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RESUMO 

 

LEAL, Gislaine Camila Lapasini Leal. Know-Cap: Um Método para Capitalização de 

Conhecimento no Desenvolvimento de Software. 2015. 272f. Tese de Doutorado – 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, 2015.  

 

O caráter intensivo em conhecimento da produção de software e sua crescente 

demanda sugerem a necessidade de definir mecanismos para gerenciar 

adequadamente os conhecimentos envolvidos com o objetivo de alcançar os 

requisitos de prazo, custos e qualidade. A capitalização do conhecimento é um 

processo que envolve desde a identificação até a avaliação dos conhecimentos 

produzidos e utilizados. Especificamente, para o desenvolvimento de software, a 

capitalização possibilita facilitar o acesso, minimizar a perda de conhecimento, reduzir 

a curva de aprendizagem, evitar a repetição de erros e retrabalho. Assim, esta tese 

apresenta o Know-Cap, um método desenvolvido para sistematizar e orientar a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. O Know-Cap visa 

facilitar a localização, preservação, agregação de valor e atualização do 

conhecimento, com o intuito de utilizá-lo na execução de novas tarefas. O método foi 

proposto a partir de um conjunto de procedimentos metodológicos: pesquisa 

bibliográfica, revisão sistemática e análise de trabalhos correlatos. A viabilidade e 

adequação do Know-Cap foram analisadas a partir de um estudo de aplicação, 

conduzido em um caso real, e um estudo de análise realizado em empresas de 

desenvolvimento de software. Os resultados obtidos apontam que o Know-Cap apoia 

a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. 

 

Palavras-chave: Conhecimento. Capitalização do Conhecimento. Desenvolvimento 

de Software.  

  



ABSTRACT 

 

LEAL, Gislaine Camila Lapasini Leal. Know-Cap: A Method to Knowledge 

Capitalization in the Software Development. 2015. 272. Thesis – Graduate Program in 

Electrical and Computer Engineering (CPGEI), Federal University of Technology – 

Paraná (UTFPR). Curitiba, 2015.  

 

The intensive character in knowledge of software production and its rising demand 

suggest the need to establish mechanisms to properly manage the knowledge involved 

in order to meet the requirements of deadline, costs and quality. The knowledge 

capitalization is a process that involves from identification to evaluation of the 

knowledge produced and used. Specifically, for software development, capitalization 

enables easier access, minimize the loss of knowledge, reducing the learning curve, 

avoid repeating errors and rework. Thus, this thesis presents the know-Cap, a method 

developed to organize and guide the capitalization of knowledge in software 

development. The Know-Cap facilitates the location, preservation, value addition and 

updating of knowledge, in order to use it in the execution of new tasks. The method 

was proposed from a set of methodological procedures: literature review, systematic 

review and analysis of related work. The feasibility and appropriateness of Know-Cap 

were analyzed from an application study, conducted in a real case, and an analytical 

study of software development companies. The results obtained indicate the Know-

Cap supports the capitalization of knowledge in software development. 

 

Keywords: Knowledge. Knowledge Capitalization. Software Development.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo contextualiza o trabalho de pesquisa, destacando seus 

objetivos, motivação e relevância. Por fim, é apresentada a estruturação dos 

capítulos que compõem este documento.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O cenário atual da indústria de software é marcado pela pervasividade 

do software, o qual encontra emprego em praticamente todas as áreas do 

conhecimento, quer seja em atividades domésticas, industriais, empresariais, de 

ensino e de infraestrutura (transporte, energia e comunicações) (ROSELINO, 

2006). Águila, Palma e Túnez (2014) destacam que o software está presente em 

diversas atividades do cotidiano, serve de base para pesquisa científica 

moderna, contribui para a resolução de problemas de engenharia, apoia a 

tomada de decisão nos negócios e é o principal fator que diferencia produtos e 

serviços modernos. O software tem sido disseminado na forma de componente 

embarcado em outros produtos ou como atividades auxiliares ao processo 

produtivo de outros bens e serviços (CHUGH, CHUGH e PUNIA, 2014). Essa 

pervasividade demonstra a importância que o software tem adquirido na 

sociedade, justifica o crescimento de sua demanda e o coloca como um bem 

econômico que impacta diretamente nas atividades de outros setores  

(DIEGUES, 2010) (LIMA e CARMONA, 2011) (CERQUEIRA, FADUL e VITÓRIA, 

2013). 

O software é um produto intangível cujo principal insumo é o capital 

humano (i.e., o conhecimento) (ABES, 2006) (CARNEIRO, 2007). Neste sentido, 

Armour (2000) e Pianna (2011) definem o software como uma forma de 

armazenar e disponibilizar parte do conhecimento que é passível de ser 

codificada, ou seja, é a materialização de um conjunto de conhecimentos. 

Dada a relevância que o software vem adquirindo, a área de Engenharia 

de Software tem, ao longo dos anos, apoiado a produção de software com 

teorias, técnicas, métodos e ferramentas. No entanto, o incremento da 
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complexidade dos projetos de software, escopo e prazos de entrega cada vez 

menores têm feito com que os projetos, frequentemente, extrapolem o 

cronograma e custos previstos e, por conseguinte, não atendam aos requisitos 

de qualidade especificados pelo cliente (DINGSøYR, 2002) (JELINEK, 2010)  

(ANDRADE et al., 2013) (KAMMANI e ALJAHDALI, 2013) (ÁGUILA, PALMA e 

TÚNEZ, 2014). 

Na literatura corrente observa-se que os seguintes fatores constituem-

se características e desafios inerentes ao desenvolvimento de software: i) o 

software é um bem intangível, no qual os custos são concentrados na 

engenharia. É um ativo de alto valor que se multiplica sem gerar novos custos 

de produção (CORREIA, VASQUEZ e CÁRIO, 2008); ii) o software não sofre 

depreciação física, as possíveis falhas são resultantes de deficiências em seu 

projeto; iii) diversidade e volume de conhecimentos envolvidos, os quais podem 

estar relacionados a processos, produto e habilidades (LEVY e HAZZAN, 2009) 

(RYAN e O'CONNOR, 2013); e iii) dinamicidade de evolução das tecnologias, 

técnicas, ferramentas e metodologias empregadas (IULIANA, 2009) (JAHN, 

2012). 

Outros fatores que diminuem a produtividade e ampliam os custos de 

produção estão relacionados à rotatividade de pessoal e a dificuldade em 

identificar, localizar e utilizar o conhecimento (RABELO et al., 2012). Ao integrar 

novos membros na equipe, geralmente, há a necessidade de desenvolver 

habilidades e competências relacionadas aos processos, tecnologias e 

ferramentas empregadas, bem como, o conhecimento sobre o domínio para o 

qual o software está sendo desenvolvido (RYAN e O'CONNOR, 2013).   

Os fatores citados, na maioria das vezes, acarretam incapacidade de 

atender a demanda, resultando em perdas econômicas e ameaças à 

competitividade. Pode-se, portanto, inferir, que o desenvolvimento de software é 

uma atividade intensiva em conhecimento, no qual prevalecem atividades de 

natureza cognitiva, em que o conhecimento é um importante fator para a 

produção. O principal ativo produzido no desenvolvimento de software é o capital 

intelectual, que segundo Stewart (1998) é a soma do conhecimento de todos em 

uma empresa. Coser, Morales e Selig (2013) destacam que o capital intelectual 

envolve todos os recursos baseados no conhecimento que podem criar valor 
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para a organização, mas não estão incluídos nos demonstrativos financeiros. No 

desenvolvimento de software a maior fonte de geração de valor é o 

conhecimento (EDVINSSON e MALONE, 1998), pois esta atividade é 

eminentemente realizada por pessoas, mesmo que baseada em processos e 

utilizando ferramentas.  

Assim, para aumentar a produtividade e manter o conhecimento gerado 

na empresa, decorrente da experiência e decisões que tenham sido tomadas ao 

longo dos anos, faz-se necessário definir meios que permitam converter os 

conhecimentos em ativos organizacionais. Desta forma, os ativos podem ser 

gerenciados e, com isto, consegue-se minimizar os problemas relativos à: perda 

de conhecimento, elevada curva de aprendizagem, repetição de erros, 

retrabalho e rotatividade de pessoal.  

A localização, preservação, agregação de valor e atualização do 

conhecimento, com o intuito de utiliza-lo na execução de novas tarefas, 

constituem o que se denomina capitalização do conhecimento (GRUNDSTEIN, 

ROSENTHAL-SABROUX e PACHULSKI, 2003). Assim, definir um método 

sistemático de capitalização do conhecimento, mostra-se como uma alternativa 

eficaz para tratar essas questões e, por conseguinte, aumentar o capital 

intelectual das empresas, particularmente, em organizações desenvolvedoras de 

software. 

  

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A globalização impôs a necessidade de melhorar os processos para que 

as empresas possam se manter competitivas. Isto também ocorreu, e de forma 

acentuada, com as empresas de tecnologia, em especial as voltadas à produção 

de software, as quais possuem caráter transversal, integrando cadeias em 

diversos setores e atividades econômicas (DIEGUES, ROSELINO e GARCIA, 

2013).  

 A produção de software tem adquirido destaque, pois o software inclui 

funcionalidades e serviços que geram valor para diversos empreendimentos, 

quer seja pelo aumento da eficiência operacional, melhoria da produtividade, 

facilidade de comunicação com consumidores ou pela agilidade que conferem 
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aos processos e à tomada de decisão (DIEGUES, ROSELINO e GARCIA, 2013). 

Esses fatores apontam os impactos indiretos do software para o aumento da 

produtividade dos demais setores e seu papel como fomentador da inovação e 

difusão de tecnologias (ROSELINO, 2006) (CORREIA, VASQUEZ e CÁRIO, 

2008) (SILVA, 2009) (MARQUES, 2009) (SOUSA, 2011). Outros elementos que 

reforçam a importância do software relacionam-se com a sua alta densidade 

tecnológica, alto dinamismo nos mercados globais e elevada capacidade de 

geração de postos de trabalho (DIEGUES, ROSELINO e GARCIA, 2013).  

A percepção da importância da indústria de software tem aumentado em 

função do tamanho do mercado, taxa de crescimento e sua contribuição para os 

ganhos de produtividade dos demais setores (ASSESPRO, 2007). Neste 

sentido, Diegues, Roselino e Garcia (2013) destacam que nas últimas décadas 

do século XX o software assumiu uma posição estratégica no novo paradigma 

técnico-econômico, representando o bem intermediário central da economia.  

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), 

em 2014, o Brasil manteve-se como o 7° maior mercado doméstico de software, 

representando 46% do mercado da América Latina e 2,9% do mercado mundial 

(ABES, 2015). 

A Figura 1 mostra a evolução do setor de software em termos de 

movimentação financeira. É possível observar uma tendência de crescimento 

desde 2004. Esse crescimento evidencia a importância que o setor vem 

adquirindo ao longo dos anos e o aumento da demanda por software. 

 

 

Figura 1 - Evolução do Setor de Desenvolvimento de Software 

Fonte: ABES (2015).  
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A  ABES (2006) destaca que um fator crucial para o desenvolvimento do 

setor é a oferta de mão de obra qualificada. Neste sentido, o sistema educacional 

possui um papel fundamental para garantir uma oferta contínua de mão de obra. 

No entanto, em 2012 é apontado um déficit anual de mais de 30 mil profissionais 

no Brasil (ABES, 2012). 

Ainda segundo a ABES (ABES, 2013), 93% das empresas que atuam no 

desenvolvimento e produção de software são classificadas como micro ou 

pequenas empresas (MPEs). Anacleto (2004) menciona que, geralmente, as 

MPEs desenvolvem software de modo informal, não apresentando um processo 

de desenvolvimento bem definido, o que dificulta a incorporação de 

conhecimentos e, também, a identificação e consequente adoção das melhores 

práticas.  

O processo produtivo do software, diferentemente da produção de outros 

bens consumíveis, não ocorre de maneira linear e unidirecional, mas sim de 

modo incremental, em uma dinâmica retroalimentada  (CORREIA, 2008). Outra 

particularidade da produção de software é o fato de não utilizar matérias-primas 

consumíveis, sendo o capital intelectual o principal ativo(SOUSA, 2011) (BASRI 

e O'CONNOR, 2011).  

A produção de software é caracterizada como sendo altamente 

orientada ao conhecimento, devido à diversidade e volume de conhecimentos 

envolvidos, os quais podem estar relacionados ao produto, processo, projeto e 

tecnologias em geral (LEVY e HAZZAN, 2009) (RYAN e O'CONNOR, 2013). É 

uma atividade que depende do conhecimento incorporado pelos envolvidos, os 

quais tomam diversas decisões, cada uma delas com várias opções disponíveis. 

Neste sentido, a experiência adquirida constitui-se um valioso recurso que pode 

ser explorado (KAVITHA e AHMED, 2011) (BASRI e O'CONNOR, 2011) 

(PANAGIOTOU e MENTZAS, 2011) (FRANCA, BAIAO e SANTORO, 2012) 

(JAHN, 2012). Ainda, outro aspecto a ser considerado na produção de software 

refere-se à dinamicidade do conhecimento, que evolui juntamente com a 

tecnologia, cultura e práticas adotadas (MATHIASSEN e POURKOMEYLIAN, 

2003) (CAMPONOGARA, 2008) (IULIANA, 2009) (LEVY e HAZZAN, 2009) 

(CHEN, HWANG e RAGHU, 2010) (JELINEK, 2010) (JAHN, 2012). 
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Rauen, Furtado e Cário (2009) mencionam que a indústria de software 

oferece novos produtos e serviços, que sempre podem ser atualizados, 

incrementados ou expandidos em função de um determinado estoque de 

conhecimento. Os mesmos autores ressaltam que a capacidade de inovação 

nesse tipo de indústria está diretamente relacionada com o estoque de 

conhecimento.  

Frente à transição da economia industrial para uma economia em que o 

conhecimento é a força motriz, torna-se imperativo definir mecanismos que 

possibilitem gerenciá-lo. A Gestão do Conhecimento envolve a aquisição, 

criação e reuso do conhecimento com o intuito de incorporá-los nos produtos e 

serviços e, assim, garantir a competitividade (DAVENPORT e PRUSAK, 2003).  

Neste contexto, dada a importância do software para a sociedade, o 

caráter intensivo em conhecimento de sua produção e a importância do 

desenvolvimento deste setor, a Gestão do Conhecimento mostra-se como uma 

alternativa para a melhoria da eficiência no desenvolvimento de software, pois 

possibilita que os conhecimentos gerados possam ser capturados, disseminados 

e reutilizados de modo a obter melhor qualidade e produtividade (JAIN, 2011) 

(ANDRADE e REIS, 2011) (MOSTEFAI e AHMED-NACER, 2012) 

(VASUMATHY, 2012). Além disso, Komi-Sirvio, Mantyniemi e Seppanen (2002), 

Chongsringam e Prompoon (2008) e Rabelo et al. (2014) apontam que a Gestão 

do Conhecimento oferece suporte para a melhoria do processo e seus produtos. 

Neste sentido, para alcançar os requisitos de prazo, custos e qualidade, as 

organizações precisam definir formas para gerenciar, adequadamente, a gama 

de conhecimentos envolvidos no desenvolvimento de software.  

A Gestão do Conhecimento no desenvolvimento de software vem sendo 

abordada por diversos autores  (QUEIROZ, 2001) (BRIAND, 2002) (DINGSøYR, 

2002) (RUS e LINDVALL, 2002) (NICK, ALTHOFF e JEDLITSCHKA, 2003) 

(MARTÍNEZ et al., 2005) (DESOUZA, AWAZU e BALOH, 2006) (MOHAMED, 

2007) (SARI, 2007) (AURUM, DANESHGAR e WARD, 2007) (KUKKO, 

HELANDER e VIRTANEN, 2008) (BJORNSON e DINGSOYR, 2008)  (LEE e 

SHIVA, 2009) (SCHNEIDER, 2009) (LEVY e HAZZAN, 2009) (SINHA e LAMBA, 

2011) (PANAGIOTOU e MENTZAS, 2011) (SHARMA, SINGH e GOYAL, 2012) 

(DINGSøYR e SMITE, 2013) (NEVES et al., 2014) (MENOLLI et al., 2015), os 
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quais apontam que ela pode ser utilizada para reduzir o tempo de 

desenvolvimento, melhorar a tomada de decisão, promover as boas práticas, 

facilitar a comunicação e alocação de recursos humanos, melhorar as 

estimativas, evitar repetição de erros, fornecer produtos mais baratos, entre 

outros. Amescua et al.(2006), Mitchell e Seaman (2012), Chugh, Chugh e Punia 

(2014) salientam que as iniciativas de gestão do conhecimento são 

complementares às de melhoria do processo de desenvolvimento de software.  

Na literatura são destacados, modelos, práticas, técnicas e ferramentas 

para a Gestão do Conhecimento no desenvolvimento de software. De um modo 

geral, as práticas, técnicas e ferramentas se apresentam como uma solução para 

um problema pontual, como por exemplo, aquisição de conhecimento. Já os 

modelos, devido ao nível de abstração, definem o que deve ser realizado para a 

Gestão do Conhecimento, não fornecendo diretrizes para a sua instanciação. 

Dentro da grande área de Gestão do Conhecimento, pode-se localizar uma 

atividade particular relacionada à transformação dos conhecimentos em ativos 

organizacionais. Esta atividade é denominada “Capitalização do Conhecimento” 

(GRUNDSTEIN, ROSENTHAL-SABROUX e PACHULSKI, 2003) e constitui-se o 

objeto de estudo desta pesquisa de doutorado. 

No Quadro 1 é descrito o problema de interesse desta pesquisa, 

destacando o objeto, suas características, exigências, impactos e uma proposta 

de solução.  

Objeto 
Os conhecimentos envolvidos no desenvolvimento de 

software. 

Características São diversos, volumosos e dinâmicos. 

Exigência 
Devem ser acessíveis e úteis ao longo do processo de 

desenvolvimento. 

Efeito/Penalização 

Sob pena de reduzir a produtividade, dificultar a tomada de 

decisão e aumentar os custos e prazo da produção de 

software. 

Uma solução 

proposta é 

Identificar as macroatividades, atividades e diretrizes para a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

Quadro 1 - Descrição do problema de pesquisa 
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Com base no exposto anteriormente, configura-se como uma lacuna e 

uma oportunidade de pesquisa a definição de um método que possibilite 

converter os conhecimentos cruciais do desenvolvimento de software em ativos 

organizacionais. Essa conversão se dá por meio de artefatos, os quais 

representam a materialização do conhecimento, uma vez que são desenvolvidos 

para satisfazer os objetivos estratégicos e representam investimentos que, 

espera-se, agreguem valor (SEI, 2010).  

Nesta tese, o conhecimento crucial é definido como sendo o 

conhecimento essencial para o processo de agregação de valor e tomada de 

decisão, sendo caracterizado por sua vulnerabilidade (acessibilidade, custo e 

prazo de aquisição) e impacto para a organização (DOAN, ROSENTHAL-

SABROUX e GRUNDSTEIN, 2011). 

A capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software 

possibilita facilitar o acesso, minimizar a perda de conhecimento, reduzir a curva 

de aprendizagem, evitar a repetição de erros e retrabalho. Neste sentindo, um 

método de capitalização se apresenta como uma solução para facilitar o acesso 

e reduzir a perda do conhecimento crucial, o que impacta na redução de custos 

e tempo de desenvolvimento, bem como, na melhoria da qualidade dos produtos 

de software. O Quadro 2 resume a solução proposta neste trabalho. 

 
Para   Capitalizar os conhecimentos de desenvolvimento de 

software envolvidos na produção de software. 

Com o objetivo de  Especificar um método para converter os conhecimentos em 

ativos organizacionais.  

Quadro 2 - Solução proposta 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta tese de doutorado é “propor um método para 

apoiar capitalização de conhecimento no desenvolvimento de software 

com o propósito de melhorar os processos de produção de software”.  

Como objetivos específicos têm-se:  
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• Definir os enfoques da capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software visando definir as perspectivas sob as quais os 

ativos de conhecimento podem ser analisados; 

• Estabelecer o formato para a especificação do método de 

capitalização do conhecimento com o intuito de conferir rigor e o caráter 

prescritivo; 

• Especificar o método de capitalização do conhecimento de acordo 

com o formato de especificação definido; 

• Representar o método de forma adequada para possibilitar a sua 

comunicação e entendimento efetivo;  

• Avaliar o método proposto por meio da condução de um estudo da 

aplicação e um estudo de análise, com o objetivo de identificar os benefícios e 

oportunidades de melhoria do método proposto. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Neste capítulo foi apresentado o contexto no qual este trabalho se 

insere, a justificativa e os objetivos geral e específicos.  

O Capítulo 2 descreve o referencial teórico que subsidiou o 

desenvolvimento desta tese que envolveu: Conhecimento, Gestão do 

Conhecimento, Gestão do Conhecimento no Desenvolvimento de Software, 

Ciclos Evolutivos e Maturidade e Capitalização do Conhecimento. 

O Capítulo 3 analisa os trabalhos correlatos que abordam a capitalização 

do conhecimento e aponta características que devem ser consideradas na 

definição de um método para capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. 

No Capítulo 4 é detalhado o método de pesquisa, destacando a sua 

caracterização, as etapas (estruturação) envolvidas na pesquisa e os 

procedimentos metodológicos adotados.  
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O Capítulo 5 apresenta a abordagem desenvolvida para a capitalização 

do conhecimento no desenvolvimento de software, que envolve uma proposta 

de perspectivas e o método Know-Cap. 

No Capítulo 6 é exposto um estudo da aplicação do método Know-Cap 

em um cenário real, que visa mostrar a aplicabilidade do método e coletar 

evidências sobre sua aplicação.  

O Capítulo 7 apresenta uma análise do método Know-cap, conduzida 

com o intuito de analisar o método sob o ponto de vista industrial. Essa análise 

foi realizada, a partir de entrevistas, em empresas de desenvolvimento de 

software, avaliadas nos modelos CMMI ou MPS-BR, do Arranjo Produtivo Local 

de Software de Maringá. 

No Capítulo 8 são apresentadas as considerações finais, destacando as 

conclusões, a relevância deste estudo, as contribuições, dificuldades e 

limitações, a disseminação dos resultados e oportunidades de trabalhos futuros 

identificadas.  

Por fim, os Apêndices contidos neste documento apresentam: 

• Apêndice A:  relatório do mapeamento sistemático conduzida. 

• Apêndice B até E: componentes do protocolo de pesquisa do 

survey (visão geral, carta de apresentação e questionário) e 

relatório com os resultados obtidos.  

• Apêndice F: mapeamento preliminar dos ativos de conhecimento 

com base no modelo CMMI. 

• Apêndice G até J: componentes do protocolo de pesquisa 

envolvidos na análise do método Know-Cap (carta de 

apresentação, memorial descritivo e roteiro da entrevista).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos relevantes que 

subsidiaram o desenvolvimento desta tese, envolvendo:                                                                    

Conhecimento e Gestão do Conhecimento, Gestão do Conhecimento no 

Desenvolvimento de Software, Ciclos Evolutivos e Maturidade e Capitalização 

do Conhecimento.  

 

2.1 CONHECIMENTO 

 

O conhecimento tem sido considerado um fator crítico de sucesso para 

as organizações, por ser um recurso estratégico capaz de oferecer vantagem 

competitiva sustentável. Bogdanowicz e Bailey (2002), Garcia, Zambalde e 

Costa (2008), Ling et al., (2008) e Ferenhof, Miranda e Selig (2012) sugerem que 

aliado aos fatores capital, terra e trabalho, o conhecimento é o novo fator de 

agregação de valor às organizações. Kammani e Aljahdali (2013) apontam que 

o conhecimento é um pré-requisito para que as organizações possam responder 

rapidamente às mudanças do mercado, exigências dos clientes e prospectar 

oportunidades.  

Na literatura há diversas definições para conhecimento. Segundo 

Davenport e Prusak (2003) o conhecimento é uma mistura fluída de experiência 

condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, que 

proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências 

e informações. Probst, Romhardt e Raub (2002) apontam que o conhecimento é 

o acúmulo de aprendizagem e habilidades que os indivíduos utilizam para 

solucionar problemas.  Para Jaime et al. (2005), o conhecimento é um objeto 

imaterial, uma compreensão estabilizada que resulta da interpretação de 

informações, experiências e reflexões baseadas em crenças.  

Para Dakhli e Chouikha (2009) o conhecimento é a interação entre os 

atores, processos de negócio, funcionalidades e entidades do negócio. Os 

autores enfatizam que o conhecimento determina como um ator contribui para a 

criação de valor quando realiza suas atividades. Busch (2006) pontua alguns 
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aspectos importantes da noção de conhecimento: é subjetivo, temporal, criado, 

usado, reusado, interpretado, baseado em informação e incutido no ser humano.  

Sinha e Lamba (2011) destacam que o conhecimento se diferencia dos 

demais ativos devido às seguintes características: 

• Forma de alavancagem e retorno crescente: quando o 

conhecimento é utilizado, ele não é consumido. É possível incrementa-lo 

aumentando, assim, o seu valor. Hussain, Lucas e Ali (2004) apontam como 

iniciativas que podem alavancar o conhecimento: compartilhamento do 

conhecimento e das boas práticas; mapeamento dos especialistas; 

entendimento e avaliação do valor do conhecimento; e, inserção do 

conhecimento em produtos, serviços e processos;  

• Necessidade de atualização: o conhecimento consiste em 

informação, em ação, ou seja, é dinâmico (LERRO, IACOBONE e SCHIUMA, 

2012). Deste modo, é necessário que a base de conhecimento esteja sempre 

atualizada para que o conhecimento possa ser reutilizado e, assim, garantir a 

vantagem competitiva (MOHAMED, 2007). 

• Valor incerto: o conhecimento envolve muitos aspectos 

intangíveis, o que dificulta estimar o impacto de um investimento em gestão do 

conhecimento ou, até mesmo, estabelecer quem irá se beneficiar do 

conhecimento.  

• Enraizado no tempo: a utilidade e validade do conhecimento 

podem variar com o tempo. Com isto, imediatismo, idade, perecibilidade e 

volatilidade constituem atributos importantes a serem analisados.  

 

2.1.1 Tipos de conhecimento 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) classificam o conhecimento como explícito ou 

tácito. O conhecimento explícito é o conhecimento estruturado que pode ser 

facilmente verbalizado (expresso em palavras e números), ou seja, transmitido 

em linguagem formal e sistemática. Este tipo de conhecimento pode ser 

armazenado, transportado e compartilhado por meio de documentos e sistemas 
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computacionais e engloba todos os processos, normas, instruções, patentes e 

documentos da organização. 

O conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar, pois 

está profundamente enraizado nas ações, experiências, ideais, valores ou, até 

mesmo, nas emoções do indivíduo. Este conhecimento não pode ser verbalizado 

ou escrito. É o conhecimento dos especialistas na solução de um problema, nas 

análises realizadas para uma tomada de decisão ou, ainda, no surgimento de 

uma ideia para uma inovação. O conhecimento tácito é difícil para capturar, 

articular, compartilhar e disseminar. No entanto, pode ser mais valioso que o 

conhecimento explícito.  

Mohamed (2007) distingue o conhecimento em formal e informal. O 

conhecimento formal consiste em livros, manuais, documentos, relatórios e 

treinamentos. Já o conhecimento informal é o conhecimento usado para criar 

os conhecimentos formais. Inclui ideias, fatos, suposições, dúvidas, pontos de 

vista e outros.  

Outra classificação para o conhecimento é apresentada por Mehta 

(2008), em que há três categorias: central, avançado e inovativo. O 

conhecimento central consiste no conhecimento mínimo requerido para estar 

no negócio. No entanto, esse conhecimento não é suficiente para garantir a 

competitividade da empresa no longo prazo. O conhecimento avançado é o 

que permite a viabilidade competitiva, pois é um conhecimento específico que 

possibilita a diferenciação entre as empresas. E, por fim, o conhecimento 

inovativo possibilita que a empresa se diferencie significativamente em relação 

aos seus concorrentes, ou seja, é aquele que fornece uma vantagem competitiva 

sustentável.  

 

2.1.2 Processo de Criação do Conhecimento 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) apontam que a criação do conhecimento se 

dá a partir de um processo em espiral de interação entre o conhecimento 

explícito e tácito. A combinação destas duas categorias fornece um modelo de 
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quatro padrões de conversão: socialização, externalização, combinação e 

internalização (Modelo SECI), como ilustrado na Figura 2.  

 
Figura 2 - Espiral de Criação do Conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

A socialização, processo de compartilhamento do conhecimento tácito, 

se dá a partir do compartilhamento de experiências, isto é, quando o 

conhecimento de um indivíduo é compartilhado, quer seja pelo trabalho 

colaborativo ou pela observação. A externalização consiste na articulação do 

conhecimento tácito em explícito por meio de ações (metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses e modelos) que possam ser entendidas pelos outros. A 

combinação é a sistematização do conhecimento explícito em um sistema de 

conhecimento em que os indivíduos trocam e combinam conhecimento explícito 

de forma sistemática. Stefanovitz e Nagano (2009) mencionam que a 

combinação, por meio de classificação e sumarização, propicia a criação de 

novos conhecimentos. A internalização está relacionada com a incorporação do 

conhecimento explícito sob a forma de conhecimento tácito. Este processo 

ocorre por meio da prática “aprender fazendo”, verbalização, diagramação e 

modelos mentais (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 
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2.1.3 Valoração do Conhecimento 

 

O conhecimento é considerado um dos mais importantes ativos na 

economia e, conforme destacado por Ragab e Arisha (2013), seu valor é 

ampliado por estar intimamente relacionado com outro importante recurso 

organizacional, o tempo. Segundo Bogdanowicz e Bailey (2002), o conhecimento 

emergiu como um ativo que precisa ser valorado, desenvolvido e gerenciado. Os 

autores destacam que por ser um ativo intangível, há muitos desafios em relação 

a como gerenciá-lo, valorá-lo, mensurá-lo e processá-lo. No entanto, cabe 

ressaltar que a importância desses ativos não se relaciona apenas ao valor para 

a organização, mas, sobretudo, ao valor adicionado aos produtos e serviços, que 

dependem cada vez mais da incorporação de tecnologias e inovação, conforme 

mencionado por (SANTIAGO JR., 2007).  

Ahn e Chang (2002) e Sanchez-Segura et al. (2010) apontam que, para 

o sucesso da gestão do conhecimento, é necessário mensurar o conhecimento. 

Além disso, os autores mencionam que a medição é uma tarefa desafiadora 

devido a intangibilidade do conhecimento. Santiago Jr. (2007) discute que a 

medição de ativos de conhecimento exige a realização de análises e avaliações 

interpretativas, o que impõe subjetividade ao processo. Desta forma, nota-se que 

o valor econômico do conhecimento não é compreendido, classificado e medido 

de forma objetiva.  

Wilkins, Wegen e Hoog (1997) definem o valor de um ativo de 

conhecimento como sendo a soma dos custos e do valor agregado, isto é, a 

soma de todos os processos relevantes no qual ele é um recurso. Um ativo de 

conhecimento pode ser um recurso ou estar incorporado em um recurso. Os 

autores destacam que todo ativo de conhecimento possui um custo associado e 

um valor agregado.  

De acordo com Wilkins, Wegen e Hoog (1997), para determinar o valor 

de um ativo de conhecimento é necessário responder aos seguintes 

questionamentos:  

• Qual o valor agregado de uma atividade para um produto? 

• Qual o custo de um recurso por atividade por produto? 
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• Quanto do valor agregado pode ser atribuído ao ativo de 

conhecimento? 

• Quanto do custo pode ser atribuído ao ativo de conhecimento? 

 

Os autores mencionam que um ativo de conhecimento pode contribuir 

para vários produtos. Com isto, o valor agregado total de um ativo de 

conhecimento é a soma do valor agregado em cada produto/serviço. Neste 

sentido, Clarke e Rollo (2001) e Santiago Jr. (2007) enfatizam que o potencial de 

reuso é uma característica marcante do conhecimento, pois, diferentemente dos 

outros recursos, quanto mais ele é utilizado maior será o seu valor.  

A abordagem proposta por Wilkins, Wegen e Hoog (1997) utiliza o 

custeio baseado em atividades, ou seja, a atividade é o conceito central. Os 

autores destacam que essa abordagem não pode ser aplicada diretamente nos 

casos em que o processo de produção não é o fator decisivo, tais como indústria 

farmacêutica e de software.  

Dekker e Hoog (2000) definem que o valor de um item de conhecimento 

corresponde às receitas geradas por um produto que utiliza esse conhecimento 

como recurso. O retorno de um item de conhecimento é o seu valor menos os 

custos incorridos para utilizá-lo. A abordagem de Dekker e Hoog (2000), 

analogamente a abordagem proposta por Wilkins, Wegen e Hoog (1997), utiliza 

o custeio baseado em atividades para determinar o valor de um item de 

conhecimento.  

Ahn e Chang (2002) apresentam a metodologia KP3 que estabelece 

relações lógicas entre conhecimento e desempenho por meio dos produtos e 

processos. Essa metodologia é estruturada em quatro componentes 

(conhecimento, processo, produto e desempenho), os quais são relacionados 

por meio de matrizes. A metodologia se baseia no princípio de que o 

conhecimento do produto pode ser mensurado a partir do conhecimento de cada 

indivíduo e o somatório dos conhecimentos de cada indivíduo permite estimar o 

conhecimento acumulado de uma organização.  
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2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) é uma área interdisciplinar que envolve 

todos os aspectos do conhecimento, incluindo a criação, codificação, 

compartilhamento e uso, englobando aspectos tecnológicos e organizacionais 

(GONZALEZ e MARTINS, 2014). É o conjunto de princípios, métodos, técnicas, 

ferramentas e tecnologias que possibilitam gerenciar os ativos de conhecimento 

com o objetivo de melhorar o desempenho, promover a aprendizagem e 

inovação (BUSCH, 2006). Para Mohamed (2007) GC é a gestão dos 

conhecimentos organizacionais com o objetivo de criar valor para o negócio e 

gerar vantagem competitiva sustentável. Benton e Magnier-Watanabe (2013) 

apontam que o propósito da GC não é converter tudo que é tácito em explícito, 

mas sim definir uma forma sistemática e deliberada para alavancar os ativos de 

conhecimento.  

Rus e Lindvall (2002) definem a GC como uma disciplina emergente que 

permite gerenciar o capital intelectual de uma organização, sendo que este 

capital é composto por ativos tangíveis e intangíveis. Os ativos tangíveis 

consistem no conhecimento explícito documentado (manual, licenças, 

correspondências, patentes e artefatos). Já os ativos intangíveis correspondem 

aos conhecimentos tácito e explicito não documentados (habilidades, 

experiência e o conhecimento pessoal).  

Na visão de Teece (2000), Barthès e Tacla (2002) e Jennex e Zyngier 

(2007) a GC compreende o processo de disponibilizar a informação certa para a 

pessoa certa no momento oportuno com vistas a apoiar a tomada de decisão. 

Horga, Horga e Horga (2011) descrevem a GC como um conjunto de ferramentas 

e habilidades que as organizações precisam para desenvolver o conhecimento 

e utilizá-lo como um recurso que permita a geração de novos conhecimentos. 

Neste sentido, Xuemei et al., (2008) afirmam que a essência da GC está em 

promover o reuso do conhecimento e não apenas o seu acúmulo e 

armazenamento.  

Busch (2006) contextualiza a GC sob três perspectivas: i) uma 

abordagem que tenta gerir o pensamento, ideias, intuições, práticas e 

experiências; ii) processo de criação, enriquecimento, capitalização e difusão de 
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know-how e conhecimento; e, iii) processo de captura, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento a um processo. O mesmo autor ressalta que a GC 

envolve aspectos relacionados à cultura, organização, tecnologia e às pessoas.  

Segundo Ermine (2010), a GC é articulada em três pontos: capitalizar, 

compartilhar e criar. Capitalizar consiste em compreender de onde vem e saber 

onde está para melhor saber para onde ir. Compartilhar está relacionado à 

mudança de inteligência individual para inteligência coletiva. E criar refere-se a 

criar e inovar para sobreviver. A partir destes três pontos é possível notar que o 

conhecimento é poder e a GC é um desafio que implica em mudança de visão 

da organização. 

Sinha e Lamba (2011) destacam que a GC é um processo que auxilia a 

identificar, selecionar, divulgar e transferir informações importantes e 

conhecimentos que, de um modo geral, residem na organização de forma 

desestruturada. Os mesmos autores abordam que as iniciativas de GC se 

concentram em identificar e explicitar o conhecimento para que ele possa ser 

compartilhado de maneira formal e, com isto, aumentar o seu valor por meio do 

reuso. Wee e Chua (2013) apontam que o reuso visa promover a utilização de 

práticas comprovadas com experiências passadas, possibilitando reduzir a 

duplicação de esforços e eliminar erros semelhantes.  

Sánchez (2011) menciona que a GC tem como objetivo básico analisar 

e identificar as necessidades de conhecimento, melhorar o fluxo de 

conhecimento, explorar o conhecimento e transformá-lo em um bem comum para 

a organização. A GC implica a gestão dos recursos de conhecimento, com o 

intuito de facilitar a captura, acesso, disseminação e reutilização de 

conhecimento. Markus (2001) e Kukko, Helander e Virtanen (2008) mencionam 

que a principal ideia da GC é o reuso efetivo dos recursos existentes.  

Para Ling et al., 2008, a GC pode ser abordada sob dois enfoques: “soft” 

e “hard”. Os aspectos “soft” incluem cultura, estrutura e pessoas, ou seja, uma 

perspectiva social, enquanto o aspecto “hard” centra-se em uma perspectiva 

técnica, ou seja, de sistemas de informação.  

A GC pode ser abordada sob três perspectivas: tecnocrática, econômica 

e comportamental. A perspectiva tecnocrática foca na tecnologia da informação 
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como suporte à GC. A abordagem econômica concentra-se em como os ativos 

de conhecimento se relacionam com as receitas, isto é, no valor comercial do 

conhecimento. E, por fim, a comportamental enfoca o compartilhamento do 

conhecimento (DINGSøYR, BJORNSON e SHULL, 2009) (SCHNEIDER, 2009). 

Sinha e Lamba, 2011 apontam que as atividades básicas da GC são: 

identificação, captura, integração, recuperação, disseminação, uso e 

manutenção do conhecimento. De acordo com Horga, Horga e Horga (2011) o 

processo de GC é delineado a partir das atividades de identificação, captura, 

seleção, armazenamento, transferência, implementação e criação.  

A GC busca a coordenação deliberada e sistemática de pessoas, 

estrutura, processos e tecnologia organizacional, por meio da potencialização de 

ativos de conhecimento existentes buscando um incremento constante no nível 

de competência dos colaboradores. Esta coordenação é atingida pela captação 

do conhecimento e experiências adquiridas pelos colaboradores e a 

disseminação aos demais colaboradores por meio da criação, compartilhamento 

e aplicação do conhecimento, assim como da incorporação de lições aprendidas 

e melhores práticas (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Com base nas definições anteriores pode-se concluir que a GC é o 

processo de busca, acúmulo, difusão e uso do conhecimento com o objetivo de 

obter vantagem competitiva, por meio da melhoria dos processos de trabalho e, 

consequentemente, assegurar a qualidade do produto desenvolvido. Back 

(2008) menciona que a gestão do conhecimento é a capacidade da empresa em 

“saber o que fazer”. É a soma de princípios, métodos e processos que auxiliam 

na geração, identificação e seleção de ideias que apoiam a melhoria dos 

produtos e processos. 

De acordo com Nor et al., (2010), a gestão do conhecimento contribui 

para aumentar a sinergia entre as diferentes equipes, acelerar o processo de 

inovação, melhorar os processos operacionais e reduzir os custos e exposição 

aos riscos. Segundo Sánchez (2011), os principais benefícios da gestão do 

conhecimento referem-se ao incremento do nível de satisfação das equipes 

devido ao aumento do nível de conhecimento individual; redução do tempo de 

aprendizagem e a criação de um ambiente propício para a inovação. Oztemel e 

Arslankaya (2012) enfatizam que a GC subsidia a flexibilidade e adaptabilidade 
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da empresa, protege o direito de propriedade intelectual, facilita a retenção da 

experiência na organização e apoia a criação de uma organização focada no 

cliente.  

Especificamente para projetos, Polyaninova (2011) aborda como 

vantagens da gestão do conhecimento os seguintes pontos: i) oferece vantagem 

competitiva ao projeto, bem como redução dos custos; ii) as experiências e 

conhecimentos dos projetos passados podem ser utilizados como base para os 

projetos futuros e, com isto, podem auxiliar na solução de problemas e 

obstáculos; iii) entrega mais eficiente dos resultados, pois o projeto é conduzido 

com base em experiências e conhecimentos passados; iv) o acesso às boas 

práticas auxilia na implementação de projetos futuros; e, v) apoia a tomada de 

decisão minimizando o tempo e uso dos recursos.  

Santiago Jr. (2004) destaca que a maior parte dos problemas da GC 

estão relacionados com a transferência de conhecimento, erros devido à falta de 

conhecimento, conhecimento crítico nas mãos de poucas pessoas, dificuldade 

ou impossibilidade de medir o uso do conhecimento, perda de conhecimentos 

relevantes e falta de processos de compartilhamento. A utilização da GC no 

ambiente corporativo colabora para a minimização destes problemas, uma vez 

que, por meio dela, a organização torna-se mantenedora do conhecimento 

compartilhado pelos seus colaboradores, tornando o conhecimento mais 

acessível e menos dependente da pessoa.  

A implementação da Gestão do Conhecimento envolve desafios 

relacionados a questões tecnológicas, organizacionais e individuais (RUS e 

LINDVALL, 2002). Ermine (2010) enfatiza que os aspectos tecnológicos 

(Tecnologias de Informação e Comunicação), embora não sejam o componente 

principal, são fundamentais e podem alavancar as iniciativas de GC. Segundo 

Bose (2004) e Mansour, Alhawari e Talet (2011), os principais benefícios da GC 

são: redução da perda de capital intelectual; redução do tempo para 

desenvolvimento de um novo produto ou serviço; aumento na produtividade 

devido ao conhecimento estar acessível para todos e, por conseguinte, aumento 

da satisfação dos colaboradores.  
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2.2.1 Ferramentas para a Gestão do Conhecimento 

 

No que se refere às ferramentas que oferecem suporte a GC, Garcia, 

Zambalde e Costa (2008) as agrupam em: ferramentas baseadas na internet; 

gerenciamento eletrônico de documentos (RUS e LINDVALL, 2002), groupware; 

workflow; sistemas de bases inteligentes de conhecimento; business-

intelligence; mapa de competências; e, ferramentas de apoio à inovação. Para 

Mazoni (2010) e Lima (2011) as técnicas e práticas que auxiliam a GC são: 

análise SWOT; mapeamento de processos; benchmarking; mapa de 

conhecimentos; melhores práticas e lições aprendidas (NICK, ALTHOFF e 

JEDLITSCHKA, 2003), comunidades de prática; programas de capacitação; 

sistemas de apoio à decisão; portais corporativos; e mentoring e coaching 

(MEROÑO-CERDAN, LOPEZ-NICOLAS e SABATER-SÁNCHEZ, 2007).  

Outros métodos e ferramentas encontrados na literatura que podem ser 

utilizados para GC são: videoconferência, e-mail, chat, sistemas de controle de 

versão, gestão de configuração, gestão de projetos e gestão de competências, 

documentação das decisões de projeto e rastreabilidade (NOR et al., 2010) (RUS 

e LINDVALL, 2002). Em relação às técnicas utilizadas, alguns exemplos são: o 

raciocínio baseado em casos (BRIAND, 2002) (NICK, ALTHOFF e 

JEDLITSCHKA, 2003), ontologias (WONGTHONGTHAM e CHANG, 2007) 

(ANTUNES, SECO e GOMES, 2007) e mineração de dados (NOR et al., 2010). 

 

2.2.2 Fatores de Sucesso para a Gestão do Conhecimento 

 

Os fatores de sucesso constituem os elementos que contribuem ou 

facilitam a implantação da Gestão do Conhecimento (TOLEDO et al., 2008). 

Jennex e Olfman (2004) e Jennex e Zyngier (2007) apontam como principais 

fatores de sucesso para a Gestão do Conhecimento, as seguintes iniciativas: 

apoio da alta administração; relação com o desempenho econômico; múltiplos 

canais para transferência de conhecimento; definição de estratégias para 

identificar os usuários e fontes de conhecimento; delineamento de processos de 

trabalho que incorporam a captura e uso do conhecimento; e, 
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proteção/segurança do conhecimento. Chen et al. (2012) destacam a liderança, 

tecnologia, cultura, medição e processos, como fatores que influenciam as 

iniciativas de GC. 

Ajmal, Helo e Kekale (2010) mencionam que os fatores de sucesso para 

a GC consistem em: infraestrutura tecnológica, infraestrutura organizacional, 

motivação, suporte da alta gestão, cultura organizacional, liderança, equipe de 

trabalho, treinamento, benchmarking, suporte da gestão, pessoas e estratégia. 

O estudo de Neves (2013) sumariza os fatores críticos de sucesso da GC, 

identificados a partir de uma pesquisa bibliométrica, sendo eles: cultura 

organizacional, liderança, tecnologia, estratégia, treinamento e educação, 

medição do desempenho, infraestrutura organizacional, processos e atividades, 

recompensa e motivação, recurso, gestão de recursos humanos, 

captura/aquisição, estrutura do conhecimento, benchmarking, 

compartilhamento, armazenamento, identificação, auditoria, aprendizagem 

organizacional, segurança, utilização, criação, piloto, rede de especialistas, 

reengenharia de processos, equipe de GC, trabalho em equipe, envolvimento 

dos trabalhadores, empowerment e mapeamento do conhecimento.  

 

2.2.3 Seleção dos Conhecimentos Cruciais 

 

A seleção ou avaliação do conhecimento consiste em identificar dentre os 

conhecimentos da organização quais são os conhecimentos cruciais, ou seja 

aqueles que devem ser preservados ou desenvolvidos. Em geral, a avaliação do 

conhecimento é realizada com base em um conjunto de critérios. O critério é um 

elemento sobre o qual o julgamento ou avaliação do conhecimento é baseado, 

ele mensura a preferência do tomador de decisão (SAHAR, TURKI e FAIEZ, 

2013).  

Grundstein (2000) aponta como critérios para avaliação do conhecimento: 

natureza, qualidade, profundidade, grau de vulnerabilidade e estabilidade. 

Ermine, Boughzala e Tounkara (2006) apresentam um conjunto de critérios que 

podem ser utilizados para avaliar o conhecimento. Esses critérios são agrupados 

em quatro eixos: raridade, utilidade, dificuldade de captura e natureza do 

conhecimento, conforme detalhado no Quadro 3. 
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Eixo Critério 

Raridade 

Número e disponibilidade de experts 

Externalização 

Originalidade 

Confidencialidade 

Liderança 

Utilidade 

Correspondência com os objetivos estratégicos 

Criação de valor 

Emergência 

Adaptabilidade 

Uso 

Dificuldade de captura 

Identificação das fontes 

Redes de mobilização 

Conhecimento tácito 

Rapidez de obsolescência 

Importância das fontes de conhecimento 

Natureza 

Profundidade 

Complexidade 

Importância das experiências passadas 

Dependência do ambiente 

Quadro 3 - Critérios para avaliar o conhecimento 
Fonte: ERMINE, BOUGHZALA e TOUNKARA (2006). 

 

A avaliação do conhecimento a partir dos critérios, geralmente, é realizada 

com base em uma técnica ou método. As técnicas identificadas na literatura para 

apoiar a avaliação ou seleção dos conhecimentos cruciais foram: métodos 

multicritério (CARLUCCI e SCHIUMA, 2007) (SAAD, GRUNDSTEIN e 

ROSENTHAL-SABROUX, 2009) (BRIGUI-CHTIOUI e SAAD, 2011), (TURKI et 

al., 2011), (CARLUCCI, 2012) (SAAD e CHAKHAR, 2012) e matriz de 

comparação (CHAKHMOUNE et al., 2014).  

Os autores Saad, Grundstein e Rosenthal-Sabroux (2009) e Saad e 

Chakhar (2012) aplicaramm  o método multicritério DSRA (Dominance-based 

Rough Set Approach) para avaliar o conhecimento. Para tanto, utilizaram os 

critérios: complexidade, acessibilidade, substituibilidade, tipo de validação, 

transferibilidade, raridade, custo de aquisição e tempo de aquisição.    Carlucci 
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e Schiuma (2007) aplicam o método multicritério AHP (Analytic Hierarchy 

Process) para avaliar os conhecimentos em relação aos objetivos 

organizacionais. Carlucci (2012) aplica os métodos AHP e ANP (Analytic 

Network Process) combinados para analisar os conhecimentos.  

Turki et al., (2011) e Brigui-Chtioui e Saad (2011) descrevem uma 

metodologia multicritério para seleção dos conhecimentos cruciais baseadas em 

três famílias de critérios: i) vulnerabilidade do conhecimento, mensura o risco de 

perda do conhecimento e custos de sua recriação; ii) papel do conhecimento, 

mede a contribuição desse ativo para os objetivos do projeto; iii) duração do uso, 

avalia a duração do uso do conhecimento com base nos objetivos estabelecidos 

pela organização no médio e longo prazo.  

Chakhmoune et al., (2014) apresentam uma matriz de comparação 

Pairwise e utilizam cinco critérios para avaliar o conhecimento: intrinseco, 

contextual, confiável, estabilizado e próativo. Esses critérios são comparados de 

forma pareada a partir de uma escala que varia entre 1 e 9, sendo: 1 (igual 

importância), 2 (importância fraca), 3 (importância moderada), 4 (importância 

mais moderada), 5 (importância forte), 6 (importância mais forte), 7 (importância 

muito forte), 8 (importância muito, muito forte) e 9 (importância extrema). 

 

2.2.4 Métricas para a Gestão do Conhecimento 

 

A medição é um processo complexo e suscetível a erro, que é utilizado 

para quantificar a eficiência e a eficácia dos processos e/ou atividades 

realizadas. Em particular, métricas de Gestão do Conhecimento são distintas das 

demais devido à natureza intangível do conhecimento (KANKANHALLI e TAN, 

2004). 

Uma métrica é uma medida quantitativa do grau em que um sistema, 

entidade ou processo possui um dado atributo (IEEE, 1990). Kankanhalli e Tan 

(2004) mencionam que as métricas são medidas de um atributo chave que 

geram informações sobre um fenômeno. Carpinetti, Galdamez e Gerolamo 

(2008) destacam que as métricas são, comumente, utilizadas para representar 

resultados. No entanto, elas também podem ser utilizadas para quantificar a 
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eficiência e eficácia de ações de melhoria. Em relação à natureza das métricas, 

Lerro, Iacobone e Schiuma (2012), salientam que elas podem ser monetárias ou 

não. As métricas monetárias visam fornecer informações econômico-financeiras, 

enquanto as métricas não monetárias são utilizadas para definir e descrever 

propriedades e característica específicas, que podem ser quantitativas ou 

qualitativas.  

Uma métrica é definida a partir de um conjunto de atributos: nome, 

objetivo, escopo, meta, fórmula de cálculo, unidade de medida, frequência da 

medição, frequência da revisão, fonte dos dados, responsável pela métrica, 

responsável pela medição, responsável pelos dados de entrada da métrica e 

direcionadores (BRAZ, SCAVARDA e MARTINS, 2011).   

Kankanhalli e Tan (2004) destacam que a maior parte das métricas 

relacionadas à Gestão de Conhecimento se concentram em mensurar o capital 

intelectual. Xin (2009) menciona que as métricas devem ser utilizadas para 

controlar e gerenciar o impacto direto dos ativos de conhecimento sobre a 

produção de valor.  

Na literatura são encontrados diversos trabalhos que abordam métricas 

para a Gestão do Conhecimento (LEE, 2000) (LIEBOWITZ e SUEN, 2000) 

(FAIRCHILD, 2002) (BOSE, 2004) (KANKANHALLI e TAN, 2004) (OLIVEIRA e 

GOLDONI, 2006) (SHANNAK, 2009). A seguir são apresentadas as métricas 

definidas em cada um desses trabalhos.  

Lee (2000) aponta como métricas para a GC: número de documentos 

compartilhados, número de sugestões de melhoria realizadas, número de 

patentes e número de acessos a um documento no repositório.  

Para mensurar o capital intelectual Liebowitz e Suen (2000) apresentam 

as seguintes métricas: taxa de reuso do conhecimento frequentemente 

acessado, número de novas ideias geradoras de produtos ou serviços 

inovadores, número de compartilhamentos de conhecimento, disseminação de 

conhecimento para pessoas apropriadas, número de conhecimentos tácito 

convertido em conhecimentos explícito, número de lições aprendidas e melhores 

práticas aplicadas para criar valor, número de aprendizes de um mentor e 

interações com acadêmicos, consultores e conselheiros. 
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Fairchild (2002) define algumas métricas para a GC com base nas quatro 

perspectivas (Financeira, Cliente, Interna e Aprendizado e Crescimento) do 

Balanced Scorecard (BSC). Como métricas genéricas da perspectiva Financeira 

são destacadas o retorno sobre o investimento (ROI) e o valor econômico 

agregado (EVA). Em relação à perspectiva Cliente as métricas definidas são: 

satisfação, retenção e participação de mercado. Para a perspectiva Interna as 

métricas definidas foram: qualidade, tempo de resposta, custo e introdução de 

novos produtos. No que se refere à perspectiva Aprendizado e Crescimento, as 

métricas identificadas são: satisfação dos colaboradores e disponibilidade de 

sistemas de informação.  

Bose (2004) apresenta as métricas relacionadas à Gestão do 

Conhecimento definidas pelo Intellectual Capital Management (ICM) Group e 

Canadian Management Accountant’s (CMA). As métricas definidas pelo CMA 

para mensurar os ativos de conhecimento são: número de novos produtos, 

número de novos clientes, índice de produtividade, número de processos 

revisados, número de processos alterados, proporção de funcionários 

temporários pelo número total de empregos, número de patentes, número de 

ideias implementadas e satisfação do cliente. O ICM divide as métricas em cinco 

categorias: Valor de Extração (lucros resultantes de novas operações de 

negócio, retorno sobre o valor patrimonial líquido, total de ativos, valor de 

mercado, patentes pendentes e retorno patrimonial líquido das novas operações 

de negócio), Capital do Cliente (índice de satisfação do consumidor, vendas 

anuais por cliente e número de novos clientes), Capital Estrutural (tempo de 

processamento, investimento em tecnologia de informação, despesa 

administrativa por receita total), Criação de Valor (despesa de treinamento por 

colaborador, investimento em pesquisa, índice de satisfação do colaborador, 

despesa de treinamento por despesa administrativa, média de duração do 

cliente) e Capital Humano (número de colaboradores, número de gerentes, 

receitas por colaborador, lucro por colaborador, média de idade dos 

colaboradores e média de tempo de serviço) (BOSE, 2004). 

Kankanhalli e Tan (2004) identificaram as seguintes métricas como 

critério de desempenho: satisfação do cliente, retorno sobre o investimento, valor 
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para o acionista, redução de retrabalho, satisfação do colaborador e tempo de 

conclusão da tarefa e custo. 

Lee, Lee e Kang, (2005) apresentam um índice de desempenho da 

gestão do conhecimento denominado KMPI (Knowledge Management 

Performance Index). Este índice se baseia no conhecimento em circulação no 

processo de criação, acúmulo, compartilhamento, utilização e internalização.  

Oliveira e Goldoni (2006) classificam as métricas como de processo e de 

resultado. As métricas de processo acompanham a evolução e as etapas do ciclo 

do conhecimento. As métricas de resultado, por sua vez, avaliam o alcance dos 

objetivos sob o ponto de vista financeiro e não financeiro. Cada etapa do ciclo 

de vida do conhecimento possui métricas associadas, sendo elas: 

• Criação: quantidade de grupos de discussão sobre inovação de 

produto e processo e quantidade de contribuições válidas para a memória 

organizacional.  

• Armazenamento: quantidade de documentos armazenados, 

número de usuários, qualidade do conhecimento armazenado, quantidade de 

atualizações, feedback do usuário e nível de atualização do conhecimento. 

• Disseminação: quantidade de comunidades de prática ativas, 

estatísticas sobre o uso da memória organizacional e custos da distribuição. 

• Utilização: quantidade de sugestões incorporadas ao processo 

produtivo ou produto, estatísticas de uso do sistema, estatísticas de uso do 

mecanismo de busca e número de ideias ou patentes.  

• Mensuração: número de avaliações realizadas comparado com o 

planejado e comparação entre o número de horas planejado para medição e o 

número real. 

 

As métricas de resultado não financeiras são: melhoria na qualificação 

dos colaboradores, melhoria dos processos de negócio centrais, 

desenvolvimento do relacionamento com o cliente, desenvolvimento da cultura 

inovadora, redução no tempo de ciclo do produto, aumento da produtividade, 

tempo médio para resolver problemas, grau de redução das reclamações, grau 

de redução do retrabalho, grau de aprendizagem individual, grau de 
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aprendizagem organizacional e evidência das melhores práticas. Como métricas 

de resultado financeiro têm-se: redução de custos operacionais, aumento da 

cota de mercado, aumento da renda de patente, valor econômico agregado 

(EVA), lucro por ação e retorno total ao acionista (OLIVEIRA e GOLDONI, 2006). 

Shannak (2009) apresenta métricas para a gestão do conhecimento 

identificadas a partir da experiência em algumas empresas (Ericsson, Xerox e 

Siemens). Na Ericsson foram identificadas as seguintes métricas: número de 

boas práticas identificadas, número de contribuições, número de contribuições 

na base de dados reutilizadas com o número total de projetos entregues, número 

de contribuições que levaram a novos negócios, número de contribuições 

classificadas como reutilizáveis, número de indivíduos na comunidade e número 

de atividades de cada indivíduo. As métricas utilizadas pela Xerox foram: acesso 

ao conhecimento, combinação do conhecimento, usabilidade e apoio da gestão. 

Na Siemens as métricas identificadas foram: satisfação do colaborador, índice 

de inovação, número de ordens de serviço, indicadores de incentivos, número 

de conhecimentos compartilhado no ano, qualidade da informação gerada, reuso 

do conhecimento, utilidade do conhecimento e número de entradas na base de 

dados. Além destas métricas identificadas nas empresas, Shannak (2009) 

propõe como métricas: taxa de usabilidade por outros usuários, taxa de reuso 

por outros usuários, número de downloads, número de colaboradores satisfeitos, 

número de usuários que compartilham conhecimento, número de respostas para 

uma solicitação, número de novos negócios, utilidade do conhecimento 

encontrado, índice de inovação, número de participantes especialistas, índice de 

compartilhamento, número de usuários satisfeito com as rotinas e com a 

disponibilidade do conhecimento. 

Teixeira e Oliveira (2012) apontam que as dificuldades de mensuração 

da gestão do conhecimento são associadas à variedade de abordagens para a 

gestão do conhecimento, pluralidade de terminologias e, principalmente, devido 

à intangibilidade do conhecimento.  

A partir da análise dos trabalhos descritos anteriormente é possível 

observar: i) ausência de um modelo consolidado para a mensuração da gestão 

do conhecimento; ii) ausência de consenso sobre as métricas a serem utilizadas; 

iii) a maior parte das métricas relacionam-se à mensuração do capital intelectual; 
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iv) falta de padronização em relação às técnicas de mensuração e 

parametrização das métricas; v) falta de identificação das áreas e/ou atividades 

críticas de desempenho para a gestão do conhecimento e vi) falta de definição 

dos atributos (objetivo, processo associado, responsável, fórmula, unidade, 

frequência e outros) da métrica.  

É importante ressaltar que a definição de métricas para a gestão do 

conhecimento permite estabelecer metas, apoiar a tomada de decisão e avaliar 

o retorno sobre os investimentos. Ao definir as métricas deve-se levar em 

consideração a sua clareza, facilidade de compreensão e manutenção.  

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

 

Com a crescente demanda por software, aliada ao aumento da 

complexidade dos projetos e prazos de entrega cada vez menores, surgiu a 

necessidade de melhoria de processo para aumentar a produtividade, melhorar 

a qualidade, reduzir custos e tempo de desenvolvimento (DINGSøYR, 2002). 

Para alcançar tais objetivos, as organizações de desenvolvimento de software 

precisam gerenciar, adequadamente, o conhecimento envolvido na produção de 

software (NATALI e FALBO, 2002) (HEREDIA et al., 2013). 

A diversidade e volume de conhecimentos envolvidos na Engenharia de 

Software a tornam uma área intensiva em conhecimento, em que o 

conhecimento e seu gerenciamento são relevantes para os diversos níveis 

organizacionais (estratégico, tático e operacional) (RUS e LINDVALL, 2002) 

(RODRÍGUEZ-ELIAS et al., 2007) (BJORNSON e DINGSOYR, 2008) (GARCIA, 

ZAMBALDE e COSTA, 2008) (KUKKO, HELANDER e VIRTANEN, 2008) 

(MATTURRO e SILVA, 2010) (BASRI e O'CONNOR, 2011). De acordo com 

Schneider (2009), é difícil resumir e classificar todo o conhecimento relevante 

envolvido no desenvolvimento de software.  

Mehta (2008) destaca que as aplicações de software encontram novos 

usos em diversos mercados, o que exige desenvolver novos conhecimentos em 

vários domínios funcionais. Ward e Aurum (2004) e Jahn (2012) abordam que o 
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conhecimento em Engenharia de Software é dinâmico e evolui juntamente com 

a tecnologia, cultura organizacional e as práticas adotadas.  

No desenvolvimento de software as mudanças em função das novas 

tecnologias, técnicas e metodologias são constantes. Com isso, o conhecimento 

e a experiência adquiridos ao longo dos anos exercem um papel fundamental 

(MOSTEFAI e AHMED-NACER, 2012). Além dessa rápida evolução, o 

desenvolvimento de software envolve um grande número de pessoas, diferentes 

fases e atividades (DINGSøYR, 2002) (GARCIA, ZAMBALDE e COSTA, 2008).  

Schneider (2009) ressalta que em Engenharia de Software a experiência 

e conhecimento são necessários para melhorar a tomada de decisão em relação 

a prazos e custos. 

Rus e Lindvall (2002) mencionam que há diversos tipos de 

conhecimentos envolvidos na ES, sendo estes relacionados a aspectos técnicos, 

de gestão, domínio, corporativo, produto e projeto. Na visão de Mazoni (2010), 

os conhecimentos em ES podem ser classificados como organizacional, de 

gestão, técnico e de domínio. O conhecimento organizacional refere-se aos 

conhecimentos relacionados à gestão da organização. Os conhecimentos de 

gestão envolvem os conhecimentos necessários para planejar, liderar e conduzir 

um projeto. O conhecimento técnico está relacionado aos conhecimentos 

necessários para análise de requisitos, projeto, programação e teste de software. 

E, finalmente, o conhecimento de domínio é relativo ao conjunto de 

conhecimentos sobre o domínio da aplicação. Aurum, Daneshgar e Ward (2007) 

apontam que os conhecimentos em ES envolvem os conhecimentos 

relacionados ao desenvolvimento de produto, processo de desenvolvimento de 

software, gerenciamento de projetos e tecnologias em geral.  

A Gestão do Conhecimento no desenvolvimento de software possibilita 

que os conhecimentos criados durante o processo de software possam ser 

capturados, disseminados e reutilizados de modo a obter melhor qualidade e 

produtividade. Isto é, a GC pode ser utilizada para apoiar as diversas atividades 

que ocorrem ao longo do processo de software, tais como: alocação de recursos 

humanos, estimativas, análise de requisitos e planejamento da qualidade 

(FALBO, BORGES e VALENTE, 2004). Neste sentido, Ward e Aurum (2004) 

apontam que a GC pode ser vista como uma oportunidade para estabelecer uma 
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linguagem comum entre os colaboradores, para que estes possam interagir, 

negociar e compartilhar os conhecimentos envolvidos no processo de produção 

de software.  

Swart e Kinnie (2003) apontam que o conhecimento tácito é o mais 

importante em Engenharia de Software e se divide em: i) conhecimento tácito 

baseado na prática: consiste no conhecimento guiado pela cultura da 

organização e relaciona-se, por exemplo, ao conhecimento sobre como aplicar 

o software para agregar valor ao cliente; e, ii) conhecimento tácito técnico: é o 

conhecimento relacionado aos aspectos técnicos do projeto. Este conhecimento 

está contido, por exemplo, no código fonte. 

Parreiras e Oliveira (2004) mencionam que a Engenharia de Software é 

um domínio altamente orientado ao conhecimento, em que os conhecimentos se 

encontram dispersos e apresentam crescimento contínuo. O principal ativo de 

uma organização de desenvolvimento de software é o capital intelectual. Isso 

pode ser evidenciado pelos seguintes aspectos: o aproveitamento das 

experiências dos membros da organização pode ser utilizado para aumentar a 

produtividade; resolução sistemática de problemas por meio do uso de bases de 

conhecimento e aplicação/definição de melhores práticas para acelerar a 

capacitação e para se adequar à dinamicidade de evolução das tecnologias que 

impõem a necessidade de evolução do capital intelectual (QUEIROZ, 2001). 

Segundo Sharma, Singh e Goyal (2012), algumas razões para o não uso 

da experiência em ES são: falta de incentivo ou compensações pelo reuso, as 

equipes não trocam ideias, insuficiência de documentação e inadequado suporte 

de ferramentas. 

Diversos autores (NATALI e FALBO, 2002) (ANTUNES, SECO e 

GOMES, 2007) (GARCIA, ZAMBALDE e COSTA, 2008) (MATTURRO e SILVA, 

2010) (BASRI e O'CONNOR, 2011) abordam que a gestão do conhecimento 

pode ser utilizada para capturar o conhecimento e experiência adquiridos ao 

longo do desenvolvimento de software. Além disso, destacam que, com o reuso 

do conhecimento, é possível evitar a repetição de erros e, também, aprimorar e 

promover as boas práticas, melhorando assim a produtividade e a qualidade.  
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Briand (2002) identifica quatro pontos da Engenharia de Software que 

podem se beneficiar da Gestão do Conhecimento: planejamento, controle e 

monitoramento da qualidade dos projetos, melhoria da qualidade do processo de 

software, tomada de decisão e automação.  

Rus e Lindvall (2002) destacam que as práticas de GC em Engenharia 

de Software possibilitam reduzir tempo e custo de desenvolvimento, melhorar a 

tomada de decisão, adquirir conhecimentos sobre novas tecnologias, acessar 

conhecimentos sobre o domínio e produtos, compartilhar conhecimento sobre 

práticas, capturar o conhecimento e saber o que cada colaborador sabe (quem 

sabe o que). O conhecimento em Engenharia de Software bem documentado 

possibilita reduzir o tempo das atividades, fornecer produtos mais baratos e 

melhorar a qualidade do produto e reusabilidade (SHARMA, SINGH e GOYAL, 

2012). 

Rodríguez-Elias et al., (2007) mencionam que a modelagem de 

processos pode apoiar a identificação dos conhecimentos que entram e saem 

das atividades, as fontes e fluxos de conhecimento.  

De acordo com Rus e Lindvall (2002) as principais atividades de suporte 

à Gestão do Conhecimento em Engenharia de Software, são: Gestão de 

Documentos, Gestão de Competências e Reuso de Software. No que se refere 

à Gestão de Documentos, os autores mencionam que ao longo do 

desenvolvimento de software são gerados diversos documentos, relacionados 

ao processo e as atividades. Estes documentos podem se tornar ativos da 

organização, uma vez que capturam o conhecimento explícito. O uso de um 

sistema de gestão de documentos possibilita o compartilhamento do 

conhecimento documentado com todos os colaboradores. Em relação à Gestão 

de Competências é destacado que a organização deve acompanhar quem sabe 

o que e utilizar plenamente este conhecimento não documentado. Neste sentido 

é importante armazenar informações sobre as habilidades e competências dos 

membros das equipes e utilizar ferramentas para identificar especialistas. O 

Reuso de Software permite reduzir o retrabalho por meio do uso de um 

repositório. Os mesmos autores mencionam que ferramentas de controle de 

versão, gestão de configuração e gestão de projetos podem fornecer uma 

memória do produto e do projeto, além de possibilitar o aprendizado e melhoria.  
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Para Ward e Aurum (2004) um processo para Gestão do Conhecimento 

em Engenharia de Software envolve as seguintes atividades:  

• Criação: geração de novos conhecimentos. 

• Aquisição: a aquisição do conhecimento pode ocorrer a partir de 

fontes internas ou externas. 

• Identificação: determina que o conhecimento é aplicável a uma 

situação particular e identifica a localização de fontes.  

• Adaptação: modificação dos conhecimentos coletados a partir da 

experiência.   

• Organização: garante que o conhecimento é armazenado e 

mantido. 

• Distribuição: centra-se no compartilhamento de conhecimentos, 

seja de modo formal ou informal.  

• Aplicação: uso do conhecimento para uma finalidade específica.  

 

Em cada uma das atividades descritas podem ser utilizadas 

ferramentas/técnicas/práticas distintas, as quais são apresentadas no Quadro 4. 

 

Atividade Ferramentas/Técnicas/Práticas 

Criação Práticas e rotinas organizacionais 

Aquisição Redes pessoais 

Identificação Comunidades de prática 

Organização Sistemas de Gerenciamento de Documentos, sistemas 

especialistas e rotinas organizacionais 

Transferência Treinamento, redes informais e groupware 

Aplicação Novas tecnologias baseadas em processos de negócio  

Quadro 4 - Ferramentas e técnicas para a gestão do conhecimento em ES 
Fonte: AURUM, DANESHGAR e WARD (2007). 

 

As comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham 

um conjunto de problemas e soluções, e aprofundam seu conhecimento e 

experiência nessa área. As redes pessoais consistem em dispositivos pessoais 

interconectados (rede de casa, do escritório e do carro). As rotinas e práticas 
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organizacionais são o conjunto de conhecimento disperso na organização que 

possibilitam a coordenação e integração. O sistema de gerenciamento de 

documentos é o software que gerencia documentos para publicação eletrônica. 

Esse software pode oferecer apoio à múltiplas versões do documento. Os 

sistemas especialistas são sistemas que imitam o raciocínio de especialistas, ou 

seja, conhecimento profundo em um domínio restrito. O treinamento é um 

processo planejado para auxiliar a modificar o conhecimento, habilidade ou 

comportamento de um indivíduo por meio da aprendizagem. As redes informais 

consistem no conjunto de relações que as pessoas utilizam para o intercâmbio 

de recursos e serviços. Groupware é um software que facilita a comunicação e 

colaboração. Por fim, as novas tecnologias baseadas em processos de negócio 

são ferramentas destinadas a aumentar a eficiência dos processos, por meio da 

melhoria do fluxo de informações (AURUM, DANESHGAR e WARD, 2007). 

Na literatura há diversos trabalhos que abordam a Gestão do 

Conhecimento em Engenharia de Software sob diferentes perspectivas: 

modelos (RUS e LINDVALL, 2002) (NICK, ALTHOFF e JEDLITSCHKA, 2003) 

(ANDRADE et al., 2006) (LEE e SHIVA, 2009) (MATTURRO e SILVA, 2010), 

processos (WARD e AURUM, 2004), framework (MARTÍNEZ et al., 2005) 

(MOHAMED, 2007) (SARI, 2007) (DAKHLI e CHOUIKHA, 2009) (NOR et al., 

2010) (SINHA e LAMBA, 2011), ontologias (WONGTHONGTHAM e CHANG, 

2007) (ANTUNES, SECO e GOMES, 2007), wikis (DECKER et al., 2005) 

(LOURIDAS, 2006) (RECH, BOGNER e HAAS, 2007) (MÜLLER, MEUTHRATH 

e BAUMBRAB, 2008) (STANDING e KINITI, 2011), componentes (KUKKO, 

HELANDER e VIRTANEN, 2008), revisões postmortem (DESOUZA, AWAZU 

e BALOH, 2006) e outras ferramentas e práticas (NATALI e FALBO, 2002) 

(FALBO, BORGES e VALENTE, 2004) (AURUM, DANESHGAR e WARD, 2007).  

Sharma, Singh e Goyal (2012) mencionam diversas ferramentas de 

suporte para a GC em ES, sendo elas: intranet/extranet, engines de busca, 

ferramentas de busca e recuperação, agentes/filtros, e-mail, groupware, 

repositórios de dados, repositórios multimídia, repositórios de boas práticas, 

mineração de dados e ferramentas de descoberta de conhecimento, sistemas de 

gerenciamento de documentos, sistemas de gerenciamento de workflow, 

teleconferência/videoconferência e comunidades de prática. Coser (2009), 
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também, sumariza um conjunto de práticas de gestão do conhecimento que 

contribuem na produção de software, sendo elas: aprendizagem organizacional, 

comunidade de prática, fóruns, educação corporativa, narrativas, benchmarking, 

melhores práticas, mapeamento de conhecimento, banco de competências, 

memória organizacional, gestão do capital intelectual, gestão por competências, 

base de conhecimentos, mapeamento de processos, padronização de 

documentos, sistemas workflow, gestão de conteúdo, gestão eletrônica de 

documentos, portais corporativos, data warehouse e data mining.  

Ahmed e Ahsan (2014) mencionam que a Gestão do Conhecimento 

pode beneficiar o desenvolvimento de software em relação à melhoria da gestão 

dos projetos, melhoria do custo, gestão eficiente dos recursos, gestão dos ativos 

intelectuais, melhoria da produtividade e uso dos recursos, compartilhamento de 

ideias, criatividade e inovação, melhoria da qualidade dos produtos, projetos e 

processos, oportunidades de aprendizagem e treinamento, gestão das 

mudanças e maior colaboração e coordenação entre as equipes.  

Dingsøyr, Bjornson e Shull (2009) destacam que a maior parte dos 

estudos de Gestão do Conhecimento em Engenharia de Software concentram-

se na abordagem tecnocrática. Além disso, esses autores mencionam que não 

foram encontrados estudos considerando a perspectiva econômica, a qual pode 

fornecer importantes informações sobre o retorno dos investimentos em GC 

(BJøRNSON, 2007). 

 

2.4 CICLOS EVOLUTIVOS E MATURIDADE 

 

Esta seção apresenta conceitos relacionados ao ciclo evolutivo PDCA 

(Plan, Do, Check, Action) e modelos de maturidade.   

 

2.4.1 Ciclo PDCA 

 

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action), também conhecido como ciclo 

de Deming, é um método gerencial de tomada de decisões que visa garantir o 
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alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização, sendo 

composto por quatro etapas (CAMPOS, 2004):  

• Planejar (P): visa identificar o problema, analisar o processo atual 

e definir metas e métodos para alcançar as metas definidas.  

• Executar (D): consiste na execução e controle do plano de ação 

delineado.  

• Verificar (C): objetiva analisar os resultados da execução, a fim 

de subsidiar ajustes e a definição de lições aprendidas.  

• Atuar (A): objetiva atuar corretivamente nos problemas 

identificados.  

 

A Figura 3 ilustra o ciclo PDCA, em que cada quadrante representa uma 

etapa para a busca de melhorias.  

 

Figura 3 - Ciclo PDCA  

(Fonte: CAMPOS, 2004) 

 

A ideia central do ciclo PDCA é guiar a melhoria de forma contínua. Ele 

pode ser utilizado em todos os processos e níveis hierárquicos e serve como 

base na definição de uma metodologia de controle ou melhoria para qualquer 

tipo de processo (ANACLETO, 2004) (VASCONCELOS et al., 2006) (MERGEN 

et al., 2014). 
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2.4.2 Modelos de Maturidade 

 

Os modelos de maturidade têm como objetivo descrever o 

desenvolvimento de uma “entidade” ao longo do tempo. Esses modelos 

apresentam como características um número limitado de níveis de maturidade, 

de forma que cada nível é caracterizado por um conjunto de exigências que a 

entidade deve satisfazer e os níveis são sequencialmente ordenados (KLIMKO, 

2001). 

Menayo e Ringach (2006) apontam que os modelos de maturidade são 

úteis para medir a maturidade dos processos, avaliar o estado atual das práticas, 

orientar a evolução da mudança organizacional e possibilitar estabelecer 

comparações ou benchmarking.  

Gonçalo, Junges e Borges (2010) destacam que quanto maior o nível de 

maturidade de uma organização, mais avançada é sua orientação estratégica e 

sua capacidade de aplicação de estratégias nos processos relacionados, o que 

possivelmente, implica melhores resultados.  

O CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development) é 

um modelo de maturidade de melhoria de processos de software, desenvolvido 

pelo SEI (Software Engineering Institute), que descreve um caminho de melhoria 

evolutiva. Consiste em um conjunto de melhores práticas relacionadas ao ciclo 

de vida de um produto de software (SEI, 2010). 

No CMMI-DEV, os processos de software são organizados em 22 áreas 

de processo (Quadro 5Erro! Fonte de referência não encontrada.). Essas 

áreas de processo possuem objetivos específicos e objetivos genéricos. Os 

objetivos específicos referem-se a uma área de processo enquanto que os 

objetivos genéricos referem-se a todas as áreas de processo e à organização.  
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Categoria Áreas de Processo 

Gestão de Processos 

Definição dos processos da organização 

Foco nos processos da organização 

Desempenho dos processos da organização 

Treinamento organizacional 

Implantação de inovações na organização 

Gestão de Projetos 

Gestão integrada de projeto 

Monitoramento e controle de projeto 

Planejamento de projeto 

Gestão quantitativa de projeto 

Gestão de requisitos 

Gestão de riscos 

Gestão de contrato com fornecedores 

Engenharia 

Integração de produtos 

Desenvolvimento de requisitos 

Solução técnica 

Validação 

Verificação  

Suporte 

Análise e tomada de decisões 

Gestão de configuração 

Análise e resolução de causas  

Medição e análise 

Garantia e qualidade de processo e produto 

Quadro 5 - Áreas de processo do CMMI-DEV 
Fonte: SEI (2010). 

 

As áreas de processo da categoria Gestão de Processos fornecem à 

organização a capacidade de documentar e disponibilizar melhores práticas, 

lições aprendidas e ativos de processo. As áreas de processo da categoria 

Gestão de Projeto abordam atividades ligadas ao planejamento, monitoramento 

e controle dos projetos. As áreas de processo de Engenharia contemplam 

atividades de desenvolvimento e manutenção das diversas disciplinas de 

engenharia. As áreas de processo de Suporte abordam atividades que apoiam 

o desenvolvimento e manutenção de produto.  
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No CMMI-DEV, a melhoria e avaliação de processos pode ser realizada 

por meio de duas representações: contínua ou por estágios. Na representação 

contínua, a organização seleciona uma ou mais áreas de processo para melhoria 

de acordo com suas necessidades. A representação por estágios apresenta um 

conjunto predefinido de áreas de processo para conduzir a melhoria. Na 

representação contínua, a melhoria é caracterizada por níveis de capacidade e 

pela representação por estágios por meio de níveis de maturidade. Os níveis de 

capacidade e maturidade são apresentados no Quadro 6Erro! Fonte de 

referência não encontrada. (SEI, 2010). 

  

Nível Nível de Capacidade 

(representação contínua) 

Nível de Maturidade 

(representação estagiada) 

0 Incompleto - 

1 Realizado Inicial 

2 Gerenciado Gerenciado 

3 Definido Definido 

4 Gerenciado Quantitativamente Gerenciado Quantitativamente 

5 Em Otimização Em Otimização 

Quadro 6 - Representação no CMMI-DEV 
Fonte: SEI (2010). 

 

  

No nível Inicial os processos são informais e caóticos, geralmente, não 

há um ambiente estável. No nível Gerenciado tem-se que os requisitos, 

processos, produtos de trabalho e serviços são gerenciados. No nível Definido 

a empresa possui um conjunto de processos padrão que é melhorado ao longo 

do tempo. Além disso, os processos são gerenciados de forma mais proativa. No 

nível Gerenciado Quantitativamente a qualidade e o desempenho dos 

processos são entendidos em termos estatísticos. No nível Em Otimização os 

processos são melhorados continuamente.  

 

2.5 CAPITALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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A capitalização do conhecimento é uma importante etapa do processo 

de criação do conhecimento organizacional que tem adquirido cada vez mais 

destaque. A capitalização do conhecimento visa à reutilização do conhecimento, 

de modo relevante, de um dado domínio anteriormente armazenado e modelado, 

a fim de se realizar novas tarefas (SIMON, 1996) (MORELLO, RASOVSKA e 

ZERHOUNI, 2005) (BUTDEE, 2011). 

Segundo Butdee (2011), a capitalização tem como objetivo construir um 

capital de informação e melhorá-lo a partir de sua divulgação. É um processo 

para usar, explorar e reutilizar o conhecimento. Rasovska, Chebel-Morello e 

Zerhouni (2008) descrevem a capitalização do conhecimento como sendo a 

formalização da experiência adquirida em um campo específico. Grundstein e 

Rosenthal-Sabroux (2005) apontam que a identificação e avaliação dos 

conhecimentos, o que justifica a capitalização, presume um processo de tomada 

de decisão.  

Jaime et al. (2006) citam que a capitalização apresenta duas linhas de 

pensamento. Uma linha é orientada para a gestão do conhecimento (gestão de 

documentos, gestão de dados técnicos e gestão de configuração) e a outra linha 

é orientada para a formalização do know-how, isto é, a aquisição e 

representação  dos conhecimentos. Sanchez-Segura et al., (2010) apontam que 

a capitalização do conhecimento envolve aspectos tecnológicos (ferramentas) e 

metodológicos (métodos ou procedimentos) com o intuito de codificar o 

conhecimento organizacional em um artefato acessível e utilizável.  

Para Busch (2006), a capitalização é um mecanismo de formalização do 

conhecimento que consiste em julgar os conhecimentos produzidos e utilizados 

como riqueza da empresa e lucrar com isso, contribuindo, assim, para 

incrementar o valor do capital. Segundo Sarirete e Chick (2008), a capitalização 

é o processo de identificar, localizar, modelar, armazenar, acessar, usar, reusar, 

compartilhar e atualizar o conhecimento. Neste sentido, Rasovska, Chebel-

Morello e Zerhouni (2008) apontam que o principal propósito da capitalização é 

localizar, explicitar, manter, acessar, usar, atualizar e difundir o conhecimento de 

modo a valorizá-lo.  

De acordo com Bolanle, Amos e Adenike (2009), a capitalização do 

conhecimento pode ser vista como a tarefa de mapear os conhecimentos 
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existentes especificando o que, quando e onde com o objetivo de reutilizá-los. 

Gardoni, Frank e Vernadat (2005) caracterizam a capitalização como o processo 

de armazenar e processar informações para a interpretação e reuso. 

Matta et al., (2001) definem quatro etapas para a capitalização do 

conhecimento, sendo elas: i) extração e formalização; ii) compartilhamento do 

conhecimento; iii) reuso e apropriação do conhecimento; e iv) evolução da 

memória organizacional. 

Grundstein (2000) aponta que a capitalização não é apenas uma 

atividade técnica, mas também uma atividade essencial de gestão. Tseng e 

Huang (2005) apontam que é necessário identificar o conhecimento fundamental 

para a organização. Essa identificação visa definir, localizar, caracterizar e 

classificar o conhecimento a ser capitalizado. Além disso, os autores destacam 

que é importante capitalizar, principalmente, o conhecimento tácito. Mora-Soto 

et al. (2010) mencionam que a capitalização do conhecimento possibilita 

mensurar o valor dos ativos de conhecimento e, com isto, avaliar o retorno dos 

investimentos e direcionar as estratégias.  

Grundstein, Rosenthal-Sabroux e Pachulski (2003) apresentam uma 

abordagem para resolução de problemas de capitalização do conhecimento, 

caracterizada por quatro facetas (Localizar, Preservar, Agregar Valor e Atualizar) 

e suas interações (Gerenciar), conforme ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4 -  Abordagem para resolução de problemas de capitalização do conhecimento 

Fonte: GRUNSTEIN, ROSENTHAL-SABROUX e PACHULSKI (2003) 

 

A primeira faceta refere-se à localização do conhecimento crucial, que é 

o conhecimento (conhecimento explícito) e know-how (conhecimento tácito) 

necessários para os processos decisórios e para o progresso dos processos 

essenciais que constituem o centro das atividades da empresa. É necessário 

identificá-los, para localizá-los, caracterizá-los, estimar seu valor econômico e 

organizá-los hierarquicamente. Tseng e Huang (2005) enfatizam que a escolha 

do conhecimento a ser capitalizado, muitas vezes, está condicionada pela 

disponibilidade de ferramentas e/ou processos específicos, sem realmente 

considerar a questão da utilização deste, ou seja, identificar os problemas que 

necessitam de conhecimentos. O processo de determinar o conhecimento 

necessário para assegurar que as necessidades de conhecimento são confiáveis 

e relevantes é denominado “Determinação do Conhecimento Crucial” CKD 

(Crucial Knowledge Determination) (GRUNDSTEIN, 2012). 
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Rasovska, Chebel-Morello e Zerhouni (2008) mencionam que o 

processo de identificação e localização do conhecimento depende dos objetivos 

e requisitos da gestão do conhecimento. A aquisição de conhecimento é 

realizada a partir de análises de domínio, documentos técnicos e entrevistas com 

especialistas.  

A segunda faceta está relacionada à preservação do conhecimento e 

know-how, engloba as atividades de adquirir, modelar, formalizar e preservar o 

conhecimento.  

A terceira faceta diz respeito à agregar valor, pois é necessário aumentar 

o valor do conhecimento, colocando-o a serviço do desenvolvimento e expansão 

da empresa. Ou seja, o conhecimento deve ser acessível de acordo com regras 

de confidencialidade e segurança, divulgado, compartilhado e usado de forma 

eficaz para poder ser combinado e gerar novos conhecimentos. Segundo 

Rasovska, Chebel-Morello e Zerhouni (2008), a terceira faceta representa a 

capitalização do conhecimento, ou seja, tornar o conhecimento acessível para 

integrá-lo e difundí-lo. 

A quarta faceta refere-se à atualização do conhecimento e know-how, 

que engloba atividades de avaliação, atualização, padronização, enriquecimento 

do conhecimento de acordo com as experiências e criação de novos 

conhecimentos. Rasovska, Chebel-Morello e Zerhouni (2008) destacam que esta 

etapa é baseada no feedback e experiência.  

A quinta faceta, gestão, relaciona-se à interação entre as facetas 

anteriormente mencionadas e abrange todas as ações gerenciais com o objetivo 

de responder ao problema de capitalização do conhecimento, sendo elas: alinhar 

a gestão do conhecimento com as orientações estratégicas da organização; 

sensibilizar as pessoas; formar, incentivar e motivar todos os intervenientes da 

organização; despertar a implementação de condições favoráveis para o 

trabalho cooperativo e incentivar o compartilhamento de conhecimentos; 

elaborar indicadores que permitam assegurar o acompanhamento e 

coordenação das ações para mensurar os resultados e determinar a relevância 

e impacto das ações. Viale (2010) afirma que a capitalização ocorre quando o 

conhecimento gera uma mais valia econômica, quer seja direta ou indiretamente.  
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Renaud, Lefebvre e Fonteix (2004) e Marcandella et al., (2009) destacam 

que os principais passos para a capitalização do conhecimento são: localizar 

(identificar e caracterizar), preservar (modelar e armazenar), valorizar (usar, 

acessar, divulgar e criar) e manter (atualizar e melhorar). De acordo com 

Marcandella et al., (2009), a capitalização do conhecimento pode ser descrita 

como um ciclo que envolve a coleta de dados, seleção de dados, validação de 

dados e modelagem do conhecimento.  

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou conceitos relacionados ao conhecimento e 

gestão do conhecimento, gestão do conhecimento no desenvolvimento de 

software, ciclos evolutivos e maturidade e capitalização do conhecimento. 

O conhecimento, apontado como o novo fator de agregação de valor às 

organizações, pode ser definido como o acúmulo de aprendizagem e habilidades 

utilizado para solucionar problemas. É um ativo intangível que envolve diversos 

desafios no que se refere à gestão, valoração, mensuração e processamento. O 

conhecimento pode ser classificado sob diversos enfoques. No entanto, uma das 

classificações mais conhecidas é a divisão em conhecimento explícito 

(conhecimento estruturado, codificável) e tácito (conhecimento pessoal e difícil 

de ser formalizado).  

A Gestão do Conhecimento pode ser entendida como o processo que 

envolve a criação, codificação, compartilhamento e reuso do conhecimento com 

o objetivo de garantir competitividade por meio da melhoria dos processos e com 

isto, assegurar a qualidade do produto desenvolvido. Neste contexto, a 

capitalização do conhecimento consiste em localizar, explicitar, manter, acessar, 

usar, atualizar e difundir o conhecimento de modo a valoriza-lo, visa à 

reutilização do conhecimento na execução de novas tarefas.  

A Gestão do Conhecimento no desenvolvimento de software possibilita 

que os conhecimentos gerados possam ser capturados, disseminados e 

reutilizados de modo a melhorar a eficiência da produção de software. O 

conhecimento e a experiência adquiridos ao longo do processo produtivo do 
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software podem apoiar a tomada de decisão em relação a prazo e custos, 

fornecendo subsídios para a alocação de recursos humanos, estimativas, 

planejamento da qualidade e outros.  

Outros pontos que merecem destaque em relação à Gestão do 

Conhecimento no desenvolvimento de software são o volume e a dinamicidade 

dos conhecimentos envolvidos, os quais podem estar relacionados ao 

desenvolvimento do produto, processo de desenvolvimento de software, 

gerenciamento de projetos, tecnologias e regras de negócio (domínio).  

Por fim, foram abordados os conceitos relativos à ciclos evolutivos e 

maturidade.  Destaca-se que a melhoria de processos (e.g. adoção de modelos 

de maturidade) de software é uma iniciativa complementar, que impacta nas 

atividades de gestão e capitalização do conhecimento.  

 Os conceitos apresentados neste capítulo fornecem embasamento 

teórico para o desenvolvimento do método de capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. No Capítulo 3 é descrito o método de pesquisa 

adotado.  
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Este capítulo descreve trabalhos que abordam a temática de 

capitalização do conhecimento e apresenta uma análise dos mesmos com o 

propósito de identificar os modelos, processos, métodos e técnicas adotados 

para a capitalização do conhecimento, estabelecer uma relação entre os 

trabalhos selecionados e evidenciar a oportunidade de pesquisa identificada. Por 

fim, é destacada a motivação para a proposta de um método de capitalização do 

conhecimento no desenvolvimento de software.  

 

3.1 CAPITALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Grundstein (2000), Grundstein, Rosenthal-Sabroux e Pachulski (2003) e 

Grundstein e Rosenthal-Sabroux (2005) propõem o framework GAMETH, o qual 

fornece elementos que conduzem à identificação dos problemas, clarificação das 

necessidades de conhecimento, identificação, localização, especificação e 

avaliação baseada no valor para determinação do conhecimento crucial.  

As principais etapas do framework GAMETH são: enquadramento do 

projeto, identificação do potencial conhecimento crucial e determinação dos 

eixos das iniciativas de gestão do conhecimento. Na primeira etapa são 

especificados o contexto do projeto, o domínio, os limites de intervenção e os 

processos que serão analisados, isto é, os processos sensíveis. Na segunda 

etapa são identificadas as atividades que podem oferecer riscos aos processos 

sensíveis. Essa identificação é realizada por meio dos seguintes passos: 

modelagem dos processos sensíveis; determinação das atividades críticas dos 

processos sensíveis; identificação das restrições; e, esboço do potencial 

conhecimento crucial. Por fim, na terceira etapa são definidos, identificados e 

caracterizados os conhecimentos a serem capitalizados. Esta etapa é composta 

pelas seguintes atividades: clarificação dos requisitos de conhecimento; 

localização e caracterização do conhecimento; avaliação do valor do 

conhecimento e determinação do conhecimento crucial; esboço do projeto para 
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melhoria dos processos de tomada de decisão; e determinação dos eixos das 

iniciativas de gestão do conhecimento.  

Foram conduzidos três estudos de casos com o framework GAMETH, 

no French Institue of Petroleum (IFP), PSA Peugeot Citroen e no French National 

Center for Scientific Research (CNRS). Estes estudos possibilitaram mostrar a 

relevância do framework na clarificação dos requisitos do conhecimento.  

Matta et al., (2001) descrevem como capitalizar o conhecimento 

utilizando o método MASK (Method of Analysis and Structuring Knowledge). Os 

autores apontam que este método pode ser utilizado em diversos domínios, tais 

como: segurança, processos de negócio e projeto mecânico. Com o método 

MASK, o conhecimento é estruturado em análise sistêmica, ergocognitiva, 

psicocognitiva, histórica e evolução. A memória construída utilizando o MASK é 

considerada como um livro de conhecimento que pode ser editado, isto é, a 

memória é construída de modo flexível, o que possibilita alterações e evolução.  

Sarirete e Chick (2008) apresentam um modelo para resolver o problema 

de capitalização do conhecimento, tácito e explícito, no domínio da engenharia 

no âmbito de uma comunidade de prática online. O processo de capitalização de 

conhecimento proposto consiste em localizar o conhecimento crucial 

(identificação, mapeamento e classificação), atualizá-lo, melhorá-lo e preservá-

lo (modelagem, formalização e arquivamento), trazendo diversas perspectivas 

dos membros da comunidade em diferentes contextos.   

No trabalho de Sarirete e Chick (2008), a representação do 

conhecimento é realizada por meio de ontologias, em que o conhecimento é 

categorizado em experiencial, conceitual, sistêmico e de rotinas. O 

conhecimento experiencial consiste nas experiências práticas, competências 

adquiridas por meio da discussão, diálogo e práticas comuns. O conhecimento 

conceitual é o conhecimento explícito articulado por meio de imagens, símbolos 

e linguagens. O conhecimento sistêmico é formado por especificações de 

produtos, manuais e documentos. Por fim, o conhecimento de rotina é o 

conhecimento tácito que é personalizado e incorporado nas ações e práticas. Na 

representação proposta, o conhecimento é composto por descrição, contexto, 

conteúdo e anotação. O processo de capitalização proposto foi aplicado em duas 

comunidades de prática online, as quais compartilham seus documentos em um 
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repositório de fácil acesso. Os resultados do estudo demonstram que a maioria 

dos conhecimentos capitalizados estava sob a forma de conhecimento 

sistêmico. O conhecimento experiencial, conceitual e de rotina não eram 

capitalizados.  

Rasovska, Chebel-Morello e Zerhouni (2008) apresentam uma 

abordagem para capitalização do conhecimento em manutenção. A abordagem 

é composta por quatro etapas: detectar, preservar, capitalizar e atualizar. Na fase 

de detecção são utilizados métodos analíticos e ferramentas da engenharia de 

manutenção. Na etapa de preservação do conhecimento são utilizados 

diagramas UML (Unified Modeling Language), em particular o diagrama de 

classes, para representar o conhecimento. Além disso, os diagramas UML 

apoiam a capitalização e atualização do conhecimento. Para facilitar o uso do 

conhecimento é utilizada a técnica de raciocínio baseado em casos. Os autores 

mencionam que a abordagem proposta sugere a implementação de um sistema 

de informação que contemple tais etapas e automatize o processo de 

capitalização do conhecimento.  

Rodriguez-Rocha, Castillo-Barrera e Lopez-Padilla (2009) definiram uma 

ontologia para a capitalização do conhecimento na indústria automobilística. A 

ontologia descrita é baseada na norma ISO/TS 16949 e possibilita a 

representação de conhecimento, manipulação e recuperação de documentos.  

Mora-Soto et al. (2010) propõem um framework para capitalização do 

conhecimento, estruturado em quatro níveis: aprendizagem, operacional, social 

e proativo. O nível de aprendizagem facilita o acesso ao conhecimento explícito 

e fornece mecanismos para a representação do conhecimento tácito com base 

em padrões. No nível operacional o conhecimento é desenvolvido com base nas 

experiências e dados reais de projeto. O nível social define o protocolo para 

compartilhamento do conhecimento e seu registro como um ativo organizacional. 

No nível proativo são definidas as estratégias para disseminar o conhecimento 

de acordo com o perfil e competência dos membros da organização.  

Em Butdee (2010) e Butdee (2011) é apresentado um modelo de 

capitalização do conhecimento para projeto de moldagem por injeção. O modelo 

é dividido em três partes: capitalização do conhecimento, sistema baseado em 

conhecimento e produtos e requisitos. O sistema baseado em conhecimento é 
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integrado com a capitalização para explorar, reformatar e reutilizar o 

conhecimento. Neste modelo é empregada a técnica de raciocínio baseado em 

casos, em que a representação do caso é realizada por meio de problemas 

global e local. Na recuperação dos casos é utilizada a técnica do vizinho mais 

próximo. O autor destaca que a parte mais importante para a capitalização é o 

pacote de memória organizacional, que consiste em uma memória dinâmica. 

Uma vez que os casos existem na base de casos é possível iniciar o processo 

de capitalização do conhecimento.   

Castillo-Barrera, Medina-Ramírez e Duran-Limon (2011) utilizam 

ontologias e tecnologias semânticas para capitalizar o conhecimento em uma 

fábrica de software baseada em componentes. Os autores destacam que é 

possível capitalizar o conhecimento utilizando ontologias, pois elas apresentam 

um significado mais expressivo. Além disso, o uso de ontologias possibilita a 

busca de informações sobre um componente específico utilizando técnicas 

avançadas, tais como as regras de produção. O artigo não apresenta 

informações sobre como a capitalização é realizada, apenas destaca a 

possibilidade de capitalização.  

 

3.2 ANÁLISE DOS TRABALHOS CORRELATOS  

 

A capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software, até o 

momento da elaboração desse texto, foi abordada por apenas um trabalho, o 

desenvolvido por Castillo-Barrera, Medina-Ramírez e Duran-Limon (2011). É um 

trabalho que aponta ontologias como uma técnica eficaz para a captura e uso 

dos conhecimentos relativos aos componentes de software. O trabalho destaca 

a ontologia em si, não fornecendo detalhes sobre como a capitalização do 

conhecimento é conduzida. No entanto, há na literatura relatos sobre a 

capitalização do conhecimento em outras áreas, conforme descritos na Seção 

3.1.  

A maioria dos trabalhos encontrados (GRUNDSTEIN, 2000) 

(GRUNDSTEIN, ROSENTHAL-SABROUX e PACHULSKI, 2003) 

(GRUNDSTEIN e ROSENTHAL-SABROUX, 2005) (SARIRETE e CHICK, 2008) 

(RASOVSKA, CHEBEL-MORELLO e ZERHOUNI, 2008) (MORA-SOTO et al., 



65 

2010) (BUTDEE, 2010) (BUTDEE, 2011) descrevem modelos/frameworks para 

a capitalização do conhecimento. Estes trabalhos enfocam as etapas envolvidas 

no ciclo de capitalização. No entanto, não fornecem informações sobre como 

conduzir cada uma dessas etapas, ou seja, como localizar o conhecimento 

crucial, como preservar o conhecimento, agregar valor e atualizá-lo. O nível de 

detalhamento dos modelos não permite identificar como cada uma dessas 

etapas deve ser conduzida para que o conhecimento seja capitalizado.  

O framework proposto por Grundstein (2000), Grundstein, Rosenthal-

Sabroux e Pachulski  (2003), Grundstein e Rosenthal-Sabroux (2005) e por 

Mora-Soto, Sanchez-Segura, et al., (2010) é genérico, ou seja, pode ser aplicado 

em qualquer setor. Para o framework proposto por Grundstein foram conduzidos 

estudos de casos no setor automobilístico e de pesquisa. O modelo apresentado 

por Sarirete e Chick (2008) é voltado para o domínio de engenharia. A 

abordagem de Rasovska, Chebel-Morello e Zerhouni (2008) é focada em 

manutenção e o modelo de Butdee (2010) enfoca a capitalização no projeto de 

moldagem por injeção. Os trabalhos descritos descrevem e aplicam a 

capitalização de conhecimento no setor de manufatura. Não são apresentados 

trabalhos que abordem como tratar a capitalização em atividades intensivas em 

conhecimento, como a engenharia de software.  

Matta et al. (2001), Rodriguez-Rocha, Castillo-Barrera e Lopez-Padilla 

(2009) e Castillo-Barrera, Medina-Ramírez e Duran-Limon (2011) apresentam 

trabalhos que descrevem técnicas que podem ser utilizadas na capitalização do 

conhecimento. Estes trabalhos não fornecem informações sobre as etapas da 

capitalização. 

Em Rodriguez-Rocha, Castillo-Barrera e Lopez-Padilla (2009) e Castillo-

Barrera, Medina-Ramírez e Duran-Limon (2011) foram utilizadas ontologias para 

capitalizar o conhecimento. Esses trabalhos abordam a ontologia e não 

fornecem informações sobre como a capitalização é realizada, quais as etapas 

e atividades adotadas para capitalizar o conhecimento. Rodriguez-Rocha, 

Castillo-Barrera e Lopez-Padilla (2009) apresentam uma ontologia para o setor 

automobilístico e Castillo-Barrera, Medina-Ramírez e Duran-Limon (2011) uma 

ontologia para uma fábrica de software baseada em componentes. Matta, 
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Ermine, et al. (2001) descrevem como o método MASK (Method for Analysing 

and Structuring Knowledge) pode ser utilizado para capitalizar o conhecimento.  

O Quadro 7 sumariza as abordagens identificadas para a capitalização 

do conhecimento a partir dos trabalhos correlatos.  

 

Trabalhos 

M
o

d
el

o
 

F
ra

m
e
w

o
rk

 

A
b

o
rd

ag
e

M
ét

o
d

o
 

O
n

to
lo

g
ia

 

Grundstein (2000)   ����    

Grundstein, Rosenthal-Sabroux e Pachulski (2003)  ����    

Grundstein e Rosenthal-Sabroux (2005)  ����    

Sarirete e Chick (2008)  ����    

Rasovska, Chebel-Morello e Zerhouni (2008)   ����   

Mora-Soto et al., (2010)  ����    

Butdee (2010) ����     

Butdee (2011) ����     

Rodriguez-Rocha, Castillo-Barrera e Lopez-Padilla (2009)     ���� 

Castillo-Barrera, Medina-Ramírez e Duran-Limon (2011)     ���� 

Matta et al. (2001)    ����  

Quadro 7 - Análise dos trabalhos correlatos 
 

É possível observar que os trabalhos podem ser agrupados em duas 

frentes: uma que descreve modelos para a capitalização e outra que apresenta 

técnicas (ontologias, tecnologias semânticas e raciocínio baseado em casos) 

que podem ser empregadas para capitalizar o conhecimento. De um modo geral, 

os trabalhos que apresentam modelos seguem a mesma estrutura de 
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capitalização, que consiste em identificar o conhecimento crucial, preservar, 

capitalizar e atualizar.  

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou trabalhos correlatos sobre capitalização do 

conhecimento. Os trabalhos descritos apontam modelos/frameworks ou técnicas 

empregadas na capitalização do conhecimento, voltadas em sua maioria, para o 

setor de manufatura. Outro aspecto identificado é em relação ao nível de 

detalhamento das etapas, os trabalhos apresentados não fornecem informações 

sobre quais atividades devem ser executadas, como devem ser executadas e 

quem deve executá-las. Em relação às técnicas que apoiam a capitalização do 

conhecimento é destacado o uso de ontologias, tecnologias semânticas e 

raciocínio baseado em casos.  

A análise dos trabalhos correlatos possibilitou evidenciar que não há 

uma estrutura ou estratégia universal para a capitalização do conhecimento e 

que existe uma lacuna em relação à capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. Além disso, foi possível elencar aspectos 

relevantes que devem ser considerados para a definição de um método de 

capitalização de conhecimento no desenvolvimento de software, sendo eles: 

• Identificar as etapas e atividades envolvidas na capitalização do 

conhecimento; 

• Fornecer diretrizes sobre como realizar as atividades definidas, isto 

é, ser prescritivo; 

• Possibilitar a melhoria contínua do processo de capitalização do 

conhecimento, refinamento dos artefatos, ou seja, ser iterativo;  

• Adotar uma representação formal que facilite a comunicação e 

entendimento do método proposto.  

O capítulo seguinte descreve a proposta de um método para 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software, considerando 

as características levantadas a partir da análise dos trabalhos correlatos.  
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a caracterização e o método de pesquisa 

adotado para a realização do trabalho, destacando as estratégias de pesquisa 

utilizadas para alcançar o objetivo geral do trabalho.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa de doutorado pode ser caracterizada por quatro 

perspectivas distintas: natureza, abordagem do problema, objetivos almejados e 

aos procedimentos adotados (GIL, 2010).  

Em relação à natureza, a pesquisa pode ser classificada como básica, 

pois está direcionada à aquisição de novos conhecimentos objetivando a solução 

de problemas práticos, especificamente o problema de capitalização do 

conhecimento no desenvolvimento de software.  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é de caráter quali-

quantitativo. Qualitativa, pois envolveu a análise de dados, pelo pesquisador, de 

forma indutiva. Quantitativa, pois opiniões e informações foram traduzidas de 

forma quantificável e houve o emprego de técnicas estatísticas para a análise 

dos dados.  

No que se refere aos objetivos, esta pesquisa é classificada como 

exploratória e descritiva. Ela é exploratória por buscar maior familiaridade com o 

problema, de modo a torná-lo explícito e possibilitar a formulação de hipóteses. 

Ela é, também, descritiva por ter como propósito a caracterização do problema, 

com o intuito de identificar as prováveis relações entre as variáveis (MATTAR, 

2014).  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa apoia-se, inicialmente, em uma 

pesquisa bibliográfica, mapeamento sistemático e análise de trabalhos 

correlatos. Estes procedimentos subsidiaram a elaboração da proposta teórica. 

Posteriormente, a pesquisa avança para a pesquisa de campo, que envolveu a 

condução de um survey, um estudo de aplicação (estudo de caso) e um estudo 

de análise do método.  
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4.2 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi estruturada em três fases: Estudo Exploratório, 

Desenvolvimento e Refinamento. A Figura 5 ilustra as fases, etapas envolvidas 

em cada uma delas e o encadeamento entre elas. Cada uma das fases é 

composta por etapas, as quais são descritas nas seções seguintes.  

 

 
Figura 5 - Fases da Pesquisa 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.1 Estudo Exploratório  

 

O estudo exploratório teve como objetivo direcionar a pesquisa e 

proporcionar a familiarização com o tema de estudo. Esta fase foi formada por 

três etapas: revisão de literatura, revisão sistemática e análise dos trabalhos 

correlatos, conforme descritas a seguir.  
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4.2.1.1 Revisão de Literatura 

 

A revisão de literatura é uma das etapas mais importantes do processo de 

pesquisa. Ela consiste em uma visão geral sobre os temas de investigação, 

resultante de um processo de levantamento e análise de trabalhos já publicados 

(MORESI, 2003). É o meio pelo qual o pesquisador pode identificar o 

conhecimento sobre o tema de interesse e sintetizar as informações de forma 

coerente, evitando esforços duplicados e repetição de erros anteriores (DYBA, 

KITCHENHAM e JORGENSEN, 2005) (MAFRA e TRAVASSOS, 2006).  

A revisão de literatura, neste trabalho, teve como propósito formar um 

referencial teórico consistente para visualizar o estado da arte e subsidiar o 

desenvolvimento das demais etapas. Nesta etapa, foram abordadas as 

principais áreas envolvidas na pesquisa, sendo elas: Conhecimento, Gestão do 

Conhecimento no Desenvolvimento de Software, Ciclos Evolutivos e Maturidade 

e Capitalização do Conhecimento.  

 

4.2.1.2 Mapeamento Sistemático 

 

O mapeamento sistemático é uma metodologia que envolve a busca por 

literatura com o intuito de verificar a natureza, a extensão e a quantidade de 

estudos publicados em uma determinada área ou tema de interesse 

(PETERSEN et al., 2008). Esse tipo de estudo fornece uma visão geral sobre um 

tópico de pesquisa e tem sido recomendado, principalmente, para as áreas em 

que há falta de estudos primários (KITCHENHAM, 2007).  

Neste trabalho, o mapeamento sistemático foi realizado para ampliar a 

cobertura da revisão de literatura, com o objetivo de identificar estudos que 

abordassem métodos, técnicas, modelos, processos e/ou ferramentas 

específicos para capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software.  

O mapeamento sistemático conduzido envolveu as seguintes etapas: 

definição da questão de pesquisa, definição das estratégias de pesquisa, 
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definição dos critérios e procedimentos de seleção e extração dos dados. O 

relatório do mapeamento sistemático conduzido encontra-se no Apêndice A.  

 

4.2.1.3 Análise dos Trabalhos Correlatos 

 

A análise dos trabalhos correlatos descreve uma análise crítica que visa 

identificar os pontos fortes, as contribuições, assim como as deficiências e outros 

aspectos problemáticos. Essa análise permite identificar as lacunas e pontos que 

devem ser aperfeiçoados, subsidiando a melhoria da base de conhecimento 

(TORRACO, 2005).  

A análise dos trabalhos correlatos, neste trabalho, explorou os trabalhos 

desenvolvidos sobre capitalização do conhecimento em outros domínios que 

estimularam ou influenciaram o desenvolvimento deste trabalho. Essa análise foi 

conduzida com o objetivo de identificar modelos, processos, métodos e técnicas 

adotados para a capitalização do conhecimento, estabelecer a relação entre 

esses trabalhos e evidenciar a oportunidade de pesquisa.  

 

4.2.2 Desenvolvimento  

 

A fase de desenvolvimento foi realizada com base no conhecimento e 

lacunas identificadas no estudo exploratório. Esta fase contempla as etapas de 

definição das perspectivas, especificação e representação do método proposto.  

 

4.2.2.1 Definição das Perspectivas 

 

A definição das perspectivas teve como objetivo sistematizar as 

possíveis formas de se analisar a capitalização do conhecimento, apontando 

como o conhecimento pode ser observado ou analisado.  Essas perspectivas 

foram proposta com base na revisão bibliográfica e análise dos trabalhos 

correlatos.  
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4.2.2.2 Especificação do Método 

 

A especificação teve como objetivo sistematizar o método para 

capitalização do conhecimento e envolveu as seguintes atividades:  

• Definição do objetivo do método: visou estabelecer o propósito 

do método, isto é, identificar o que se pretendia alcançar com o 

método proposto.  

• Estabelecimento de premissas: teve como objetivo definir um 

conjunto de princípios ou aspectos relevantes que deveriam ser 

considerados para definir o método. 

• Elaboração do modelo conceitual: consistiu em elaborar uma 

descrição, em alto nível, do método proposto, destacando os 

principais elementos do método e seus relacionamentos. 

• Definição do formato de especificação: visou estabelecer um 

formato padrão para a estruturação e especificação do método, 

com o intuito de caracterizar os elementos que o compõem e, 

desta formar, facilitar o seu entendimento.  

• Detalhamento do método: teve por objetivo detalhar, segundo o 

formato de especificação definido, o como proceder para alcançar 

a capitalização do conhecimento. 

 

4.2.2.3 Representação do Método 

 

A representação do método visa definir uma técnica adequada para 

representação formal, com o objetivo de possibilitar sua comunicação e 

entendimento efetivo. A técnica adotada para a representação, neste trabalho, é 

o Business Process Model and Notation (BPMN), que fornece uma notação 

padrão e de fácil compreensão para modelagem de processos de negócio (OMG, 

2013). Além disso, é uma notação bastante difundida tanto na academia quanto 

no mercado (FONSECA, OLIVEIRA e PEREIRA, 2011).  
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4.2.3 Refinamento 

 

A fase de refinamento teve como objetivo avaliar as perspectivas 

propostas para a capitalização do conhecimento e o método Know-Cap, com 

vistas a adquirir conhecimento sobre sua aplicabilidade e, com isto, identificar 

seus benefícios e oportunidades de melhoria. Essa fase foi dividida em três 

etapas: condução de um survey, desenvolvimento de um exemplo de aplicação 

e análise, os quais são descritos nas seções seguintes.  

 

4.2.3.1 Survey 

 

Um survey pode ser definido como um levantamento de dados com um 

objetivo específico, em uma amostra significativa, sendo o questionário o 

principal instrumento utilizado (FREITAS et al., 2000); (FORZA, 2002). 

O survey, neste trabalho, foi conduzido com o objetivo de avaliar as 

perspectivas propostas para a capitalização do conhecimento sob o enfoque 

empresarial/industrial. Desta forma, o survey pode ser classificado como 

confirmatório, pois visava analisar uma proposição desenvolvida, isto é, um teste 

de teoria. Em relação à forma de coleta de dados, caracteriza-se como corte 

transversal, pois a coleta ocorreu em apenas um dado momento (SAMPIERI, 

COLLADO e LUCIO, 2010).  

O survey foi realizado segundo o método proposto por Forza (2002), 

sendo subdividido em: Planejamento, Teste Piloto, Coleta de Dados e Análise 

dos Resultados.  

O Planejamento envolveu as atividades de seleção do contexto, 

seleção dos participantes e elaboração do instrumento de pesquisa.  

• Seleção do contexto: foram consideradas as empresas de 

desenvolvimento de software localizadas no Brasil cadastradas 

na Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), na 

Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 
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Informação (ASSESPRO) ou que integram Arranjos Produtivos 

Locais (APL’s) de Software.  

• Seleção dos participantes: todas as empresas cadastradas na 

ABES, ASSESPRO e nos APL’s de Software foram convidadas à 

participar da pesquisa. A população do estudo totalizava 2588 

empresas, conforme apontado pela ABES.  

• Elaboração do instrumento de pesquisa: o instrumento de 

pesquisa formulado contempla os elementos apontados por 

Chagas (CHAGAS, 2000): proposta da pesquisa, solicitação de 

cooperação, identificação do respondente, informações de 

classificação do respondente e agradecimento. O instrumento é 

composto por três documentos: Visão Geral da Pesquisa, Carta 

de Apresentação e Questionário. O documento Visão Geral da 

Pesquisa (Apêndice B) apresenta o objetivo da pesquisa, a 

estrutura do instrumento de pesquisa, descreve o perfil do público 

alvo, como seria realizada a coleta de dados e preocupação com 

a confidencialidade das informações. O documento Carta de 

Apresentação (Apêndice C) consiste em uma correspondência 

que visava apresentar formalmente o pesquisador, o objetivo da 

pesquisa e solicitar a cooperação às empresas. O documento 

Questionário Survey (Apêndice D) apresenta o instrumento de 

pesquisa elaborado a partir dos objetivos definidos. O 

questionário encontra-se estruturado em 19 questões, sendo 8 

relativas à caracterização da empresa, 7 referentes aos 

processos de desenvolvimento e 4 relacionadas à capitalização 

do conhecimento. 

 

O Teste Piloto teve por objetivo avaliar o comportamento do instrumento 

de pesquisa em uma situação real de coleta de dados. Mattar (MATTAR, 2014) 

destaca que a condução do teste piloto possibilita verificar se os termos 

utilizados nas perguntas são compreensíveis, se as perguntas estão sendo 

entendidas como deveriam, se as opções de respostas estão completas e se a 

apresentação do instrumento está adequada. O teste piloto foi realizado em uma 
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empresa, com o objetivo de verificar se as questões eram compreensíveis, claras 

e não apresentavamm ambiguidade. Além disso, o teste piloto serviu como base 

para estimar o tempo de resposta do questionário (que foi de 10 minutos). 

A Coleta de Dados foi realizada de forma online por meio da plataforma 

Survio (www.survio.com). O processo de coleta consistiu no envio da carta de 

apresentação, com um link para o questionário, para o e-mail das empresas 

cadastradas na ABES, ASSESPRO e APL’s, caracterizando uma amostra não 

probabilística, que acabou se formando por adesão, conforme destacado por 

(MATTAR, 2014). O instrumento de pesquisa ficou disponível por um período de 

120 dias e as solicitações de participação na pesquisa foram encaminhadas três 

vezes. A coleta de dados online possibilitou uma maior agilidade e abrangência 

geográfica (MATTAR, 2014).  

A Análise dos Resultados foi realizada por meio da aplicação de 

técnicas de estatística descritiva para destacar os acontecimentos e possibilitar 

uma melhor compreensão sobre o conjunto de dados. Além disso, foi utilizada a 

correlação de Pearson para analisar o possível relacionamento entre variáveis e 

o α de Cronbach para avaliar a confiabilidade do instrumento de pesquisa 

elaborado. Uma descrição detalhada dos resultados obtidos encontra-se no 

Apêndice E. 

 

4.2.3.2 Estudo da Aplicação do Método Know-Cap 

 

A etapa Estudo da Aplicação apresenta um exemplo de aplicação do 

método Know-Cap no contexto industrial e serve como prova de conceito. Esse 

tipo de estudo descreve a aplicação do método em um determinado exemplo, 

que nesta pesquisa é um caso real, e é caracterizado pela falta de formalização 

(i.e., não utiliza os conceitos de experimentação) (KITCHENHAM et al., 2002).  

Esse tipo de estudo é importante para a engenharia de software, pois 

possibilita avaliar os métodos e ferramentas sob o enfoque empresarial 

(SJOBERG, DYBA e JORGENSEN, 2007). Além disso, há uma variedade de 

fontes de dados (entrevistas, observação, dados qualitativos) e a unidade de 

análise pode ser uma empresa, um projeto, uma equipe, um membro da equipe, 
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um evento especial ou um produto de trabalho específico (EASTERBROOK et 

al., 2008).   

No contexto desta pesquisa, o estudo foi conduzido em uma única 

empresa e em um projeto específico, dado o tempo necessário e envolvimento 

requerido dos empresários.  

 

4.2.3.3 Análise do Método Know-Cap 

 

Na etapa de análise do método foi conduzido um estudo 

quasiexperimental com o intuito de analisar o método Know-Cap sob o enfoque 

empresarial/industrial. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-

estruturadas, em empresas que integram o Arranjo Produtivo Local de Software 

de Maringá e foram avaliadas nos modelos de maturidade CMMI ou MPS-BR.  

Os dados quantitativos coletados foram analisados utilizando o teste 

não-paramétrico Qui-Quadrado (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2010) e os 

dados qualitativos por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1994).  

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou os conceitos relacionados à caracterização da 

pesquisa e descreveu a sua estruturação, destacando as fases e etapas 

envolvidas. Além disso, para cada uma das etapas foram destacados os 

procedimentos metodológicos adotados. No Capítulo 4 são discutidos os 

trabalhos correlatos e sua relevância para o desenvolvimento desta tese. 
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5 MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NO 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Este capítulo apresenta uma proposta de perspectivas e o método 

desenvolvido para a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

 

5.1 VISÃO GERAL DA ABORDAGEM DE CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 

 

A abordagem de capitalização do conhecimento proposta foi formulada 

a partir da revisão de literatura, da análise dos trabalhos correlatos discutida no 

Capítulo 3 e das reflexões e conclusões da pesquisa conduzida pela autora. A 

abordagem proposta envolve dois elementos: i) um conjunto de perspectivas da 

capitalização do conhecimento e ii) o método de capitalização do conhecimento. 

As perspectivas apresentam uma sistematização das possíveis formas de se 

analisar a capitalização do conhecimento e o método descreve detalhadamente 

como conduzir a capitalização do conhecimento. 

A proposição de perspectivas é útil, em um primeiro momento, para que 

os envolvidos na capitalização tenham um referencial sobre como o 

conhecimento pode ser observado ou analisado. Isto fornece, aos envolvidos, 

um embasamento para uma maior sensibilização a respeito dos conhecimentos 

e do tratamento necessário, além de prover fundamentos para a aplicação do 

método proposto. Ao longo da aplicação do método, as perspectivas estarão 

incorporadas às próprias definições das atividades relacionadas. 

 

5.2 PERSPECTIVAS DA CAPITALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

A capitalização do conhecimento direciona as atividades de uso, 

exploração e reutilização do conhecimento na execução de novas tarefas. 

Contempla aspectos técnicos e de gestão, envolvendo desde atividades 

relacionadas à identificação do conhecimento até a avaliação. A partir da revisão 

de literatura e da análise dos trabalhos correlatos foi possível observar que a 
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capitalização do conhecimento pode ser visualizada sob diversos enfoques. 

Neste sentido, são propostas quatro visões ou perspectivas para a capitalização 

do conhecimento: Valor, Segurança, Utilidade e Estado.  

As perspectivas foram propostas a partir da visão e experiência dos 

pesquisadores envolvidos, tendo como base a revisão bibliográfica e análise dos 

trabalhos correlatos.  

A perspectiva Valor refere-se ao custo associado a cada ativo de 

conhecimento bem como o valor que ele agrega aos produtos/serviços e 

atividades. A percepção de valor de um ativo de conhecimento não é universal 

para todos os stakeholders. A percepção de valor está associada com a 

contribuição que o ativo de conhecimento propicia ao stakeholder, quer seja em 

termos de retorno financeiro, utilidade ou benefício. Isto destaca que a 

perspectiva valor não se refere apenas ao valor econômico. Desouza e Vanapalli 

(2005) apontam que é necessário considerar o fator escassez do conhecimento 

para, assim, definir o seu valor. Segundo Ilvonen (2013), o valor de um ativo de 

conhecimento é determinado pelo seu potencial de uso. É importante ressaltar 

que o reuso incrementa o valor de um ativo de conhecimento. 

Por se tratar de um ativo, o conhecimento está sujeito a diferentes 

ameaças e riscos. Zhang (2011) destaca que devido ao significado e importância 

que o conhecimento tem assumido as ameaças e riscos são crescentes. A 

perspectiva Segurança refere-se à análise de risco e proteção adequada dos 

ativos de conhecimento para minimizar os riscos de perda, maximizar o retorno 

sobre os investimentos e as oportunidades. Essa perspectiva contempla 

aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de 

conhecimento. A confidencialidade consiste em garantir que os ativos de 

conhecimento não estejam disponíveis para pessoas não autorizadas. Já a 

integridade relaciona-se com a proteção desses ativos quanto às alterações, de 

modo a salvaguardar sua exatidão e completeza. Por fim, a disponibilidade diz 

respeito a assegurar a acessibilidade dos ativos de conhecimento quando estes 

forem solicitados (GUALBERTO et al., 2013). Jennex e Zyngier ( 2007), Lazoi, 

et al. (2012) e Ilvonen (2013) salientam que é necessário definir quais ativos de 

conhecimento devem ser protegidos, quais devem ser compartilhados, controlar 

quem tem acesso e quem deve saber sobre eles. A segurança impacta 
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diretamente no uso efetivo de um ativo de conhecimento. Neste sentido, devem 

ser estabelecidas políticas e sistemas para garantir a segurança desses ativos.  

A capitalização delineia o reuso do conhecimento na execução de novas 

tarefas. Neste sentido, a perspectiva Utilidade relaciona-se com o potencial que 

o ativo de conhecimento tem para ser utilizado, qual a sua relevância para a 

organização. A utilidade implica na capacidade que o ativo de conhecimento tem 

para apoiar a tomada de decisão (WU e LIN, 2013). Blomstermo et al. (2004) e 

Brachos et al. (2007) descrevem a utilidade do ativo de conhecimento como 

sendo a medida em que o conhecimento é percebido como significativo, preciso, 

válido e inovador. O conhecimento significativo é aquele que faz sentido para os 

usuários. O conhecimento preciso é o que está relacionado com as tarefas e 

problemas enfrentados pelos usuários. O conhecimento válido é orientado para 

ação, comprovadamente aplicável. O conhecimento inovador é aquele cujo uso 

conduz a algo novo, quer seja um produto, serviço ou a geração de outro 

conhecimento. É importante, ressaltar que a utilidade do conhecimento, também, 

é dinâmica, pode variar com o tempo.  

A perspectiva Estado tem por objetivo retratar a situação/condição de 

um ativo de conhecimento, pois eles são dinâmicos. A perspectiva envolve 

aspectos de disponibilidade, condição e maturidade. A disponibilidade está 

relacionada com a existência desse ativo de conhecimento na organização e sua 

acessibilidade. A condição está associada com a validade desse ativo de 

conhecimento. E a maturidade refere-se à consistência do ativo de 

conhecimento, o que impacta no reuso e na capacidade de apoiar a tomada de 

decisão.  

A Figura 6 ilustra as perspectivas envolvidas na capitalização do 

conhecimento: Valor, Segurança, Utilidade e Estado. Essas perspectivas 

serão utilizadas para direcionar a definição das atividades e métricas para a 

capitalização do conhecimento. 
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Figura 6 - Perspectivas da Capitalização do Conhecimento 

Fonte: Autoria própria. 

 

As perspectivas propostas destacam as diferentes formas sob as quais 

a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software pode ser 

visualizada. Isto é, apresentam uma visão sistemática para o entendimento e 

análise que permite a compreensão clara de como o conhecimento envolvido 

poder ser observado ou analisado. As perspectivas podem ser utilizadas para 

nortear as atividades da capitalização do conhecimento e direcionar a definição 

de métricas/indicadores que permitam monitorar os ativos de conhecimento. É 

importante ressaltar, que essas diferentes visões (perspectivas) são transversais 

às atividades de capitalização, isto é, cada atividade pode ser visualizada sob 

uma ou mais perspectivas, de modo que estas podem se sobrepor.  

As perspectivas propostas foram validadas a partir do survey conduzido 

em empresas brasileiras de desenvolvimento de software. Os resultados 

evidenciam que grande parte das empresas concorda com a importância de se 

visualizar os ativos de conhecimentos sob o enfoque dos pontos de vista 

propostos: Valor, Utilidade, Estado e Segurança. Em relação à perspectiva Valor, 
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27,43% das empresas participantes concordam completamente, 53,10% 

concordam, 13,57% indiferentes, 4,72% discordam e 1,18% discordam 

completamente. Para a perspectiva Utilidade 23,01% concordam 

completamente, 58,70% concordam, 15,34% são indiferentes, 2,65% discordam 

e 0,30% discordam completamente. No que se refere à perspectiva Estado 

43,66% concordam completamente, 47,50% concordam, 7,37% são indiferentes, 

0,89% discordam e 0,58% discordam completamente. Em relação à perspectiva 

Segurança, 39,23% concordam completamente, 47,78% concordam, 9,44% 

indiferente, 3,25% discordam e 0,30% discordam completamente. O alto grau de 

concordância em relação as perspectivas propostas reforça a importância e 

relevância de se explorar a temática de capitalização do conhecimento. Um 

maior detalhamento dos resultados obtidos encontra-se no Apêndice E.  

 

5.3 DESCRIÇÃO GERAL DO MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Esta seção descreve o método de capitalização do conhecimento 

destacando seu objetivo, as premissas que orientaram sua definição, o modelo 

conceitual proposto, a estruturação dos elementos que compõem a 

especificação do método e o seu contexto de uso. 

 

5.3.1 Objetivo 

 

Como discutido nos capítulos iniciais desta tese, o desenvolvimento de 

software exige conhecimentos sobre tecnologias e, também, sobre o domínio 

para o qual o software (produto) é desenvolvido. Os diversos conhecimentos 

envolvidos estão dispersos em documentos, processos, práticas, tecnologias, 

artefatos e na mente das pessoas na forma de habilidades, experiências e 

criatividade.  

A capitalização tem por objetivo converter os conhecimentos em ativos 

organizacionais para que estes possam ser gerenciados e, com isto, minimizar 

os problemas relativos à perda de conhecimento, curva de aprendizagem, 
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repetição de erros, retrabalho, rotatividade de pessoal, entre outros. No contexto 

de desenvolvimento de software os ativos incluem artefatos, boas práticas e 

processos (MOSTEFAI e AHMED-NACER, 2012). 

Neste trabalho de pesquisa, propõe-se um método de capitalização do 

conhecimento no desenvolvimento de software, denominado Know-Cap 

(Knowledge Capitalization), cujo objetivo é orientar e sistematizar a capitalização 

do conhecimento especificamente em processos de desenvolvimento de 

software. O método Know-Cap descreve as atividades e seu encadeamento (ou 

seja, um processo) para a capitalização do conhecimento. 

 

5.3.2 Premissas 

 

A análise apresentada no Capítulo 3 possibilitou elencar aspectos 

relevantes que devem ser considerados na definição de um método de 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. Esses aspectos 

identificados constituem as premissas que nortearam a proposta do método 

Know-Cap, sendo elas:  

• Prescritivo: o método deve apresentar diretrizes que norteiem a 

execução das atividades, destacando o que deve ser realizado e como. Esta 

premissa se baseia na própria definição de método e apenas reforça a 

necessidade de rigor para um método que pretende sistematizar uma atividade 

relevante. 

• Independência em relação ao processo de desenvolvimento: o 

método deve poder ser adotado, independentemente da abordagem ou processo 

utilizado no desenvolvimento de software. No entanto, ressalta-se que o 

processo adotado influencia a dimensão de alcance da capitalização. Em 

processos mais rigorosos e extensos o maior volume de artefatos (ativos de 

conhecimento) facilita o processo de manutenção e reuso dos conhecimentos. 

• Independência em relação ao porte da empresa: o método deve 

poder ser adotado por empresas de qualquer porte e independente do tamanho 

do projeto e da equipe. Obviamente, a carência de recursos humanos e materiais 
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(equipamentos, softwares e processos, por exemplo) pode influenciar a 

aplicação do método impedindo o cumprimento de todas as atividades previstas. 

• Evolutivo: novas práticas e ferramentas devem poder ser 

adicionadas ao método na forma de diretrizes de maneira a permitir sua 

evolução, incluindo sua adequação a cenários particulares. 

• Focado nas áreas centrais do desenvolvimento de software: o 

método deve enfocar a capitalização dos conhecimentos relativos às áreas de 

Requisitos, Projeto, Implementação e Testes.  

 

5.3.3 Modelo Conceitual 

 

A análise apresentada na seção 3.2 evidenciou que, dentro da 

abrangência da pesquisa realizada, não há uma estratégia universal para a 

capitalização do conhecimento, nem tampouco para capitalização do 

conhecimento em desenvolvimento de software, em especial. Dentre os 

trabalhos de pesquisa sobre capitalização do conhecimento encontrados, 

observou-se que as propostas para a capitalização envolvem as atividades de 

identificação, preservação, capitalização e atualização dos conhecimentos. A 

partir desses elementos destacados e tendo como base o ciclo PDCA (visto na 

seção 2.4.1) e a abordagem de capitalização proposta por Grundstein, 

Rosenthal-Sabroux e Pachulski (2003) discutida na seção 2.3, foi proposto o 

modelo conceitual do Know-Cap (Figura 7). 

Um modelo conceitual consiste em uma descrição em alto nível de 

abstração, geralmente, expressa por meio de um esquema ou modelo e que 

inclui uma explicação textual. É uma descrição concisa que destaca o 

relacionamento entre os principais elementos do modelo (ROZENFELD, 

FORCELLINI, et al., 2006).  

Analogamente ao PDCA que possui 4 macroatividades e é um ciclo 

evolutivo, o Know-Cap também é formado por quatro macroatividades da 

capitalização. O ciclo evolutivo do Know-Cap é aplicado no sentido horário e as 

setas representam o caráter iterativo do método, que possibilita refinar os 

artefatos denominados, nesta tese como “ativos de conhecimento”, e obter uma 
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avaliação em relação à evolução dos conhecimentos e às demandas de 

conhecimento. 

O ciclo evolutivo do Know-Cap (Figura 7) inicia com um Planejamento 

Inicial considerado um “dado de entrada” para o método. O Planejamento Inicial 

envolve: i) constituir uma equipe e um líder para conduzir as atividades do Know-

Cap; ii) definir um projeto piloto; iii) conduzir uma reunião de sensibilização para 

conscientizar sobre os objetivos da capitalização; iv) treinar os envolvidos. O 

Planejamento Inicial auxilia a organização a se preparar para o uso do Know-

Cap. Após o Planejamento Inicial, evolui-se por meio de iterações envolvendo 

as quatro macroatividades da capitalização em torno dos ativos de 

conhecimento. As macroatividades definidas são: Identificar, Agregar Valor, 

Manter e Monitorar. A macroatividade Identificar envolve a análise e 

mapeamento dos conhecimentos. A macroatividade Agregar Valor visa converter 

os conhecimentos em ativos, valora-los e promover o reuso. A macroatividade 

Manter tem por objetivo preservar os ativos de conhecimento. A macroatividade 

Monitorar envolve o monitoramento e avaliação da capitalização do 

conhecimento. A cada iteração, o método prevê a Disponibilização da Base de 

Capitalização que contém os ativos de conhecimento. 

 

Figura 7 - Modelo Conceitual do Know-Cap 

Fonte: Autoria própria. 
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O Know-Cap fornece uma visão sistêmica em relação a capitalização, 

define as atividades que devem ser conduzidas e salienta diretrizes (técnicas e 

práticas) que podem ser utilizadas. O Know-Cap é um ciclo evolutivo, que pode, 

eventualmente, ser interrompido em decorrência da maturidade da empresa e/ou 

disponibilidade de recursos (humanos ou tecnológicos) necessários.  

 

5.3.4 Formato de Especificação das Macroatividades no Know-Cap 

 

O método Know-Cap foi estruturado em macroatividades, que são 

caracterizadas por seu Objetivo, Habilitadores, Resultados e Atividades. Em 

particular, as Atividades são, ainda, compostas por um Propósito, Passos e 

Diretrizes. Este formato de especificação do método Know-Cap foi proposto 

pela autora por não encontrar um outro modelo adequado. A composição de 

atividades em macroatividades e sua organização em um fluxo é comum nas 

especificações de métodos. O estabelecimento de objetivos, habilitadores, 

atividades e resultados vinculados a cada macroatividade visa caracterizar 

claramente cada uma delas. A descrição de cada atividade, associada a seus 

passos e diretrizes, explicita como realizá-la. A Figura 8 ilustra o formato de 

especificação do método.  

 

 

Figura 8 - Ilustração do formato de especificação do Know-Cap 

Fonte: Autoria própria. 
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A macroatividade é um elemento que agrupa “atividades” segundo um 

“objetivo” comum, produzindo um conjunto de “resultados”, desde que seus 

“habilitadores” tenham sido atendidos. O objetivo descreve o propósito da 

etapa. Os habilitadores descrevem condições (recursos humanos, tecnológicos 

ou organizacionais) ou facilitadores para a implementação da etapa. Os 

resultados são os efeitos das atividades que demonstram se os objetivos foram 

ou não alcançados. Um exemplo de resultado seria um artefato na forma de uma 

tabela de dados ou um relatório.  

Como dito, as atividades, por sua vez, apresentam um propósito, um 

conjunto de passos e diretrizes associadas. O propósito visa determinar o que 

a atividade deve alcançar, ou seja, qual a intenção da atividade. Os passos 

constituem a sequência de ações a ser executada para realizar a atividade. As 

diretrizes visam identificar meios para realizar a atividade e podem assumir a 

forma de orientações, práticas e ferramentas. A seleção de uma diretriz pode 

estar associada às características do projeto, características da equipe, 

maturidade do processo de desenvolvimento de software adotado e 

disponibilidade de recursos (humanos, tecnológicos, financeiros) e tempo. 

O diagrama de objetos na Figura 9 ilustra o relacionamento entre os 

elementos da especificação do método indicando a cardinalidade das relações. 

 

 

Figura 9 - Relacionamento entre os elementos do método Know-Cap 

Fonte: Autoria própria. 

 



87 

5.3.5 Habilitadores Propostos para as Macroatividades do Know-Cap 

 

Os habilitadores são condições e facilitadores que contribuem para 

aumentar a probabilidade de sucesso na realização das macroatividades do 

Know-Cap. Esses habilitadores foram propostos com base nos fatores de 

sucesso identificados na literatura para a Gestão do Conhecimento (Seção 2.2.2) 

e no próprio objetivo de cada macroatividade do Know-Cap.  

O Quadro 8 descreve os habilitadores propostos para as 

macroatividades do Know-Cap e que incluem: Cultura organizacional, Liderança, 

Suporte da alta direção, Padronização dos processos, Treinamento e 

Infraestrutura tecnológica.  

 
Id Habilitador Descrição 

H1 Cultura organizacional Compreende o conjunto de crenças, valores, 

estilos de trabalho e relacionamentos de uma 

organização. É um fator que influencia o 

comportamento dos colaboradores e diferencia 

uma organização das outras (MORSCHEL et 

al., 2013). 

H2 Liderança Relaciona-se com o papel de um líder, que 

congrega pessoas em torno de um objetivo. 

H3 Suporte da alta direção Refere-se ao compromisso da alta direção, pois 

ela é a responsável pela aprovação dos 

recursos necessários. 

H4 Padronização dos 

processos 

Refere-se a sistematização dos processos para 

redução da variabilidade.  

H5 Treinamento Envolve o desenvolvimento de habilidades e 

competências. 

H6 Infraestrutura tecnológica Refere-se à infraestrutura de ferramentas e 

sistemas. 

Quadro 8 - Habilitadores propostos para as macroatividades do Know-Cap 
 

Os habilitadores propostos são comuns na literatura e são genéricos, 

podendo impactar todas as macroatividades do Know-Cap. Além disso, dada a 
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premissa do Know-Cap ser evolutivo, destaca-se que é possível e desejável que 

novos habilitadores sejam criados e incorporados. 

 

5.4 DETALHAMENTO DO KNOW-CAP: KNOWLEDGE-CAPITALIZATION 

METHOD 

 

A Figura 10 apresenta a visão geral do método Know-Cap a partir de um 

diagrama da notação para modelagem de processos de negócio (BPMN), que 

mostra que o método Know-Cap é composto por quatro macroatividades (i.e., 

Identificar Demandas de Conhecimento, Agregar Valor ao Conhecimento, 

Manter os Ativos de Conhecimento e Monitorar a Capitalização do 

Conhecimento), em que cada uma dessas macroatividades é composta por um 

conjunto de atividades, que possuem fluxo próprio. Após cada macroatividade 

tem-se um fluxo de decisão (gateway inclusivo) que aponta três opções: 1) 

passar para a próxima macroatividade, isto é, seguir o fluxo normal; 2) retornar 

para macroatividades anteriores, ou seja, um retorno para ajustes ou correções 

dentro da macroatividade no mesmo ciclo; 3) interromper.  

Embora o Know-Cap seja um ciclo evolutivo que visa à melhoria 

contínua, a sua interrupção (finalização), pode ocorrer em qualquer 

macroatividade. Esta interrupção pode estar relacionada com os habilitadores 

identificados ou “até mesmo” com a maturidade da empresa. Por exemplo, a 

interrupção na macroatividade “Identificar Demandas de Conhecimento” pode 

estar relacionada com o apoio da alta direção. Se não houver comprometimento 

da alta direção a capitalização do conhecimento pode ser prejudicada em função 

da indisponibilidade de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos). A 

interrupção na macroatividade “Agregar Valor ao Conhecimento”, por exemplo, 

pode ocorrer se não houver uma cultura organizacional que promova o reuso e 

manutenção dos ativos de conhecimentos. Analogamente, a falta de 

atendimento ao habilitador ligado à infraestrutura tecnológica impede o avanço 

para as macroatividades “Manter os Ativos de Conhecimento” e “Monitorar a 

Capitalização do Conhecimento”. 
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Figura 10 - Visão Geral do método Know-Cap 

Fonte: Autoria própria. 

 

As seções seguintes apresentam o detalhamento do método Know-Cap, 

desenvolvido a partir do modelo conceitual proposto na Figura 7, conforme o 

formato de especificação apresentado na seção 5.3.4. 

 

5.4.1 Macroatividade: Identificar Demandas de Conhecimento 

 

A macroatividade Identificar Demandas de Conhecimento inicia o 

ciclo evolutivo da capitalização e visa identificar, analisar e caracterizar os 

conhecimentos e sua importância. Essa macroatividade é estratégica no Know-

Cap e direcionará as demais macroatividades, pois, a partir dos ativos de 

conhecimento identificados, serão conduzidas as demais atividades e 

macroatividades do método.  

O objetivo dessa macroatividade é a identificação das áreas e ativos de 

conhecimento relacionados ao desenvolvimento de software, incluindo o 

mapeamento, seleção, localização e classificação dos ativos de conhecimento. 

Os habilitadores para essa macroatividade são a cultura 

organizacional, liderança, suporte da alta direção e padronização dos processos. 

• O habilitador cultura organizacional (H1) cria um ambiente 

favorável para a identificação das demandas de conhecimento, 

visto que a cultura organizacional molda a atitude dos 

colaboradores (MULLER, KRAEMMERGAARD e MATHIASSEN, 
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2009), o que pode impactar na atitude dos colaboradores durante 

a seleção e aplicação das ferramentas e práticas a serem 

utilizadas para a capitalização do conhecimento, bem como no 

comportamento em relação a apontar as necessidades de 

conhecimento. Além disso, a cultura organizacional envolve as 

políticas e valores da organização, os quais influenciam a 

periodicidade com que o ciclo evolutivo do Know-Cap será 

executado. 

• O habilitador liderança (H2) visa integrar os membros da equipe 

de capitalização e, com isto, facilitar a identificação das 

demandas de conhecimento. A liderança influencia na motivação 

e no desenvolvimento do espírito de equipe, podendo impactar 

na predisposição dos colaboradores para identificar as 

demandas ou a localização dos ativos de conhecimento.  

• O habilitador suporte da alta direção (H3) confere credibilidade e 

agiliza a alocação dos recursos necessários para a identificação 

das áreas e ativos de conhecimento. 

• O habilitador padronização dos processos (H4) fornece maior 

visibilidade em relação às demandas e à localização dos ativos 

de conhecimento da organização. A adoção de modelos e 

normas que auxiliam na melhoria dos processos internos e 

promovem a normatização dos produtos e serviços, tais como a 

norma ISO 9001:2008 (ISO, 2008), a norma ISO/IEC 12207 

(ISO/IEC, 2008), a norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003), o 

modelo CMMI (SEI, 2010) e o modelo MPS.BR (SOFTEX, 2012), 

facilita a identificação e localização dos ativos de conhecimento 

por conta das atividades previstas que demandam a criação de 

ativos de conhecimento (artefatos). 

 

Os resultados esperados da macroatividade Identificar Demandas de 

Conhecimento são:  

• Mapeamento das áreas e ativos de conhecimento relevantes 

para a organização. A geração desse mapeamento é orientada 
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pelas perspectivas de Valor e Utilidade, que auxiliam a análise 

das demandas de conhecimento tendo como base a contribuição 

e potencial de reuso.   

• Identificação dos conhecimentos que a organização possui e dos 

que ela não possui. Esse resultado é orientado pela perspectiva 

Estado, que identifica a condição e disponibilidade dos ativos de 

conhecimento.  

• Seleção dos ativos de conhecimentos. Essa seleção é norteada 

pelas perspectivas Valor, Utilidade, Segurança e Estado, tendo 

como base sua importância, potencial de reuso, disponibilidade 

e maturidade.  

• Classificação dos ativos de conhecimento. Esse resultado é 

orientado pela perspectiva Utilidade.  

 

O Quadro 9 apresenta as atividades que compõem essa macroatividade. 

 

Macroatividade: Identificar Demandas de Conhecimento (Id) 

IdA1 Mapear as áreas e ativos de conhecimento 

IdA2 Selecionar os conhecimentos 

IdA3 Identificar a localização do conhecimento 

IdA4 Classificar os conhecimentos  

Quadro 9 - Atividades da macroatividade "Identificar Demandas de Conhecimento" 
 

A Figura 11 ilustra o fluxo das atividades que compõem a macroatividade 

Identificar Demandas de Conhecimento. O elemento gráfico “anotação” 

aponta as diretrizes associadas a cada atividade.  
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Figura 11 - Fluxo das atividades da macroatividade “Identificar Demandas de 

Conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As seções seguintes descrevem cada uma das atividades propostas 

para a macroatividade Identificar Demandas de Conhecimento. 

 

5.4.1.1 IdA1 - Mapear as áreas e ativos de conhecimento  

 

A atividade “Mapear as áreas e ativos de conhecimento” tem como 

propósito levantar as áreas e necessidades de conhecimento a partir da 

identificação dos interessados, dos responsáveis, dos possíveis benefícios e da 

disponibilidade de cada um dos conhecimentos identificados. Essa atividade 

deve envolver pelo menos um participante de cada área de desenvolvimento de 

software (e.g., Gerência de Projetos, Requisitos, Projetos, Implementação e 

Teste), pois ela norteará as demais atividades da macroatividade “Identificar 

Demandas de Conhecimento”, as quais são desenvolvidas a partir do 

mapeamento realizado. Além disso, possibilitará direcionar os esforços da 

equipe envolvida com a capitalização do conhecimento.  

Como o Know-Cap é um ciclo evolutivo essa atividade não é realizada 

apenas uma vez, mas sim, a cada nova iteração. Desta forma, a periodicidade 

com que esta atividade será realizada deve ser estabelecida e estar alinhada 

com as políticas e metodologias adotadas no desenvolvimento de software, 

conforme habilitador H1. Como exemplo, a atividade IdA1 poderia ser realizada 

ao início de cada novo projeto de desenvolvimento de software na empresa. 
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No Quadro 10 é apresentada a sequência, descrição e resultado dos 

passos envolvidos para a realização desta atividade. 

 

Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir a ferramenta/técnica, a partir das 

diretrizes especificadas (IdA1-D1, IdA1-D2, 

IdA1-D3 e IdA1-D4), a ser utilizada para 

identificar as demandas de conhecimento. 

Seleção da 

ferramenta/técnica 

2 Selecionar os colaboradores que participarão 

da atividade de identificação das demandas 

e conscientiza-los sobre a relevância dessa 

atividade. É importante envolver pelo menos 

um colaborador de cada área do 

desenvolvimento de software. 

Formação da equipe 

3 Planejar a aplicação da ferramenta/técnica 

selecionada pois, elas apresentam 

particularidades que devem ser 

contempladas no planejamento. Por 

exemplo, a entrevista (IdA1-D1) exige a 

elaboração do roteiro e seleção dos 

entrevistados. 

Planejamento para 

aplicação da 

ferramenta/técnica 

selecionada 

4 Sumarizar as demandas de conhecimento 

identificadas a partir da aplicação da 

ferramenta/técnica, pois pode ocorrer 

duplicidade em relação a identificação dos 

conhecimentos. Por exemplo, áreas distintas 

podem identificar de forma diferente o 

mesmo conhecimento.  

Resumo das demandas de 

conhecimento identificadas 

5 Identificar os possíveis usuários do 

conhecimento (interessados), visa 

caracterizar a relevância do conhecimento, 

bem como identificar as áreas do 

Definição dos interessados 
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desenvolvimento de software que necessitam 

ou podem se beneficiar deste conhecimento. 

6 Avaliar os benefícios (retorno) associados ao 

conhecimento segundo as perspectivas 

Valor, Utilidade, Estado e Segurança.  

Avaliação dos 

conhecimentos 

Quadro 10 - Passos envolvidos na atividade “IdA1 - Mapear as áreas e ativos de 
conhecimento” 

 

A Figura 12 indica a sequência dos passos envolvidos na execução da 

atividade “Mapear as áreas e ativos de conhecimento”.  

 

 

Figura 12 -  Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “IdA1 - Mapear as 

áreas e ativos de conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• IdA1-D1 – Entrevista: possibilita identificar a percepção dos 

colaboradores em relação às necessidades de conhecimento no 

processo de desenvolvimento de software da organização. A 

entrevista deve destacar demandas genéricas do processo e 

específicas do papel do colaborador que está sendo entrevistado. 

Uma sugestão é utilizar um modelo de entrevista semiestruturada, 

na qual o entrevistador formula um conjunto de questões (roteiro) 
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que orienta a coleta de informações. Esse modelo padroniza as 

entrevistas, reduzindo possíveis falhas na coleta de informações, 

ao mesmo tempo em que confere flexibilidade para realizar 

perguntas adicionais caso o entrevistado possua outras 

informações relevantes. 

• IdA1-D2 - Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats): permite analisar e identificar os pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças (HELMS e NIXON, 2010) em relação 

às necessidades de conhecimento no processo de 

desenvolvimento de software. Essa técnica possibilita analisar as 

necessidades de conhecimento considerando tanto o ambiente 

interno (pontos fortes e fracos) quanto externo da organização 

(oportunidades e ameaças), identificando, no processo de 

desenvolvimento de software, quais áreas e ativos de 

conhecimento representam vulnerabilidades e potencializar o uso 

dos ativos de conhecimento que representam oportunidades. Os 

pontos fortes destacam as áreas ou ativos de conhecimento que 

proporcionam vantagem operacional, enquanto os pontos fracos 

representam as áreas e ativos de conhecimento que ocasionam 

desvantagem operacional durante o processo de 

desenvolvimento do software. Representam ameaças as áreas ou 

ativos de conhecimento envolvidos no desenvolvimento de 

software que a organização não possui e seus concorrentes 

possuem. As oportunidades referem-se às áreas ou ativos de 

conhecimento envolvidos no desenvolvimento de software que a 

organização possui e seus concorrentes não.  

•  IdA1-D3 – Brainstorming: propicia gerar ideias acerca das 

necessidades de conhecimento no processo de desenvolvimento 

de software da organização. É um método coletivo recomendado 

quando se tem poucas informações sobre as necessidades de 

conhecimento. O brainstorming ocorre em duas etapas: 

divergente e convergente. Na etapa divergente não há julgamento 

sobre as ideias. Na etapa convergente essas ideias devem ser 

analisadas considerando os aspectos Valor e Utilidade dos ativos 
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de conhecimento para o processo de desenvolvimento de 

software.  

• IdA1-D4 – Benchmarking: permite identificar as demandas de 

conhecimento do processo de desenvolvimento de software, a 

partir da comparação com equipes da própria organização 

(benchmarking interno) ou com organizações de desenvolvimento 

de software similares e com desempenho superior (benchmarking 

externo) (ZANETTI, MONTONI e ROCHA, 2009). 

 

5.4.1.2 IdA2 - Selecionar os conhecimentos  

 

A atividade “Selecionar os conhecimentos” tem como propósito analisar 

os ativos de conhecimento envolvidos no processo de desenvolvimento de 

software e identificar quais são cruciais, isto é, os conhecimentos que possuem 

maior valor para a organização. Devido a restrições de tempo e custo não é 

possível capitalizar todos os conhecimentos envolvidos nas atividades. Desta 

forma, deve-se selecionar os conhecimentos que possibilitam maiores retornos. 

Kokkoniemi e Harjumaa (2009) destacam que é praticamente impossível coletar 

e registrar todos os conhecimentos envolvidos em uma organização, 

independentemente do seu porte.  

O Quadro 11 mostra a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir a técnica/ferramenta, a partir das 

diretrizes especificadas (IdA2-D1, IdA2-D2, 

IdA2-D3 e IdA2-D4), a ser utilizada para 

selecionar os ativos de conhecimentos.  

Seleção da 

ferramenta/técnica 

2 Planejar a aplicação da técnica/ferramenta 

selecionada pois, cada uma delas possui 

particularidades que devem ser 

contempladas no planejamento. Por 

exemplo, para a análise de risco (IdA2-D4) é 

necessário definir o instrumento (matriz de 

risco) para avaliação dos ativos de 

conhecimento. 

Planejamento para 

aplicação da 

ferramenta/técnica 

selecionada 

3 Estabelecer a prioridade dos ativos de 

conhecimento, a partir da aplicação da 

técnica selecionada, o que possibilita 

identificar os conhecimentos cruciais para o 

desenvolvimento de software na 

organização. 

Identificação dos ativos 

cruciais 

Quadro 11 - Passos envolvidos na atividade “IdA2 - Selecionar os conhecimentos” 
 

Na Figura 13 é destacada a sequência de passos a serem desenvolvidos 

para a realização da atividade “Selecionar os conhecimentos”.  

 

Figura 13 -  Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Selecionar os 

conhecimentos” 

Fonte: Autoria própria. 
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As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• IdA2-D1 - Experiência do gerente de projetos: considera a 

experiência, intuição e competência adquirida pelo gerente de 

projetos durante a execução de atividades de desenvolvimento de 

software ou projetos passados (JøRGENSEN, 2004) para priorizar 

os ativos de conhecimento. 

• IdA2-D2 - Julgamento de especialistas: emprega técnicas 

estruturadas (JORGENSEN e SHEPPERD, 2007) que permitem 

identificar a importância relativa dos ativos de conhecimento a 

partir da sua comparação considerando um conjunto de critérios. A 

Seção 2.2.3 apresenta possíveis critérios que podem ser utilizados 

para nortear o julgamento de especialistas. Nesse tipo de técnica, 

geralmente, cada um dos especialistas atribui um grau de 

importância relativa para cada conhecimento, em cada critério, e, 

a partir do cruzamento dos dados, é possível estabelecer quais 

conhecimentos são cruciais.  

• IdA2-D3 – Requisitos dos modelos de maturidade: utiliza os 

requisitos estabelecidos nos modelos de maturidade para priorizar 

os ativos de conhecimento, pois eles descrevem atividades e ativos 

de processos que devem ser gerados, com o intuito de assegurar 

e conferir visibilidade aos processos (KOHLEGGER, MAIER e 

THALMANN, 2009). No Apêndice E é apresentada uma proposta 

de mapeamento dos ativos de conhecimento tendo como base o 

modelo CMMI.  

• IdA2-D4: Análise de risco: considera os critérios de severidade e o 

impacto da perda para selecionar os ativos de conhecimento. 

Nesse tipo de técnica deve ser definida uma escala para cada um 

dos critérios e considera-se o produto entre eles como métrica para 

a seleção dos conhecimentos. 
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5.4.1.3 IdA3 - Identificar a localização do conhecimento 

 

A atividade “Identificar a localização do conhecimento” tem como 

propósito identificar onde o conhecimento explícito envolvido no processo de 

desenvolvimento de software está materializado (artefato, documento, 

ferramenta) ou identificar, no caso dos conhecimentos tácitos, quem são os 

colaboradores da organização que os possuem. 

O Quadro 12 destaca a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 

 

Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir a técnica/ferramenta, a partir das 

diretrizes especificadas (IdA3-D1, IdA3-D2 e 

IdA3-D3), a ser utilizada para identificar a 

localização dos ativos de conhecimentos.  

Seleção da 

ferramenta/técnica 

2 Planejar a aplicação da técnica/ferramenta 

selecionada, pois cada uma delas possui 

particularidades que devem ser 

contempladas no planejamento. Por 

exemplo, para o mapeamento de processos 

(IdA3-D1) deve-se definir a notação a ser 

utilizada, bem como a metodologia a ser 

empregada.  

Planejamento para 

aplicação da 

ferramenta/técnica 

selecionada 

3 Identificar como os conhecimentos 

envolvidos no processo de desenvolvimento 

de software estão disponibilizados, pois 

esses conhecimentos, encontram-se 

dispersos em documentos, artefatos, 

ferramentas e até mesmo na mente das 

pessoas.  

Definição da localização 

do conhecimento 
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4 Definir as possíveis formas de obtenção para 

os conhecimentos identificados como 

cruciais para o processo de desenvolvimento 

de software que a organização não possui ou 

necessita aprimorar. 

Definição das formas de 

obtenção 

Quadro 12 - Passos envolvidos na atividade “IdA3 - Identificar a localização” 
 

A Figura 14 aponta a sequência dos passos que devem ser realizados 

para a execução da atividade “Identificar a localização do conhecimento”.  

 

Figura 14 -  Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Identificar a 
localização do conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 
 

As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• IdA3-D1- Mapeamento de processos: aponta as entradas e 

saídas dos processos, destacando suas atividades e o 

encadeamento entre elas, fornecendo uma visualização clara e 

de fácil entendimento. A partir dos fluxos nos processos de 

desenvolvimento de software, pode-se identificar os ativos de 

conhecimento gerados ao longo das atividades. As principais 

notações que podem ser utilizadas no mapeamento são: BPMN 

(Business Process Modeling Notation), UML (Unified Modeling 

Language), EPC (Event-Driven Process Chain), IDEF (Integrated 

DEFinition) (VALLE e DE OLIVEIRA, 2009). Sugere-se o uso da 

técnica de modelagem UML, em particular, diagramas de 

atividades, devido a sua notação de fácil compreensão (SAHAR, 
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TURKI e FAIEZ, 2013) e amplo uso na indústria de 

desenvolvimento de software (AGNER et al., 2013).  

• IdA3-D2 - Mapa de conhecimento: indica e relaciona as fontes de 

conhecimento envolvidas no desenvolvimento de software. É um 

instrumento que auxilia na compreensão sobre o conhecimento 

disponível e facilita a sua localização, visto que durante o 

processo de desenvolvimento de software, geralmente, é 

necessário recorrer a diversas fontes de conhecimento (artefatos, 

repositórios, colaboradores e outros) e que, em muitas situações, 

o conhecimento é conhecido apenas por quem o gerou. Neste 

sentido, mapas de conhecimento podem auxiliar no entendimento 

dos artefatos de software, seus relacionamentos e dependências 

com outros artefatos (i.e., rastreabilidade) (BORBA, AGNER e 

SOARES, 2013)  (BALAID, ABD ROZAN e ABDULLAH, 2014).  

• IdA3-D3 – Banco de competências: repositório de informações 

sobre a localização do conhecimento, que aponta as fontes de 

consulta ou um mapeamento das habilidades e competências dos 

stakeholders no processo de desenvolvimento de software.  

 

5.4.1.4 IdA4 - Classificar os conhecimentos  

 

A atividade “Classificar os conhecimentos” tem como propósito 

organizar os ativos de conhecimento do processo de desenvolvimento de 

software, e, com isto, facilitar sua recuperação, disseminação e acesso. A 

classificação possibilita uniformizar o vocabulário e, com isto, estabelecer uma 

linguagem padrão para interação e compartilhamento de conhecimentos e 

experiências, o que minimiza problemas de comunicação.  

O Quadro 13 apresenta a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Identificar, a partir da diretriz IdA4-D1, as 

categorias de conhecimento a serem 

utilizadas para classificar os conhecimento 

envolvidos no desenvolvimento de software 

da organização.  

Definição das categorias 

de conhecimento  

2 Classificar os conhecimentos de acordo com 

as categorias identificadas com o intuito de 

facilitar a organização, acesso e 

disseminação dos mesmos. 

Classificação dos 

conhecimento 

Quadro 13 - Passos envolvidos na atividade “IdA4 - Classificar os conhecimentos” 
 

Na Figura 15 são apresentados os passos envolvidos na execução da 

atividade “Classificar os conhecimentos”. 

 

 

Figura 15 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Classificar os 

conhecimentos” 

Fonte: Autoria própria. 

 

A diretriz associada a esta atividade é: 

• IdA4-D1- Classificação dos conhecimentos em: conhecimento do 

domínio, conhecimento do processo, conhecimento dos recursos, 

conhecimento das tecnologias, conhecimento técnico e de 

gestão. Essa classificação foi elaborada a partir da experiência 
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dos pesquisadores e tendo como base a revisão bibliográfica 

apresentada na Seção 2.3.  

a. Conhecimento do domínio: refere-se aos conhecimentos 

específicos do domínio da aplicação, isto é, as regras de 

negócio.  

b. Conhecimento do processo: refere-se aos conhecimentos 

sobre a estruturação do trabalho, incluindo a definição de 

responsabilidades e as tarefas.  

c. Conhecimento dos recursos: engloba conhecimentos 

sobre os recursos técnicos (ferramentas tais como: 

ferramentas case, ferramentas de controle de versão, 

ferramentas de gestão de projetos, ambiente de 

desenvolvimento) e recursos não técnicos (recursos 

humanos) utilizados. 

d. Conhecimento das tecnologias: envolve os conhecimentos 

relativos às normas, padrões, abordagens, linguagem de 

programação, banco de dados, frameworks e outros.  

e. Conhecimento técnico: referem-se aos subprodutos e 

produtos finais gerados.   

f. Conhecimentos de gestão: refere-se aos conhecimentos 

sobre planejamento, monitoramento e condução do 

projeto.  

 

5.4.2 Macroatividade: Agregar Valor ao Conhecimento 

 

A macroatividade Agregar Valor ao Conhecimento visa aumentar o 

valor do conhecimento e isso ocorre por meio do seu uso, exploração e 

reutilização dos mesmos.  

O objetivo dessa macroatividade é a conversão dos conhecimentos em 

ativos, incluindo a valoração, disseminação e manutenção destes.  
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Os habilitadores para essa macroatividade são a cultura 

organizacional, padronização dos processos, treinamento e infraestrutura 

tecnológica. 

• O habilitador cultura organizacional (H1) impacta na conversão, 

disseminação e manutenção dos ativos de conhecimento, visto 

que a formalização e colaboração constituem-se em valores da 

cultura organizacional (ALAVI, KAYWORTH e LEIDNER, 2005). 

Neste sentido, é necessário estabelecer uma cultura que 

possibilite a formalização, compartilhamento e reuso do 

conhecimento envolvido no desenvolvimento de software. 

• O habilitador padronização dos processos (H4) afeta a conversão 

e uso dos ativos de conhecimento. Deve ser estabelecido um 

formato padrão para a especificação dos ativos de conhecimento 

com o intuito de facilitar a comunicação e melhorar a 

compreensão sobre os ativos envolvidos no desenvolvimento de 

software. 

• O habilitador treinamento (H5) estabelece a capacitação dos 

colaboradores quanto aos processos e padrões estabelecidos 

para conversão, disseminação, uso e manutenção dos ativos de 

conhecimento.  

• O habilitador infraestrutura tecnológica (H6) facilita a conversão, 

disseminação, uso e manutenção dos ativos de conhecimento. A 

falta de ferramentas de suporte, tais como: ferramentas de: 

gestão de projetos; controle de versão; gerenciamento de 

configuração; gerenciamento de documentos; sistemas de 

gestão do conhecimento; e repositórios, inviabilizam essas 

atividades.  

 

Os resultados esperados da macroatividade Agregar Valor ao 

Conhecimento são: 

• Conversão dos conhecimentos em ativos. Esse resultado é 

orientado pelas perspectivas Valor e Utilidade, que orientam 
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quais conhecimentos devem ser codificados considerando sua 

importância e potencial de reuso.  

• Valoração dos ativos de conhecimento. O estabelecimento do 

valor para os ativos de conhecimento é norteado pela perspectiva 

Valor e visa mensurar a contribuição que um determinado ativo 

pode adicionar aos produtos e serviço.  

• Disseminação e uso dos ativos de conhecimento. Esse resultado 

é direcionado pelas quatro perspectivas: Segurança, Estado, 

Valor e Utilidade. As perspectivas Segurança e Estado orientam 

quais ativos devem ser disseminados, para quem e qual a 

condição e maturidade dos ativos. As perspectivas Valor e 

Utilidade determinam o uso dos ativos.  

• Manutenção dos ativos de conhecimento. Esse resultado é 

guiado pelas perspectivas Estado, Valor e Utilidade. A 

perspectiva Estado enfoca a condição e maturidade dos ativos. 

As perspectivas Valor e Utilidade apontam quais ativos devem 

ser mantidos atualizados. 

 

No Quadro 14 são apresentadas as atividades que compõem essa 

macroatividade.  

 

Macroatividade: Agregar Valor ao Conhecimento (Av)  

AvA1 Converter o conhecimento 

AvA2 Valorar o conhecimento 

AvA3 Disseminar o conhecimento 

AvA4 Instanciar o conhecimento 

AvA5 Alterar o conhecimento  

Quadro 14 - Atividades da macroatividade “Agregar Valor ao Conhecimento” 
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A Figura 16 mostra o fluxo das atividades que compõem a 

macroatividade Agregar Valor ao Conhecimento. As anotações destacam as 

diretrizes vinculadas a cada atividade.  

 

Figura 16 - Fluxo das atividades da macroatividade “Agregar Valor ao Conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As seções seguintes descrevem as atividades propostas para a 

macroatividade Agregar Valor ao Conhecimento. 

 

5.4.2.1 AvA1 - Converter o conhecimento  

 

A atividade “Converter o conhecimento” tem como propósito codificar 

os conhecimentos identificados e estabelecer um formato padrão para 

documentação dos conhecimentos gerados ao longo do processo de 

desenvolvimento de software, visto que a documentação é a base para a 

comunicação (ZHI et al., 2015) e possibilita que os conhecimentos possam ser 

acessados e reutilizados por qualquer indivíduo (CHOMAL e SAINI, 2014). A 

codificação em um formato padrão facilita a recuperação e disseminação, o que 

favorece o reuso dos ativos de conhecimento (RABELO et al., 2012) (VÁSQUEZ-

BRAVO et al., 2014).  

No Quadro 15 é destacada a sequência, descrição e resultado dos 

passos envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir o formato de especificação para a 

formalização dos conhecimentos 

identificados como cruciais para o 

desenvolvimento de software. É importante 

destacar que esses conhecimentos podem 

ser de diversos formatos (texto escrito, 

diagramas, código fonte).  

Definição do formato de 

especificação 

2 Divulgar e capacitar os envolvidos no 

desenvolvimento de software em relação aos 

formatos de especificação estabelecidos, 

com o intuito de formaliza-los e torna-los um 

padrão.  

Divulgação dos formatos 

de especificação 

3 Codificar os conhecimentos cruciais de 

acordo com os formatos de especificação 

estabelecidos. A codificação possibilita 

melhorar a compreensão sobre o produto que 

está sendo desenvolvido (software), facilita a 

comunicação entre os membros da equipe 

envolvidos no desenvolvimento de software, 

bem como, a comunicação entre as áreas 

(requisitos, projetos, implementação e 

testes). 

Codificação do 

conhecimento crucial 

Quadro 15 - Passos envolvidos na atividade “AvA1 - Converter o conhecimento” 
 

A Figura 17 ilustra a sequência de passos que devem ser realizados para 

a execução da atividade “Converter o conhecimento”. 
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Figura 17 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Converter o 

conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As diretrizes associadas a esta atividade são:  

• AvA1-D1- Glossário: consiste em identificar os termos referentes 

ao domínio da aplicação, fornecendo uma nomenclatura comum 

para todos os envolvidos no processo de desenvolvimento de 

software. Com isto, facilita-se o entendimento e minimizam-se os 

problemas de ambiguidade.  

• AvA1-D2- Boas práticas de codificação: refere-se a identificar o 

idioma a ser adotado durante a implementação, nomenclatura de 

variáveis, nomenclatura de funções, nomenclatura de constantes, 

comentários, identação e outros. É um conhecimento que facilita 

a integração de novos membros à equipe. 

• AvA1-D3 –Lições aprendidas: consiste em manter o registro do 

que ocorreu e uma análise de causas. As lições aprendidas 

podem ser identificadas em cada uma das etapas (Requisitos, 

Projeto e Implementação e Testes) e devem contemplar todos os 

tipos de experiências, não apenas os resultados bem sucedidos. 

As lições aprendidas fornecem recomendações para melhorar o 

desempenho do processo de desenvolvimento de software. É 

importante ressaltar, que elas devem contemplar aspectos 

técnicos e, também, organizacionais (PHARHI, 2009) 

(POLYANINOVA, 2011) (VÁSQUEZ-BRAVO et al., 2014). 

• AvA1-D4 –Rationale: relaciona-se com o registro dos problemas 

encontrados, as decisões tomadas, as alternativas consideradas, 
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critérios e argumentos que conduziram à decisão. Inicialmente, o 

uso do rationale introduz uma sobrecarga de trabalho. No entanto, 

esse tipo de conhecimento auxilia a tomada de decisões em fases 

posteriores e em novos projetos (DUTOIT e PAECH, 2000) 

(GUERAICH e BOUFAÎDA, 2011). Além disso, possibilita a troca 

de experiência entre os membros da equipe e auxilia no 

aprendizado do projeto. 

 

5.4.2.2 AvA2 - Valorar o conhecimento  

  

A atividade “Valorar o conhecimento” tem como propósito de mensurar 

o valor de cada ativo de conhecimento. Ressalta-se que o valor de um ativo de 

conhecimento não é estático, ele evolui com o tempo, com as circunstâncias e 

com as prioridades. Isto é, o valor de um ativo de conhecimento pode ser 

incrementado (valorização) ou decrementado (depreciação) ao longo do 

processo de desenvolvimento de software.  

O Quadro 16 mostra a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir, a partir das diretrizes especificadas 

(AvA2-D1 e AvA2-D2), a técnica a ser 

empregada para estabelecer o valor dos 

ativos de conhecimento.  

Definição da técnica 

2 Planejar a aplicação da técnica selecionada, 

considerando suas particularidades. Por 

exemplo, o custeio baseado em atividades 

(AvA2-D1) exige a identificação das principais 

atividades envolvidas na 

produção/manutenção do ativos de 

conhecimento.  

Planejamento para 

aplicação da técnica 

selecionada 

3 Aplicar a técnica selecionada para 

estabelecer o valor dos ativos de 

conhecimento envolvidos no 

desenvolvimento de software. 

Valoração dos ativos de 

conhecimento 

Quadro 16 -  Passos envolvidos na atividade “AvA2 – Valorar o conhecimento” 
 

A Figura 18 apresenta a sequência de passos envolvidos na execução da 

atividade “Valorar o conhecimento”.  

 

 

Figura 18 -  Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Valorar o 

conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As diretrizes associadas a esta atividade são: 
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• AvA2-D1- Custeio baseado em atividades: possibilita direcionar o 

custo das atividades executadas no processo de desenvolvimento 

de software para os ativos de conhecimento gerados, a partir da 

relação entre as atividades e o consumo de recursos. Por 

exemplo, para estabelecer o valor de um ativo “documento de 

requisitos” é necessário atribuir os custos dos recursos (humanos 

e tecnológicos) consumidos nas atividades de elicitação, análise 

e negociação, documentação, validação e gerência. É importante 

ressaltar que o valor de um ativo de conhecimento envolve os 

custos de geração e manutenção deste ativo.  

• AvA2-D2 – Análise de risco: utiliza os critérios de severidade e 

impacto da perda para estabelecer um valor para os ativos de 

conhecimento. É uma medida indireta que define o valor de um 

ativo a partir da percepção de sua vulnerabilidade e importância 

para o processo de desenvolvimento de software. 

 

5.4.2.3 AvA3 - Disseminar o conhecimento  

 

A atividade “Disseminar o conhecimento” tem como propósito definir 

quem são os interessados em cada tipo de conhecimento e estabelecer as 

práticas e mecanismos adequados para disseminação do conhecimento. As 

estratégias de disseminação do conhecimento devem considerar as diversas 

perspectivas em relação à importância de cada categoria de conhecimento. Essa 

percepção impacta na intensidade com que o conhecimento é requerido e, 

também, na percepção de valor.  

No Quadro 17 é apresentada a sequência, descrição e resultado dos 

passos envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir os mecanismos, a partir das diretrizes 

especificadas (AvA3-D1, AvA3-D1 e AvA3-

D1), que devem ser empregados para a 

disseminação dos conhecimentos relativos 

ao desenvolvimento de software. 

Definição dos mecanismos 

de disseminação 

2 Divulgar e capacitar os envolvidos em relação 

aos mecanismos a serem utilizados para 

disseminar os conhecimentos envolvidos no 

desenvolvimento de software. É uma 

iniciativa que visa conscientizar e sensibilizar 

quanto ao mecanismos definidos para 

disseminação do conhecimento.  

Divulgação dos 

mecanismos 

3 Disponibilizar os ativos de conhecimento 

relativos ao desenvolvimento de software 

para os stakeholders, com o intuito de 

promover o compartilhamento formal e, com 

isto, aumentar o uso e manutenção destes 

ativos.  

Disponibilização dos ativos 

de conhecimento 

Quadro 17 - Passos envolvidos na atividade “AvA3 – Disseminar o conhecimento” 
 

Na Figura 19 é destacada a sequência de passos que deve ser 

executada para a atividade “Disseminar o conhecimento”.  

 

Figura 19 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Disseminar o 

conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 
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As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• AvA3-D1- Wikis: possibilitam a disponibilização dos ativos de 

conhecimento por meio de páginas de discussão que permitam a 

edição de cada tópico e possuam um histórico de alterações e 

revisões.   

• AvA3-D2 – Gestão de Documentos (GD): possibilita a 

disponibilização dos ativos de conhecimento do processo de 

desenvolvimento de software em diversos formatos (texto, áudio, 

vídeo, xml e outros). 

• AvA3-D3 – Gerência de Configuração: possibilita estabelecer e 

manter a integridade dos ativos de conhecimento gerados no 

processo de desenvolvimento de software e disponibiliza-los para 

os interessados.  

 

5.4.2.4 AvA4 - Instanciar o conhecimento  

 

A atividade “Instanciar o conhecimento” tem como propósito aplicar o 

conhecimento na resolução de problemas, tomada de decisão e incorpora-lo aos 

produtos, serviços e práticas com o objetivo de obter valor a partir dele. O reuso 

do conhecimento é uma atividade que agrega valor, isto é, rentabiliza o 

conhecimento. É a atividade em que o retorno sobre o investimento realizado é 

gerado pois, o reuso do conhecimento possibilita evitar a repetição de erros e 

auxilia na solução de problemas recorrentes, o que possibilita obter melhorias 

em relação à qualidade e produtividade.  

O Quadro 18 aponta a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Utilizar os ativos de conhecimento de 

conhecimento existentes, com o intuito de 

agregar valor ao software desenvolvido, por 

meio da melhoria de comunicação, promoção 

do reuso, redução do retrabalho, redução da 

curva de aprendizagem e de erros 

semelhantes. 

Reuso do ativo de 

conhecimento 

2 Atualizar o valor do ativo de conhecimento 

visto que o reuso impacta na percepção de 

valor.  

Atualização do valor do 

ativo de conhecimento 

Quadro 18 - Passos envolvidos na atividade “AvA4 – Instanciar o conhecimento” 
 

A Figura 20 ilustra a sequência dos passos envolvidos para a realização 

da atividade “Instanciar o conhecimento”.  

 

 

Figura 20 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Instanciar o 

conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• AvA4-D1 - Wikis: promovem o uso dos ativos de conhecimento 

devido a facilidade de acesso a esses ativos, os quais encontram-

se disponibilizados em forma de páginas.  

• AvA4-D2 – Gestão de Documentos (GD): possibilita o uso dos 

ativos de conhecimento envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software, pois oferece mecanismos 
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avançados de pesquisa e recuperação e suporte a diversos tipos 

de conteúdo (texto, áudio, vídeo, xml e outros).  

• AvA4-D3 - Gerência de Configuração: possibilita o uso dos ativos 

de conhecimento, pois fornece mecanismos que garantem a 

rastreabilidade e integridade dos ativos de conhecimento 

envolvidos no processo de desenvolvimento de software.  

 

5.4.2.5 AvA5 -Alterar o conhecimento  

 

A atividade “Alterar o conhecimento” tem como propósito modificar os 

conhecimentos a partir das experiências, isto é, mantê-los atualizados para 

possibilitar o reuso e a criação de novos conhecimentos.  

No Quadro 19 é destacada a sequência, descrição e resultado dos 

passos envolvidos para a realização desta atividade. 

 

Seq. Descrição  Resultado 

1 Modificar o ativo de conhecimento, pois ele é 

dinâmico, com o objetivo de mantê-lo 

atualizado, válido e consistente. Condições 

estas que possibilitam promover o reuso e 

maturidade dos ativos. 

Atualização do ativo de 

conhecimento  

2 Atualizar o valor do ativo de conhecimento, 

quer seja pela atribuição do custo das 

atividades de manutenção ou pelo 

incremento de seu valor, dada a sua 

maturidade. 

Atualização do valor do 

ativo de conhecimento  

Quadro 19 - Passos envolvidos na atividade “AvA5 – Alterar o conhecimento” 
 

A perspectiva Estado tem por objetivo retratar a situação/condição de 

um ativo de conhecimento, pois ele é dinâmico. A perspectiva envolve aspectos 

de disponibilidade, condição e maturidade. A disponibilidade está relacionada 



116 

com a existência desse ativo de conhecimento na organização e sua 

acessibilidade. A condição está associada com a validade desse ativo de 

conhecimento. E a maturidade refere-se à consistência do ativo de 

conhecimento, o que impacta no reuso e na capacidade de apoiar a tomada de 

decisão.  

Na Figura 21 é apresentada a sequência de passos que deve ser 

executada para a atividade “Alterar os conhecimentos”.  

 

 

Figura 21 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Alterar os 

conhecimentos” 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• AvA5-D1- Wikis: possibilitam a evolução dos ativos de 

conhecimento envolvidos no desenvolvimento de software, por 

meio de comentários e discussões, além de fornecer mecanismos 

que permitam controlar as revisões e alterações.  

• AvA5-D2 – Gestão Documentos (GD): permite a manutenção dos 

ativos de conhecimento do processo de desenvolvimento de 

software, pois incluem mecanismos para o controle de versão.  

• AvA5-D3 - Gerência de Configuração: possibilita apoiar a 

evolução dos ativos de conhecimento durante o desenvolvimento 

de software, pois é comum que ocorram mudanças, quer seja 

para correções ou melhorias. Esse controle é realizado por meio 

do controle de versões, que permite controlar a evolução dos 
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ativos de conhecimento e as mudanças que possibilitam 

acompanhar as alterações solicitadas (MURTA, 2006).  

 

5.4.3 Macroatividade: Manter os Ativos de Conhecimento 

 

A macroatividade Manter os Ativos de Conhecimento visa preservar o 

conhecimento que foi gerado, adquirido ou atualizado.  

O objetivo dessa macroatividade é realizar a manutenção da base de 

ativos de conhecimento. 

Os habilitadores para essa macroatividade são a cultura 

organizacional, infraestrutura tecnológica e treinamento. 

• O habilitador cultura organizacional (H1) impacta no 

estabelecimento de políticas e valores que estimulem e priorizem 

a manutenção dos ativos de conhecimento do processo de 

desenvolvimento de software.  

• O habilitador treinamento (H5) relaciona-se à capacitação dos 

colaboradores quanto aos processos organizacionais e o uso das 

ferramentas que dão suporte a manutenção dos ativos de 

conhecimento. 

• O habilitador infraestrutura tecnológica (H6) afeta a manutenção 

dos ativos de conhecimento. A falta de infraestrutura impede a 

representação e armazenamento dos ativos de conhecimento 

gerados durante o desenvolvimento de software.  

 

O resultado esperado da macrotividade Manter os Ativos de 

Conhecimento é: 

• Manutenção do repositório de ativos de conhecimento. Esse 

resultado é orientado pelas perspectivas Valor, Utilidade, Estado 

e Segurança. As perspectivas Valor, Utilidade e Estado apontam 

quais ativos de conhecimento devem ser mantidos no repositório. 
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A perspectiva Segurança guia a definição de acesso ao 

repositório.  

 

O Quadro 20 apresenta as atividades envolvidas nessa macroatividade. 

 

Macroatividade: Manter os Ativos de Conhecimento (Ma)  

MaA1 Representar o conhecimento 

MaA2 Armazenar o conhecimento 

Quadro 20 - Atividades da macroatividade “Manter os Ativos de Conhecimento” 
 

A Figura 22 apresenta o fluxo das atividades propostas para a 

macroatividade Manter os Ativos de Conhecimento. As anotações destacam 

as diretrizes associadas a cada atividade.  

 
Figura 22 - Fluxo das atividades da macroatividade “Manter Ativos de Conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As seções seguintes descrevem as atividades propostas para a 

macroatividade Manter os Ativos de Conhecimento, destacando seu 

propósito, passos e diretrizes associadas. 
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5.4.3.1 MaA1 – Representar o conhecimento  

 

A atividade “Representar o conhecimento” tem como propósito modelar 

formalmente o conhecimento para possibilitar o entendimento efetivo do seu 

significado e relacionamentos, facilitar a comunicação e reuso.  

O Quadro 21 mostra a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 

 

Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir a técnica e/ou ferramenta a ser 

utilizada para representação dos ativos de 

conhecimento. 

Definição da técnica e 

ferramenta de 

representação 

2 Elaborar a representação formal dos ativos 

de conhecimento visando promover a 

melhoria da comunicação e seu reuso. 

Representação formal 

Quadro 21 - Passos envolvidos na atividade “MaA1 – Representar o conhecimento” 
 

A Figura 23 mostra a sequência de passos que deve ser realizada para a 

execução da atividade “Representar os conhecimentos”.  

 

Figura 23 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Representar os 

conhecimentos” 

Fonte: Autoria própria. 
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A diretrizes associada a esta atividade é: 

• MaA1-D1-Ontologias: possibilitam a representação formal e 

explicita dos conhecimentos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software por meio de estruturas simples ou 

complexas (MENOLLI, 2013). 

 

5.4.3.2 MaA2 – Armazenar o conhecimento  

 

A atividade “Armazenar os conhecimentos” tem como propósito reter o 

conhecimento para que ele possa ser distribuído e reutilizado. Essa atividade 

deve levar em consideração os aspectos de disponibilidade, confidencialidade e 

segurança dos ativos de conhecimento. 

No Quadro 22 destacada a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 

 

Seq. Descrição  Resultado 

1 

Definir a infraestrutura, a partir das diretrizes 

especificadas (MaA2-D1, MaA2-D2 e MaA2-

D3), necessária para armazenamento dos 

ativos de conhecimento envolvidos no 

desenvolvimento de software.  

Definição da infraestrutura 

2 Definir as permissões de acesso para os 

ativos de conhecimento.  
Definição de permissões 

Quadro 22 - Passos envolvidos na atividade “MaA2 – Armazenar o conhecimento” 
 

A Figura 24 ilustra a sequência dos passos envolvidos para a execução 

da atividade “Armazenar o conhecimento”.  
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Figura 24 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Armazenar o 

conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

As diretrizes associadas a esta atividade são: 

• MaA2-D1- Wikis: possibilitam armazenar diversos tipos ativos de 

conhecimento envolvidos no processo de desenvolvimento de 

software: melhores práticas, documentação técnica (requisitos, 

projeto e testes), documentação de aprovação do cliente, lista de 

versões e outros (MAJCHRZAK, WAGNER e YATES, 2006).  

• MaA2-D2 – Gestão de Documentos (GD): possibilita o 

armazenamento dos ativos de conhecimento gerados durante o 

processo de desenvolvimento de software. 

• MaA2-D3 - Gerência de Configuração: possibilita o 

armazenamento das versões geradas dos ativos de 

conhecimento e das solicitações de alterações realizadas 

(MURTA, 2006).  

 

5.4.4 Macroatividade: Monitorar a Capitalização do Conhecimento 

 

A macroatividade Monitorar a Capitalização do Conhecimento visa 

estabelecer a coordenação entre as demais etapas, avaliar os resultados, 

acompanhar as atividades, monitorar a dinamicidade do conhecimento e 

oferecer feedback para o refinamento dos conhecimentos cruciais. Essa 

macroatividade auxilia na mensuração do impacto das melhorias resultantes da 

capitalização do conhecimento e seus resultados podem ser utilizados, 
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associados a outras diretrizes para: i) identificar lacunas de conhecimento; ii) 

mapear as áreas de expertise; iii) estabelecer a maturidade dos ativos de 

conhecimento; e, iv) direcionar o uso de recursos e investimentos;  

O objetivo dessa macroatividade é realizar a definição, manutenção e 

revisão das métricas estabelecidas para o monitoramento da capitalização do 

conhecimento.  

Os habilitadores para essa macroatividade são a cultura 

organizacional, suporte da alta direção e infraestrutura tecnológica. 

• O habilitador cultura organizacional (H1) impacta no 

estabelecimento de políticas e valores que incentivem o 

monitoramento das atividades de capitalização do conhecimento.   

• O habilitador suporte da alta direção (H3) apoia e agiliza a 

alocação dos recursos necessários para o monitoramento da 

capitalização do conhecimento.  

• O habilitador infraestrutura tecnológica (H6) oferece suporte ao 

processo de manutenção e monitoramento das métricas. A falta 

de uma infraestrutura tecnológica dificulta a coleta dos dados de 

entrada das métricas e onera o processo de análise e 

manutenção das métricas.  

 

O resultado esperado da macroatividade Monitorar a Capitalização do 

Conhecimento é: 

• Manutenção das métricas. Esse resultado é norteado pelas 

perspectivas: Valor, Utilidade, Estado e Segurança as quais 

fornecem uma orientação para a definição das métricas. 

 

O Quadro 23 apresenta as atividades envolvidas nessa macroatividade. 
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Macroatividade: Monitorar a Capitalização do Conhecimento (Mo) 

MoA1 Definir métricas 

MoA2 Auditar métricas 

Quadro 23 - Atividades da macroatividade “Monitorar a Capitalização do Conhecimento” 
 

A Figura 25 apresenta o fluxo das atividades propostas para a 

macroatividade Monitorar a Capitalização do Conhecimento.  

 

Figura 25 - Fluxo das atividades da macroatividade “Monitorar a Capitalização do 

Conhecimento” 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

As seções seguintes descrevem as atividades propostas para a 

macroatividade Monitorar a Capitalização do Conhecimento, destacando seu 

propósito, passos e diretrizes associadas. 

 

5.4.4.1 MoA1 – Definir métricas 

 

A atividade “Definir métricas” tem como propósito estabelecer o 

conjunto de métricas que permite acompanhar e avaliar a capitalização do 

conhecimento.  

O Quadro 24 aponta a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 
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Seq. Descrição  Resultado 

1 Definir as dimensões da capitalização do 

conhecimento a serem monitoradas. Deve-se  

levar em consideração a viabilidade de 

obtenção das informações para a 

manutenção das métricas.  

Definição das dimensões 

2 Definir os atributos das métricas, 

identificando nome, descrição, fórmula de 

cálculo, unidade de medida, frequência da 

medição, fonte dos dados, responsáveis pela 

medição, responsáveis pela métrica e 

responsáveis pelos dados. 

Definição das métricas 

3 Implantar as métricas definidas de modo a 

operacionalizar a medição e monitoramento 

da capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software.  

Implantação das métricas 

Quadro 24 - Passos envolvidos na atividade “MoA1 – Definir métricas" 

  

A Figura 26 indica a sequência de passos envolvidos na execução da 

atividade “Definir métricas”.  

 

Figura 26 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Definir métricas” 

 Fonte: Autoria própria.   

 

 



125 

5.4.4.2 MoA2 – Auditar métricas 

 

A atividade “Auditar métricas” tem como propósito monitorar o conjunto 

de métricas propostas, visando a retroalimentação do processo de capitalização.  

O Quadro 25 aponta a sequência, descrição e resultado dos passos 

envolvidos para a realização desta atividade. 

 

Seq. Descrição  Resultado 

1 Planejar a auditoria, estabelecendo seus 

requisitos bem como, definindo as métricas 

que serão avaliadas. 

Planejamento da auditoria 

2 Avaliar as métricas a partir da definição de 

critérios para o seu julgamento, com o intuito 

de analisar a efetividade e identificar 

oportunidades de melhoria em relação à 

definição delas.  

Avaliação das métricas 

3 Revisar as métricas definidas visa manter o 

alinhamento entre as métricas e o objetivo da 

capitalização do conhecimento. Neste 

sentido deve-se analisar se a métrica é 

consistente, os benefícios que ela oferece, se 

os dados de entrada são de fácil obtenção e 

se existe alguma métrica que deve ser 

descontinuada. 

Revisão das métricas 

Quadro 25 - Passos envolvidos na atividade “MoA2 – Auditar métricas" 

 

Na Figura 27 é apresentada a sequência dos passos que devem ser 

conduzidos para a execução da atividade “Auditar métricas”.  
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Figura 27 - Fluxo dos passos envolvidos na execução da atividade “Auditar métricas” 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

5.5 DISCUSSÕES  

 

O relacionamento entre o método Know-Cap e a Gestão do Conhecimento 

é destacado a partir do modelo de Probst, Romhardt e Raub (2002). Esse modelo 

é composto por seis etapas: Identificação, Aquisição, Desenvolvimento, 

Compartilhamento, Utilização e Retenção. A Identificação visa identificar as 

categorias de conhecimento essenciais para a organização. A Aquisição tem por 

objetivo identificar as fontes de conhecimento e as formas de obtenção. O 

Desenvolvimento refere-se a todas as formas de criação e atualização do 

conhecimento. O Compartilhamento tem por objetivo disponibilizar o 

conhecimento. A Utilização visa garantir a utilização do conhecimento gerado e 

disponível na organização. A Retenção tem a finalidade de garantir a 

preservação dos conhecimentos gerados. 

O modelo de Probst, Romhardt e Raub (2002) foi adotado por destacar os 

elementos construtivos da gestão do conhecimento como um ciclo dinâmico que 

está em permanente evolução (SILVEIRA, 2011). 

Na Figura 28 é destacada a interação entre as etapas da Gestão do 

Conhecimento (PROBST, ROMHARDT e RAUB, 2002) e as macroatividades do 

método proposto, o Know-Cap. O mapeamento apresentado ilustra que a Gestão 

do Conhecimento é uma área mais ampla, isto é, a capitalização pode ser 

visualizada como um das constituintes da GC. Neste sentido, observa-se que o 

Know-Cap utiliza a estrutura da Gestão do Conhecimento em suas 

macroatividades, de modo que algumas atividades envolvidas podem se 
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equivaler. No entanto, seu foco centra-se em selecionar os conhecimentos 

cruciais e promover o seu uso de modo a valoriza-lo.  

 

 
Figura 28 - Mapeamento entre Know-Cap e Gestão do Conhecimento 

Fonte: Autoria própria. 

 

  

A etapa Identificar do Know-Cap apresenta elementos propostos na 

etapa Identificação. A etapa Agregar Valor destaca atividades envolvidas nas 

etapas de Aquisição, Desenvolvimento, Compartilhamento e Utilização. A etapa 

Manter relaciona-se com as atividades destacadas na etapa de Retenção. Por 

fim, a etapa Monitorar do Know-Cap, como pode ser observado, é uma etapa 

que não apresenta relacionamento com as etapas propostas no modelo de 

Probst, Romhardt e Raub (2002). Essa etapa está relacionada com todas as 

demais etapas propostas no Know-Cap, pois visa estabelecer a coordenação 

entre elas e o feedback para retroalimentação do ciclo de capitalização do 

conhecimento. As setas contínuas em preto destacam os relacionamentos 
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intramétodo os métodos. E as vermelhas pontilhadas os relacionamentos 

intermétodos.  

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este capítulo apresentou as perspectivas propostas para a capitalização 

do conhecimento (Valor, Utilidade, Segurança e Estado). A perspectiva Valor 

refere-se ao custo associado a cada ativo de conhecimento e o valor que ele 

agrega aos produtos e serviços. A perspectiva Utilidade enfatiza o potencial de 

uso de um ativo de conhecimento. A perspectiva Segurança destaca a proteção 

adequada dos ativos de conhecimento com o objetivo de minimizar os riscos de 

perda e maximizar o retorno sobre os investimentos. E, a perspectiva Estado 

aponta a situação/condição de um ativo de conhecimento. Embora as 

perspectivas tenham sido propostas para o contexto da capitalização no 

desenvolvimento de software e do método desenvolvido, elas se mostraram 

abrangentes o suficiente para emprego, também, em outras áreas. 

Neste capítulo, também, foi apresentado o método proposto para a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software, intitulado Know-

Cap. Esse método visa orientar e sistematizar a capitalização do conhecimento 

no desenvolvimento de software. 

No desenvolvimento do método Know-Cap foram consideradas as 

seguintes premissas: prescritivo, independência em relação ao processo de 

desenvolvimento, independência em relação ao porte, evolutivo e focado nas 

áreas centrais do desenvolvimento de software.  

O método Know-Cap é abordado, inicialmente, em um alto nível de 

abstração, a partir de um modelo conceitual que possui quatro macroatividades: 

Identificar, Agregar Valor, Manter e Monitorar. Em seguida foi apresentado um 

formato de especificação para a estruturação do método contendo os seguintes 

elementos: macroatividades, objetivo, habilitadores, resultados, atividades, 

propósito, passos e diretrizes. Esse formato é uma referência de fácil 

compreensão e que fornece um maior detalhamento sobre o “como fazer”.  
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O método Know-Cap foi descrito a partir do formato de especificação 

definido e as atividades e seu encadeamento foram apresentadas, também, 

utilizando a notação BPMN.    

A capitalização do conhecimento é um processo crítico para as 

organizações, que envolve tanto aspectos técnicos como de gestão. Os 

principais benefícios associados ao uso do Know-Cap referem-se à: minimização 

dos problemas de perda de conhecimento; redução da curva de aprendizagem; 

identificação das deficiências de conhecimento; mapeamento dos ativos de 

conhecimento; identificação dos responsáveis pelos ativos de conhecimento 

bem como os usuários e apoiar à tomada de decisão no desenvolvimento de 

software. Cabe ressaltar, que a efetividade da capitalização depende de políticas 

organizacionais, estratégias e aspectos gerenciais e culturais, não apenas da 

instanciação do método em si.  
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6 ESTUDO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO KNOW-CAP 

 

Este capítulo apresenta um “estudo primário” relativo à aplicação do 

método Know-Cap em uma situação real em uma empresa de desenvolvimento 

de software. O estudo foi realizado por meio da descrição da aplicação do 

método Know-Cap, visando caracterizar o seu uso em um contexto específico e 

serviu como prova de conceito  (MAFRA, BARCELOS e TRAVASSOS, 2006).  

 

6.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O método Know-Cap foi aplicado na IG Tech Sistemas, empresa de 

desenvolvimento de software. A empresa foi fundada em 2013, está localizada 

em Maringá e atua no desenvolvimento de sistemas de informação para a área 

de Engenharia e Segurança do Trabalho. Trata-se de uma microempresa que 

possui uma equipe formada por 5 colaboradores, dos quais 2 atuam no 

desenvolvimento, 1 na área administrativa e 2 na área de especificação de 

requisitos e teste. 

O produto desenvolvido pela empresa é a plataforma MOBLEAN1, que é 

composta por dois subsistemas: portal (web) e aplicativo (app), que permitem 

informatizar as atividades de gestão e execução do processo de Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST). É um sistema de informação que reduz o 

tempo de planejamento e retrabalho dos profissionais da área de SST, agiliza 

a coleta e análise de dados e melhora a qualidade e disponibilidade da 

informação, reduzindo, com isso, as penalidades ou autuações realizadas 

pelos agentes devido ao não-cumprimento dos requisitos descritos nas 

Normas Regulamentadoras (NR’s).   

A Figura 29 ilustra a integração dos subsistemas (portal e app) da 

plataforma MOBLEAN. O aplicativo é utilizado para a coleta de dados em 

campo e o portal para customizar as características ou itens de verificação, 

                                            
1 www.moblean.com.br 
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controlar / autorizar usuários, definir requisitos e planejar os ambientes de 

trabalhos a serem monitorados.  

 

Figura 29 - Integração dos subsistemas (Portal e App) 

Fonte: www.moblean.com.br. 

 

A plataforma MOBLEAN utiliza o paradigma de computação em nuvem. 

O portal é desenvolvido utilizando a linguagem Java e o banco de dados MySQL. 

Além disso, são utilizados os frameworks: Hibernate, JavaServer Faces (JSF), 

Java Persistence API (JPA), Primafaces, Liquibase e Quatz.  O aplicativo é 

desenvolvido para a plataforma Android e utiliza o banco de dados SQLite. Os 

ambientes de programação utilizados são o Eclipse2 e o Android Studio3. 

O processo de desenvolvimento de software adotado é próprio da 

empresa e envolve as seguintes atividades: i) analisar as necessidades do 

cliente; ii) especificar requisitos de negócio; iii) especificar requisitos de software; 

iv) estimar esforço; v) desenvolver o software; vi) implantar em servidor de teste; 

vi) executar testes de sistema; e vi) implantar em produção.  

A Figura 30 apresenta o encadeamento das atividades que compõem o 

processo de desenvolvimento de software da empresa estudada. A modelagem 

foi elaborada pela pesquisadora com o intuito de elucidar o fluxo das atividades 

envolvidas.   

                                            
2 https://eclipse.org/ 
3 https://developer.android.com 
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Figura 30 - Processo de desenvolvimento de software adotado 

Fonte: Autoria própria. 

 

A gestão do projeto de desenvolvimento de software é realizada 

utilizando a Trac, ferramenta web, open source e baseada em tickets, que 

fornece uma wiki integrada e interface com sistema de controle de versão 

(KOVACHEVA e TODOROV, 2011). Além do código fonte, todos os registros do 

projeto que a empresa possui são os tickets, em que são anotadas as 

necessidades do cliente, requisitos de negócio e de software. No entanto, não 

há um formato definido para a especificação desses elementos.  

   

6.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO KNOW-CAP 

 

Esta seção apresenta a aplicação do método Know-Cap no cenário 

descrito na Seção 6.1. Destaca-se que, por se tratar, de um projeto piloto não foi 

possível aplicar o ciclo evolutivo em sua completude devido à duração e, até 

mesmo, a maturidade da empresa.  

 

6.2.1 Planejamento Inicial  

 

O Planejamento inicial envolveu as atividades de formação da equipe, 

definição do líder, definição do projeto piloto, condução de uma reunião de 

sensibilização e treinamento.  
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Para a aplicação do método Know-Cap foi constituída uma equipe 

formada por três colaboradores, sendo um da área de requisitos e dois da área 

de desenvolvimento. A autora não foi contabilizada na equipe, pois teve o papel 

de facilitadora durante a aplicação do método. Foi definido como líder da equipe 

o gerente do desenvolvimento.  

O projeto piloto foi definido como sendo a aplicação do método Know-Cap 

para a plataforma MOBLEAN – Construção Civil, módulo que, atualmente, 

apresenta o maior número de clientes e demanda de requisitos. A plataforma 

MOBLEAN – Construção Civil atende três tipos de clientes: sindicatos, 

prestadores de serviços e construtoras. Cada um desses tipos de usuários 

possui necessidades distintas em relação aos requisitos e, muitas vezes, para 

um requisito em comum há uma elevada variação em relação à percepção de 

valor.  

A reunião de sensibilização foi realizada a partir de encontro de 1 hora em 

que foram apresentados os objetivos da capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software, bem como os seus possíveis benefícios.  

O treinamento envolveu a apresentação do método Know-Cap, 

destacando suas premissas, habilitadores, macroatividades, atividades, 

diretrizes e passos. O treinamento teve duração de 4 horas e incluiu algum 

debate. 

 Durante a apresentação do Know-Cap a equipe destacou algumas 

dificuldades em relação à conversão e manutenção dos conhecimentos relativos 

aos requisitos identificados, pois atualmente não há uma padronização quanto à 

documentação dos tickets, o que ocasiona, muitas vezes, uma documentação 

incompleta e, até mesmo, inconsistente. Como a capacidade de 

desenvolvimento da empresa é reduzida, devido ao pequeno número de 

colaboradores, observou-se que, no caso de funcionalidades que apresentam 

maior complexidade ou tamanho, tem-se um período superior a 90 dias, desde 

a entrada do ticket até o seu desenvolvimento. Devido aos problemas de 

documentação, acaba-se perdendo informações sobre a especificação dos 

requisitos e, em alguns casos, nem mesmo quem definiu os requisitos se recorda 

da situação e das necessidades levantadas, o que gera retrabalho, perda de 

produtividade e impacta na qualidade do produto.  
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Outra preocupação apontada foi em relação à conversão e manutenção 

dos conhecimentos relacionados ao teste da plataforma. Atualmente, observa-

se uma incerteza sobre o que está sendo testado, não há uma definição dos 

objetivos e escopo das atividades de teste e não é gerado nenhum registro 

explícito relativo aos testes executados e seus resultados. Esses fatores 

dificultam a comunicação entre a equipe de teste e desenvolvimento, ocasionam 

a perda de conhecimento e impactam na confiabilidade da plataforma, pois 

muitos defeitos estão sendo detectados pelo próprio cliente. Adicionalmente a 

isso, a Plataforma MOBLEAN foi contemplada no Edital Senai Sesi de Inovação 

– Ciclo 1/20154. O projeto prevê a execução de testes funcionais por uma equipe 

do Sesi, composta por colaboradores de Maringá e Curitiba. Entretanto, a 

empresa julga que este projeto pode ampliar as dificuldades em relação à 

comunicação e perda de conhecimento. 

Outro ponto evidenciado, durante a apresentação do Know-Cap, foi a falta 

de clareza e, até mesmo, desconhecimento de alguns termos do domínio, boas 

práticas de codificação e o encadeamento das atividades envolvidas no 

processo de desenvolvimento de software.  

As seções a seguir detalham a execução das macroatividades deste 

estudo.  

   

6.2.2 Macroatividade: Identificar Demandas de Conhecimento 

 

A macroatividade Identificar Demandas de Conhecimento foi realizada a 

partir da execução das atividades: “IdA1 – Mapear áreas e ativos de 

conhecimento”, “IdA2 – Selecionar os conhecimentos”, “IdA3 – Identificar a 

localização” e “IdA4 – Classificar os conhecimentos”, as quais são descritas a 

seguir. 

6.2.2.1 IdA1 – Mapear áreas e ativos de conhecimento 

 

A atividade “IdA1 – Mapear as áreas e ativos de conhecimento” envolveu 

o levantamento das áreas e necessidades de conhecimento, atuais, da empresa. 

                                            
4 http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/sesi-senai-inovacao-home/ 
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A técnica escolhida pela equipe para apoiar a realização dessa atividade 

foi o brainstorming, diretriz IdA1-D3, pois nesse primeiro ciclo tem-se poucas 

informações sobre as necessidades de conhecimento, a empresa possui baixa 

maturidade e os envolvidos já estavam familiarizados com a técnica.  

Após a seleção da técnica, ocorreu a sessão de brainstorming, a qual teve 

sua execução mediada pela pesquisadora e envolveu dois colaboradores, sendo 

um de desenvolvimento (líder) e outro de requisitos/teste. Destaca-se que a 

etapa convergente do brainstorming foi conduzida tendo como base a avaliação 

dos benefícios associados ao conhecimento a partir das perspectivas Valor e 

Utilidade, preponderantes na visão da equipe. As necessidades de 

conhecimento elencadas foram: termos do domínio, práticas de codificação, 

fluxo do processo de desenvolvimento, front-end de sistemas, especificação de 

requisitos, especificação de testes, resultados de teste, automatização de testes, 

otimização de transferência de dados, integração com impressora portátil, design 

e usabilidade, ferramentas de gestão de projetos de software e indicadores de 

desempenho do desenvolvimento de software.  

O Quadro 26 destaca os interessados (i.e., possíveis usuários) de cada 

uma das áreas e ativos de conhecimento identificados durante a sessão do 

brainstorming.  
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Área Ativo de conhecimento Equipes interessadas 

R
e
q
u
is

ito
s 

Termos do domínio Requisitos, Desenvolvimento e 

Teste 

Especificação de requisitos Requisitos, Desenvolvimento e 

Teste 

D
e
se

n
vo

lv
im

e
n
to

 

Práticas de codificação Desenvolvimento 

Fluxo do processo de 

desenvolvimento 

Gerência de Projetos e 

Desenvolvimento 

Front-end de sistemas Desenvolvimento 

Otimização de transferência de dados Desenvolvimento 

Integração com impressora portátil Desenvolvimento 

Design e usabilidade Desenvolvimento 

Otimização de transferência de dados Desenvolvimento 

T
e
st

e 

Especificação de testes Desenvolvimento e Teste 

Resultados de teste Desenvolvimento e Teste 

Automatização de testes Desenvolvimento  

G
e
rê

n
ci

a 
d
e
 

P
ro

je
to

s 

Ferramentas de gestão de projetos Gerência de Projetos, Requisitos, 

Desenvolvimento e Teste 

Indicadores de desempenho de 

desenvolvimento de software 

Gerência de Projetos e 

Desenvolvimento 

Quadro 26 - Interessados nas áreas ou ativos de conhecimento 
 

A periodicidade estabelecida para a realização dessa atividade (IdA1) foi 

semestral pois, é política da empresa realizar uma reunião de avaliação e 

planejamento com esta frequência. Destaca-se que essa reunião é realizada 

com o objetivo de integrar e, também, motivar os colaboradores a expor suas 

dificuldades e sugestões de melhoria. A equipe utiliza o artifício de happy hour 

como motivador nestas reuniões.  

 

6.2.2.2 IdA2 – Selecionar os conhecimentos 

 

Com base na experiência do gerente de projetos, diretriz IdA2-D1, 

primeiramente, foi estabelecida a ordem de prioridade para cada um dos ativos 

de conhecimento identificados, conforme ilustra o Quadro 27. A partir dessa 

priorização foram elencados como conhecimentos cruciais os seis primeiros.  
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Área ou ativo de conhecimento Ordem de prioridade 

Termos do domínio  1 

Especificação de requisitos 2 

Especificação de testes 3 

Resultados de teste 4 

Práticas de codificação 5 

Fluxo do processo de desenvolvimento 6 

Ferramentas de gestão de projetos 7 

Otimização de transferência de dados 8 

Automatização de testes 9 

Front-end de sistemas 10 

Integração com impressora portátil 11 

Indicadores de desempenho de produção 12 

Design e usabilidade 13 

Quadro 27 - Ordem de prioridade das áreas ou ativos de conhecimento 
 

A falta de clareza e até mesmo de conhecimento, sobre os termos do 

domínio, por alguns colaboradores da empresa, tem ocasionado dificuldades na 

especificação de requisitos, desenvolvimento e testes. Esses problemas são 

ampliados, pois o domínio Engenharia e Segurança do Trabalho apresenta uma 

série de nomenclaturas e terminologias que não são de senso comum. Observa-

se que os colaboradores com formação em engenharias possuem uma maior 

familiaridade com esses conceitos em relação aos colaboradores com outra 

formação (ciência da computação e administração). A equipe julgou que a 

definição desses termos facilitaria o entendimento e especificação dos 

requisitos, a especificação e execução dos testes, bem como, a integração de 

novos membros.  

A equipe considerou, também, que o registro da especificação de 

requisitos, especificação de teste e dos resultados de teste formaliza e facilita a 

comunicação entre as áreas de requisitos, desenvolvimento e teste, além de 

minimizar os problemas, que vem ocorrendo na empresa, relacionados à perda 

de conhecimento e retrabalho.  

A formalização das práticas de codificação facilitaria o treinamento, 

quando da integração de novos membros à equipe de desenvolvimento e 
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permitiria padronizar e comunicar as práticas adotadas pela empresa.  A equipe 

considerou este ativo crucial em virtude da rotatividade que existe na empresa.  

O entendimento do fluxo do processo de desenvolvimento de software 

possibilitaria a comunicação e compreensão efetiva do processo, bem como 

facilitaria o seu gerenciamento e melhoria contínua. Observa-se que apenas um 

colaborador (gerente de projetos) tinha conhecimento das atividades envolvidas 

no processo de desenvolvimento de software e seu encadeamento.  

  

6.2.2.3 IdA3 – Identificar a localização do conhecimento 

 

A localização do conhecimento crucial foi realizada sem o apoio de uma 

diretriz, devido às características da empresa (número de colaboradores e 

número de projetos) e pequeno volume de conhecimentos identificados como 

cruciais.  

O Quadro 28 apresenta o conhecimento crucial, seu tipo (tácito ou 

explícito) e a localização desse conhecimento. No caso dos conhecimentos 

tácitos foi identificado qual colaborador da empresa o possui.   

 

Conhecimento crucial Tipo Localização 

Termos do domínio  Tácito Analista de Requisitos  

Especificação de requisitos Explícito Tickets na ferramenta Trac 

Especificação de testes Explícito Tickets na ferramenta Trac 

Resultados de teste Explícito  Tickets na ferramenta Trac 

Práticas de codificação Tácito Desenvolvedor 

Fluxo do processo de desenvolvimento Tácito Gerente de Projetos 

Quadro 28 - Localização do conhecimento crucial 
 

6.2.2.4  IdA4 – Classificar os conhecimentos 

 

A classificação dos ativos de conhecimento foi realizada a partir das 

categorias definidas na diretriz IDA4-D1, que são: conhecimento do domínio, 

conhecimento do processo, conhecimento dos recursos, conhecimento das 
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tecnologias, conhecimento técnico e conhecimento de gestão. O Quadro 29 

apresenta a classificação dos conhecimentos identificados como cruciais. 

 

Conhecimento crucial Classificação 

Termos do domínio  Conhecimento do Domínio 

Especificação de requisitos Conhecimento Técnico 

Especificação de testes Conhecimento Técnico 

Resultados de teste Conhecimento Técnico 

Práticas de codificação Conhecimento das Tecnologias 

Fluxo do processo de desenvolvimento Conhecimento do Processo 

Quadro 29 - Classificação dos conhecimentos cruciais 
  

6.2.3 Macroatividade: Agregar Valor ao Conhecimento 

 

A macroatividade Agregar Valor ao Conhecimento foi realizada a partir da 

execução das atividades: “AvA1 – Converter o conhecimento”, “Av-A2 – Valorar 

o conhecimento” e “Av-A3 – Disseminar o conhecimento”, as quais são descritas 

nas seções seguintes.   

As atividades “Av-A4 – Instanciar o conhecimento” e “Av-A5 – Alterar o 

conhecimento” não foram contempladas durante o desenvolvimento deste 

trabalho, pois por se tratar de um projeto piloto e ser a primeira iteração do 

método Know-Cap, ainda não há uma base de capitalização disponível para ser 

instanciada (i.e., usada), nem a ser alterada.  

 

6.2.3.1 AvA1 – Converter o conhecimento 

 

Essa atividade foi realizada a partir da definição de um formato padrão 

para a especificação dos conhecimentos identificados como cruciais: termos do 

domínio, especificação de requisitos, especificação de testes, resultados de 

teste, práticas de codificação e fluxo do processo de desenvolvimento.  

O formato definido pela equipe para a especificação dos termos do 

domínio (glossário) contempla os seguintes elementos: termo, definição e norma 

regulamentadora relacionada, conforme destacado no Quadro 30. 
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Termo Definição 
NR’s 

relacionadas 

Certificado de 

Aprovação (CA) 

Certificado expedido pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) que autoriza a produção e 

comercialização de Equipamentos de Proteção 

Individual. Esse certificado é a garante que os 

padrões especificados pelo MTE são cumpridos, 

isto é, é a garantia dada pelo MTE para que o EPI 

seja considerado de qualidade e apto para uso.  

NR- 6 

Comunicação 

de Acidente do 

Trabalho (CAT) 

Documento para comunicação de acidente de 

trabalho. A CAT deve ser aberta imediatamente 

após a ocorrência do acidente de trabalho e deve 

ser encaminhada para a Previdência Social, 

acidentado, sindicato da categoria, hospital, 

Sistema Único de Saúde e Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE). 

NR – 5 

NR - 7 

Quadro 30 - Formato e exemplo para especificação dos termos do domínio 
 

A especificação de requisitos foi desdobrada em três especificações: 

necessidades do cliente, requisitos de negócio e requisitos de software. O 

Quadro 31 ilustra o formato definido para a especificação das necessidades do 

cliente, no qual deve ser identificado o tipo do cliente, o problema a ser resolvido, 

como o problema é resolvido atualmente, a relevância desse problema (está 

associado a alguma exigência normativa, outros clientes podem utilizar, entre 

outros), se será desenvolvido (i.e., se é considerado relevante para ser 

desenvolvido) e, nos casos em que não será desenvolvido, quais os argumentos 

(justificativas) que conduziram à decisão.  
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Especificação da necessidade do cliente 

Tipo do cliente (  ) Prestador de Serviço  (  ) Construtora (X) Sindicato 

Problema Cadastro de projeto pelo aplicativo (online e off-line) 

Como é resolvido? O projeto é cadastrado de forma manual em um formulário 

definido pelo comitê estadual de fiscalização.  

Relevância  As informações do projeto são padronizadas pelo comitê 

estadual de fiscalização. Desta forma, todos os sindicatos 

utilizam a mesma estrutura (tanto para cadastros como 

relatórios).  

Será desenvolvido 

( x ) Sim (   ) Não 

Se não, qual a justificativa? 

Quadro 31 - Formato e exemplo para especificação de uma necessidade do cliente 
 

O Quadro 32 ilustra o formato estabelecido para a especificação dos 

requisitos de negócio, em que deve ser descrita a solução proposta, 

funcionalidades que devem ser implementadas, norma associada, subsistema a 

ser alterado, para quem se aplica essa solução (prestador de serviço, construtora 

ou sindicato) e ticket relacionado à necessidade do cliente identificada.  

  

Especificação dos requisitos de negócios 

Solução proposta Inserir um botão para cadastro do projeto na tela inicial do 

aplicativo. Esse botão só deve estar disponível se o usuário 

for do tipo sindicato.  

Funcionalidades Cadastrar Projeto 

Norma associada - 

Subsistema  ( x ) Portal  (   ) Aplicativo 

Aplicável à (  ) Prestador de Serviço  (  ) Construtora ( x ) Sindicato 

Ticket relacionado #115 

Quadro 32 - Formato e exemplo para especificação dos requisitos de negócio 
 

O Quadro 33 apresenta o formato definido para a especificação dos 

requisitos  de software, em que deve ser identificado o subsistema a ser alterado 

(portal ou aplicativo), as classes e interfaces que devem ser alteradas, se há a 

necessidade de armazenamento no aplicativo (i.e., novas estruturas na base de 

dados) e quais informações devem ser armazenadas, se há alteração na 

transferência de dados (i.e., no protocolo) e o que deve ser alterado, 
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necessidade de componentes adicionais e ticket relacionado à especificação de 

requisitos de negócio. 

 

Especificação dos requisitos de software 

Subsistema  (   ) Portal  ( x ) Aplicativo 

Classes  

Interfaces Projetos e Cadastro de Projetos 

Armazenamento no aplicativo 

( x ) Sim    (   ) Não 

O que deve ser armazenado? 

Dados do projeto (nome, tipo, proprietário, 

endereço, complemento, bairro, cidade, estado, 

CNPJ, telefone, número de pavimentos e 

encarregado) e responsável (nome, número do 

CREA e ART de execução) 

Transferência de dados 

( x  ) Sim    (   ) Não 

O que deve ser alterado na transferência de 

dados? 

Envio de todos os dados do projeto cadastrados 

no aplicativo. 

Componentes adicionais  

Ticket relacionado #120 

Quadro 33 - Formato e exemplo para especificação dos requisitos de software 
 

A identificação do ticket relacionado visa estabelecer a rastreabilidade 

entre necessidade do cliente, requisito de negócio e requisito de software.  

O Quadro 34 mostra o formato definido para a especificação de testes de 

sistema, em que deve ser identificado o escopo do teste (i.e., cenário para o 

teste e perfil do usuário), as funcionalidades a serem testadas, subsistemas em 

que os testes devem ser executados (portal ou aplicativo) e responsável. 

 

Especificação de testes 

Escopo Execução de teste caixa-preta para avaliar o 

comportamento e desempenho da funcionalidade.  

Funcionalidades Cadastro de Projeto  

Subsistemas  (   ) Portal  ( X ) Aplicativo 

Responsável Renan 

Quadro 34 - Formato e exemplo para especificação de testes 
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No Quadro 35 é destacado o formato estabelecido para a especificação 

dos resultados de teste, em que deve ser registrado o responsável pela 

execução do teste, o ambiente utilizado na execução dos testes (navegador, 

marca do dispositivo, modelo do dispositivo e tamanho da tela), funcionalidade 

a ser testada, roteiro do teste, resultado do teste, evento não esperado e data da 

execução do teste.  

 

Especificação de resultados de teste 

Responsável Renan 

Ambiente de execução Zenphone 5, Android 4.4.2, Display 5 polegadas 

Funcionalidade Cadastro de Projeto  

Caso de 

Teste 

Roteiro Resultado Evento não 

esperado 

Data 

Cadastrar 

Projeto 

1. Inserir dados 

do projeto 

2. Salvar dados 

do projeto 

Dados 

persistidos 

corretamente 

 06/11/15 

Nº CREA 1. Inserir número 

do CREA 

2. Salvar dados 

Dados não 

persistidos 

Mensagem 

informando número 

inválido para um 

número de 

CREA/PR válido, 

com situação ativa 

e atribuição de 

engenharia e 

segurança do 

trabalho 

06/11/15 

Quadro 35 - Formato e exemplo para especificação de resultados de teste 
 

Em relação às práticas de codificação, foi estabelecido que a 

especificação delas segue o formato de um documento de recomendações 

agrupadas em três eixos: interfaces (i.e., estilos e controles), código fonte em 

geral e scripts de conversão. No Quadro 36 Erro! Fonte de referência não 

encontrada.é apresentado um trecho das práticas de codificação definidas para 

o eixo código fonte em geral.    

 



144 

 

 

 

� Evitar duplicidade  

o Antes de implementar algo, procurar se já não existe algo que faça o mesmo. 

o Se já existir algo que faz quase a mesma coisa, analise a possibilidade de 

adaptação do método para atender ao novo requisito sem que isso interfira 

no funcionamento do antigo (parâmetros, overload). 

o Algumas vezes é possível isolar uma parte do código que faz uma 

implementação genérica e utilizar outros métodos para fazer o que for 

diferente. 

o Utilizar uma Classe única para as funções genéricas (comumente chamada 

de Funcoes.java). 

o Utilizar classes para uma funcionalidade apenas se esta funcionalidade 

utilizar diversos métodos ou se for uma implementação de alguma interface 

ou extensão de outra classe/biblioteca. 

� Nos Daos (*Dao.java), utilize preferencialmente os métodos que recebem 

EntityManager como parâmetro. 

o Esta prática evita erro de transação (update/insert/delete feitos pela metade) 

e melhora muito o desempenho do servidor. 

� Nomenclatura de métodos, atributos e classes 

o Classes devem utilizar nomes em português, singular e escritos em 

UPPER_CAMMEL_CASE. 

o Métodos devem utilizar verbos no infinitivo em português que remetam ao seu 

propósito e devem ser escritas em LOWER_CAMMEL_CASE. 

o Atributos devem utilizar nomes em português escritos em 

LOWER_CAMMEL_CASE. 

o Constantes (atributos "final") devem utilizar nomes em português escritos em 

UPPER_CAMMEL_CASE separados por underline. 

Quadro 36 - Exemplo de práticas de codificação 
 

O formato estabelecido para a especificação do fluxo do processo de 

desenvolvimento de software é a representação (atividades e artefatos) do 

processo utilizando a notação BPMN. Essa notação foi adotada, pois os 

colaboradores já estão familiarizados com ela, o que facilita a comunicação e 

entendimento efetivo acerca do processo.    
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A divulgação do formato de especificação dos ativos de conhecimento foi 

realizada por meio de uma reunião e pela disponibilização desses formatos na 

ferramenta de gestão de projetos.  

A partir dos formatos de especificação definidos, foram criados os 

conhecimento relativos aos termos do domínio, práticas de codificação e fluxo 

do processo de desenvolvimento. Os conhecimentos referentes à especificação 

de requisitos (necessidade do cliente, requisitos de negócios e requisitos 

técnicos), especificação de testes e resultados de testes não foram codificados 

durante a realização deste trabalho, pois a empresa optou por não estruturar os 

tickets abertos segundo o formato de especificação definido devido à falta de 

informações. No entanto, esse formato será utilizado para a especificação das 

novas demandas.  

 

6.2.3.2 AvA2 – Valorar o conhecimento  

 

A valoração dos ativos de conhecimento foi realizada utilizando a análise 

de risco (diretriz AvA2-D2), que estabelece uma medida indireta de valor. A 

abordagem utilizada para a valoração foi qualitativa, a partir do produto entre a 

probabilidade de ocorrência da perda do conhecimento e o impacto da perda do 

conhecimento, conforme apresentado na Equação 1.  

 

����� = ������	�	
�
� 
� ���
� ×  	������ 
� ���
� Equação 1 

 

A Tabela 1 apresenta a escala, criada pela equipe, associada à 

probabilidade da perda do conhecimento. É uma escala crescente de 1 a 5, que 

avalia a ameaça da perda do ativo de conhecimento.  

 

Tabela 1 - Probabilidade da perda do conhecimento 
Probabilidade Peso 

Raríssimo 1 

Raro  2 

Eventual 3 

Frequente 4 

Muito frequente 5 
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Na Tabela 2 é destacada a escala de avaliação definida pela equipe para 

o impacto da perda do conhecimento.  

Tabela 2 - Impacto da perda do conhecimento 
Impacto Peso 

Perda muito baixa 1 

Perda baixa 2 

Perda média 3 

Perda alta 4 

Perda grave 5 

  

Com base nas escalas apresentadas para os fatores probabilidade e 

impacto, observa-se que o valor de um ativo de conhecimento pode variar entre 

1 e 25.  A Tabela 3 mostra o valor determinado para cada ativo de conhecimento 

a partir do produto entre a probabilidade e o impacto da perda.  

  

Tabela 3 - Valoração dos ativos de conhecimento 
Conhecimento crucial Probabilidade Impacto Valor 

Termos do domínio  5 5 25 

Especificação de requisitos 5 4 20 

Práticas de codificação 4 4 16 

Especificação de testes 3 4 12 

Resultados de teste  3 4 12 

Fluxo do processo de desenvolvimento 2 2 4 

 

6.2.3.3 AvA3 – Disseminar o conhecimento  

 

Durante a execução dessa atividade, a empresa optou por substituir a 

ferramenta Trac pelo Redmine, que é um gerenciador de projetos para web que 

oferece suporte a um conjunto maior de funcionalidades: suporte a múltiplos 

projetos, gráfico de Gantt, gerenciamento de arquivos, notificação por e-mail, 

wiki por projeto, fórum de discussão por projeto, gerenciamento de tempo e 

integração com sistema de controle de código fonte (SVN, CVS, Git, Mercurial e 

outros).   
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Com a adoção do Redmine foram definidos os mecanismos de wiki 

(diretriz AvA3-D1) e gestão de documentos (diretriz AvA3-D2) como mecanismos 

para divulgação e disseminação dos ativos de conhecimento cruciais. 

  

6.2.4 Macroatividade:  Manter os Ativos de Conhecimento 

 

A macroatividade Manter os Ativos de Conhecimento foi realizada, 

durante o tempo de desenvolvimento deste trabalho, a partir da execução da 

atividade “MaA2 – Armazenar o conhecimento”.  

A atividade “MaA1 – Representar o conhecimento”, que visa modelar 

formalmente o conhecimento, não foi abordada no projeto piloto, pois por se 

tratar da primeira iteração, ainda não há um volume de conhecimento expressivo 

e nem maturidade da equipe para tal.  

  

6.2.4.1 MaA2 – Armazenar o conhecimento 

 

A infraestrutura definida para o armazenamento dos ativos de 

conhecimento foi a ferramenta de gestão de projetos Redmine, especificamente, 

as funcionalidades de wiki (diretriz AvA3-D1) e gestão de documentos (diretriz 

AvA3-D2).  

A Figura 31 mostra o armazenamento do ativo de conhecimento “termos 

do domínio” na wiki do projeto MOBLEAN.  
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Figura 31 – Glossário 

 

Na Figura 32 é apresentado o armazenamento do ativo “fluxo do processo 

de desenvolvimento”. 

 

 
Figura 32 - Processo de desenvolvimento de software 

 

A Figura 33 mostra o armazenamento, por meio da wiki, do ativo “Práticas 

de codificação”.  
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Figura 33 - Boas práticas de codificação 

 

Para cada um dos colaboradores foi criado um usuário no Redmine e 

foram definidas permissões de acesso, com o intuito de garantir a 

confidencialidade e segurança dos ativos de conhecimento. 

 

 

6.2.5 Macroatividade: Monitorar a Capitalização do Conhecimento 

 

A macroatividade Monitorar a Capitalização do Conhecimento foi 

realizada a partir da execução da atividade “MoA1 – Definir métricas”, conforme 

descrito na seção seguinte.  Por se tratar da primeira iteração do método Know-

Cap, a atividade “MoA2 – Auditar métricas” não foi executada. 

 

6.2.5.1 MoA1 – Definir métricas 

 

Na execução dessa atividade foi definido um conjunto inicial de métricas 

para acompanhamento e avaliação da capitalização do conhecimento. O Quadro 

37 apresenta as métricas definidas, destacando a macroatividade relacionada, 

nome, descrição, fórmula de cálculo, unidade de medida, frequência da medição 

e responsável.   
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Macroatividade Nome Descrição Fórmula Un. Freq. Responsáve

l 

Id
en

ti
fi

ca
r 

Demanda de 

conhecimento 

Mensura a demanda de conhecimento 

identificada, ou seja, o número de ativos de 

conhecimento 
� 
����
� 
� ���ℎ��	����� 	
���	�	��
� qtd Por ciclo Líder 

Conhecimento 

crucial 

Mensura a porcentagem de conhecimento 

crucial em relação à demanda de 

conhecimento identificada. 

� ∑ ���ℎ��	����� ����	��
∑ 
����
� 
� ���ℎ��	����� 	
���	�	��
�� ∗ 100 % Por ciclo Líder 

Conhecimento 

disponível 

Mensura a porcentagem de conhecimento 

disponível em relação ao montante do 

conhecimento crucial identificado. 

�∑ ���ℎ��	����� 
	����í���
∑ ���ℎ��	����� ����	�� � ∗ 100 % Por ciclo Líder 

Conhecimento 

não disponível 

Mensura a porcentagem de conhecimento não 

disponível em relação ao montante do 

conhecimento crucial identificada. 

�∑ ���ℎ��	����� �ã� 
	����í���
∑ ���ℎ��	����� ����	�� � ∗ 100 % Por ciclo Líder 

A
g

re
g

a
r 

V
al

o
r 

Taxa de 

conversão do 

conhecimento 

Mensura a porcentagem de conhecimento 

tácito identificado em relação ao conhecimento 

tácito convertido.  

� ∑ ���ℎ��	����� �á�	�� �������	
�
∑  ���ℎ��	����� �á�	�� 	
���	�	��
�� ∗ 100 % Por ciclo Líder 

Quadro 37 - Definição das métricas 
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 A Tabela 4 apresenta o painel com o resultado obtido para as métricas 

definidas para acompanhamento e avaliação da capitalização do conhecimento. 

 

Tabela 4 - Painel das métricas 
Dimensão Métrica Fórmula Resultado 

Identificar 

Demanda de conhecimento 13 13 

Conhecimento crucial 
6

13 46,15% 

Conhecimento disponível #6
6$ × 100 100% 

Conhecimento não disponível #0
0$ × 100 0% 

Agregar Valor Taxa de conversão do conhecimento #3
3$ × 100 100% 

 

Em relação às métricas, os colaboradores apontaram a preocupação com 

a sua manutenção, pois há a necessidade de buscar mecanismos (plugins) que 

permitam controlá-las, de forma mais eficiente e eficaz, a partir da ferramenta de 

gestão de projetos.  

 

6.3 DISCUSSÃO 

 

A condução deste “estudo primário” de aplicação possibilitou a 

experimentação do método proposto, o Know-Cap, em um contexto real. Esse 

tipo de estudo é de grande valia, pois proporciona um aprendizado tanto para a 

empresa como para o próprio pesquisador, que tem a possibilidade de analisar 

a sua proposta a partir de um cenário real, influenciado por diversos fatores: 

cultura organizacional, infraestrutura e recursos humanos disponíveis, restrições 

de prazo, entre outros. 

No Planejamento inicial a pesquisadora pôde observar que durante o 

treinamento, apresentação formal do Know-Cap, à medida que os elementos do 

método foram apresentados houve uma interação dos participantes no sentido 

de formular um diagnóstico da situação atual da empresa. Nesse diagnóstico 

foram destacados os problemas e dificuldades enfrentados, particularmente, no 

que se refere à perda de conhecimento e retrabalho. Ainda, durante a 

apresentação do Know-Cap, foi possível perceber que os colaboradores 
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desconheciam o processo de desenvolvimento de software adotado pela 

empresa e que havia dificuldade em relação à compreensão dos termos do 

domínio para o qual o software foi desenvolvido (Engenharia e Segurança do 

Trabalho). Durante as discussões, os colaboradores identificaram que muitos 

dos problemas ocorridos durante o desenvolvimento e teste são decorrentes da 

falta de familiaridade com os termos do domínio. 

  Na execução das atividades propostas para a macroatividade “Identificar 

Demandas de Conhecimento” foi possível observar que os colaboradores 

tenderam a adotar diretrizes que eles já conheciam e com as quais estavam 

familiarizados, pois por se tratar de um projeto piloto não havia tempo disponível 

para se dedicar a uma técnica/ferramenta que demandasse mais esforço. Por 

exemplo, na execução da atividade “IdA1 – Mapear áreas e ativos de 

conhecimento” os colaboradores demonstraram interesse pela análise SWOT, 

no entanto, para o emprego dessa técnica, seria necessário um conhecimento 

aprofundado, também, sobre o ambiente externo, principalmente, sobre 

empresas e produtos concorrentes.  

Na macroatividade “Agregar Valor ao Conhecimento”, especificamente na 

atividade “AvA1 – Converter o conhecimento”, notou-se que os formatos 

definidos para a especificação de requisitos visavam, além de padronizar, 

garantir a rastreabilidade entre as necessidades do cliente, requisitos de negócio 

e requisitos de software. Observou-se, também, uma preocupação em registrar 

os argumentos que conduziram à decisão em relação à não implementação de 

uma necessidade do cliente. 

 Na macroatividade “Manter os Ativos de Conhecimento”, durante a 

execução da atividade “MaA2 – Armazenar o conhecimento”, a equipe optou por 

substituir a ferramenta de gestão de projetos. Os colaboradores destacaram que 

já haviam discutido sobre essa mudança, no entanto vinham postergando essa 

alteração. A atividade “MaA1 – Representar d conhecimento” não foi 

contemplada durante o estudo de aplicação. No entanto, frente aos problemas 

relatados, a pesquisadora destaca que uma ontologia, especificamente uma 

ontologia de domínio (GUARINO, 1997), poderia se mostrar como uma técnica 

adequada para solucionar os problemas relacionados ao entendimento dos 

termos do domínio (Engenharia e Segurança do Trabalho) visto que uma 
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ontologia define um vocabulário de representação que captura os conceitos, 

relações e propriedades do domínio (GRUBER, 1995). 

No que se refere aos habilitadores, destaca-se que, em particular, a 

cultura organizacional e o suporte da alta direção foram fatores favoráveis e 

determinantes para a condução do estudo de aplicação, pois a empresa em 

questão desenvolve projetos de pesquisa em parceria com universidades.  

 Observou-se que a primeira iteração proporcionou uma maior 

familiarização da equipe designada para a capitalização do conhecimento com 

o método Know-Cap. Foi uma iteração de aprendizado. Inicialmente, houve uma 

desconfiança em relação aos resultados e benefícios. Esse comportamento era 

esperado pela pesquisadora, pois a capitalização do conhecimento é um 

processo iterativo e incremental e requer uma mudança da cultura 

organizacional.  

 A percepção da pesquisadora é que com a instanciação do método 

Know-Cap a empresa constrói um ciclo de aprendizado que conduz à 

maturidade. Por não ser uma maturidade imposta, e sim que vai sendo 

construída de forma gradativa, alinhada às características (porte, experiência, 

disponibilidade de recursos, entre outros) e necessidades da empresa, o 

processo tende a ser mais lento. No entanto, essa iniciativa torna-se mais fácil 

de ser incorporada às práticas da equipe, pois acaba sendo construída 

juntamente com a mudança da cultura organizacional.  

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo primário apresentado ilustra a aplicação do método Know-Cap 

(descrito no Capítulo 5) e possibilitou o aprimoramento do conhecimento sobre 

ele e sua aplicação (TRAVASSOS et al., 2008).  Esse estudo não teve por 

objetivo validar o método, mas sim elucidar o seu funcionamento, por meio da 

descrição da aplicação do Know-Cap.  

A principal contribuição deste estudo foi a aplicação do método Know-

Cap), o que proporcionou um maior conhecimento sobre o método em si e seu 

comportamento em um ambiente real (empresa).  Outra contribuição refere-se a 
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interação com a indústria (RODRIGUEZ, KUVAJA e OIVO, 2014), que 

possibilitou analisar a viabilidade e adequação do método ao contexto real.   

A principal limitação refere-se ao fato de que trata-se de um caso 

específico, o que inviabiliza a generalização dos resultados obtidos (WOHLIN et 

al., 2012). Outra limitação refere-se ao tempo disponível para a execução e 

acompanhamento do estudo, o que impossibilitou a execução de algumas 

atividades (e.g. “Av-A4 – Instanciar o conhecimento”, “Av-A5 – Alterar o 

conhecimento” e “MoA2 – Auditar métricas”).  
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7 ANÁLISE DO MÉTODO KNOW-CAP 

 

Este capítulo apresenta uma análise do método Know-Cap conduzida a 

partir do ponto de vista empresarial/industrial. A análise foi realizada com o intuito 

de coletar informações sobre o método Know-Cap e com isto, construir um corpo 

de conhecimento que permita gerar novas hipóteses sobre o método e analisar 

sua utilidade (SHULL, CARVER e TRAVASSOS, 2001).  

 

7.1 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA ANÁLISE 

 

Nesta seção são descritos os objetivos desta análise sobre três 

perspectivas: global, da medição e do estudo. 

 

7.1.1 Objetivo Global  

 

O objetivo global foi analisar o método Know-Cap, proposto para a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software por meio de 

entrevistas semiestruturadas com especialistas em empresas. 

 

7.1.2 Objetivo da Medição 

 

O objetivo da medição foi avaliar o método Know-Cap com relação a sua 

viabilidade no contexto de empresas de desenvolvimento de software. 

 

7.1.3 Objetivo do Estudo  

 

O Quadro 38 apresenta o objetivo do estudo segundo a abordagem Goal 

Question Metric (GQM) (BASILI, CALDEIRA e ROMBACH, 1994). 
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Analisar O método Know-Cap. 

Com o propósito de  Avaliar 

Com respeito à Viabilidade das macroatividades, atividades e diretrizes 

definidas no método. 

Do ponto de vista Do pesquisador 

No contexto de  Profissionais que atuem diretamente com a gestão de 

projetos/equipes de desenvolvimento em empresas de 

desenvolvimento de software do Arranjo Produtivo Local 

(APL) de Maringá que foram avaliadas nos modelos 

MPS.Br ou CMMI. 

Quadro 38 - Objetivo do estudo 
 

7.1.4 Questões de pesquisa 

 

A pesquisa foi conduzida baseada em quatro questões, as quais deram 

origem aos pontos destacados no questionário.  

Questão 1: As macroatividades presentes no método Know-Cap são 

adequadas para apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software? 

Métrica: Uma escala de satisfação intervalar de 5 pontos.  

Questão 2: As atividades do método Know-Cap são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software? 

Métrica: Uma escala de satisfação intervalar de 5 pontos. 

Questão 3: As diretrizes do método Know-Cap são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software? 

Métrica: Uma escala de satisfação intervalar de 5 pontos. 

Questão 4: Os habilitadores do método Know-Cap são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software? 

Métrica: Uma escala de satisfação intervalar de 5 pontos. 
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7.2 PLANEJAMENTO 

 

O planejamento foi dividido em cinco etapas: Definição das Hipóteses, 

Seleção do Contexto, Seleção dos Participantes, Projeto do Estudo e 

Instrumentação. Cada etapa é descrita nas seções seguintes.  

 

7.2.1 Definição das Hipóteses 

 

No Quadro 39 são destacadas as hipóteses formuladas para avaliar as 

macroatividades, atividades, diretrizes e habilitadores propostos para o método 

Know-Cap. 
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Variável Hipóteses 

Macroatividades 

H0: As macroatividades do método Know-Cap não são 

adequadas para apoiar a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. 

H1: As macroatividades do método Know-Cap são adequadas 

para apoiar a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. 

Atividades 

H0: As atividades do método Know-Cap não são adequadas 

para apoiar a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. 

H1: As atividades do método Know-Cap são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

Diretrizes 

H0: As diretrizes do método Know-Cap não são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

H1: As diretrizes do método Know-Cap são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

Habilitadores 

H0: Os habilitadores do método Know-Cap não são adequados 

para apoiar a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. 

H1: Os habilitadores do método Know-Cap são adequados para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

Quadro 39 - Hipóteses do estudo 
 

7.2.2 Seleção do Contexto 

 

Foram consideradas as empresas de desenvolvimento de software do 

Arranjo Produtivo Local (APL) de Software de Maringá avaliadas nos modelos 

MPS.Br ou CMMI. Maringá tem se destacado no cenário nacional de 
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desenvolvimento de software por apresentar um dos maiores percentuais de 

empresas avaliadas em CMMI, estando atrás apenas de São Paulo 

(MASTROMAURO, 2014). 

Nesta pesquisa, foram consideradas apenas as empresas avaliadas 

pois, a maturidade alcançada é um fator favorável para maior sensibilização 

quanto aos aspectos relacionados à capitalização do conhecimento.  

 

7.2.3 Seleção dos Participantes 

 

Todas as empresas de desenvolvimento de software que integram o APL 

de Software de Maringá e avaliadas nos modelos MPS.Br ou CMMI foram 

convidadas à participar da pesquisa. A população do estudo totalizava 22 

empresas. 

 

7.2.4 Instrumentação 

 

O instrumento de pesquisa é composto por uma carta de apresentação, 

um memorial descritivo e um roteiro da entrevista. A carta de apresentação 

(Apêndice H) é um documento que apresenta formalmente o pesquisador e 

destaca o objetivo da pesquisa. O memorial descritivo (Apêndice I) expõe uma 

breve descrição do método Know-Cap, destacando seu objetivo, premissas, 

modelo conceitual, macroatividades, atividades, habilitadores e diretrizes. O 

roteiro da entrevista (Apêndice J) formulado contém sete questões relacionadas 

à caracterização da empresa e do participante e seis relativas a avaliação do 

método Know-Cap.  

 

7.3 OPERAÇÃO 

 

A operação consistiu no contato telefônico com as empresas. Nesse 

primeiro contato a pesquisadora se apresentava, introduzia a temática da 
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pesquisa, encaminhava o e-mail contendo a carta de apresentação e verificava 

a disponibilidade da empresa em participar do referido estudo.  

Nos casos em que a empresa aceitou participar, ocorreu o agendamento 

de uma entrevista a ser realizada com o colaborador designado para atender a 

pesquisadora. Esse agendamento foi realizado apenas com empresas do APL 

de Software de Maringá avaliadas nos modelos MPS-BR ou CMMI, o que 

caracteriza uma amostra não probabilística (i.e., uma amostra intencional) 

selecionada deliberadamente pelo pesquisador (MATTAR, 2014). 

Durante a entrevista ocorreu, inicialmente, a apresentação do memorial 

descritivo explicando o método Know-Cap. Em seguida, a pesquisadora 

conduziu a entrevista a partir das questões delineadas no roteiro da entrevista.  

 

7.3.1 Resultados do Estudo 

 

A Tabela 5 mostra os resultados obtidos para as variáveis: 

macroatividades, atividades, diretrizes e habilitadores. A escala de mensuração 

adotada foi uma escala Likert de 5 pontos, sendo: 1 – Discordo Completamente; 

2 – Discordo; 3 – Indiferente; 4 – Concordo; 5 – Concordo Completamente.  

 

Tabela 5 - Resultados obtidos na análise do método Know-Cap. 
N Macroatividades Atividades Diretrizes Habilitadores 

1 5 5 4 5 

2 5 4 4 5 

3 5 5 4 5 

4 5 4 4 5 

5 4 4 4 4 

6 5 5 5 5 

7 5 4 4 5 

8 5 4 4 5 

9 5 4 4 5 

10 5 4 4 5 
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7.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A Análise e Interpretação dos Dados envolve as seguintes etapas: 

Validação dos Dados, Estatística Descritiva e Teste de Hipóteses, as quais são 

descritas a seguir.  

 

7.4.1 Validação dos Dados 

 

Participaram do estudo 10 empresas de desenvolvimento de software 

que integram o Arranjo Produtivo Local de Software de Maringá e foram 

avaliadas nos modelos CMMI ou MPS-BR, uma amostra que representa 45,5% 

da população total.  

A Figura 34 apresenta uma análise de outliers utilizando o teste de 

Grubbs, teste estatístico indicado para pequenas amostras, que considera como 

outlier, uma observação que aparece com desvio acentuado dos outros 

componentes da amostra em que ela ocorre (DE OLIVEIRA, 2008). 

Analisando a Figura 34, é possível observar a ocorrência de um outlier 

para as variáveis macroatividades, diretrizes e habilitadores. Esses outliers 

ocorrem devido à uma única observação com valor igual a 4 no conjunto de 

dados para as três variáveis.  Os outliers identificados estão associados com a 

variabilidade inerente dos elementos da população e não foram removidos para 

a análise estatística, pois constituem uma observação válida que pode 

influenciar os resultados.  
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Figura 34 - Análise de Outliers 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.4.2 Estatística Descritiva  

 

Na Figura 35 é apresentada a caracterização das empresas participantes 

da pesquisa, destacando o porte, localização, modelo de avaliação e perfil do 

participante. Em relação ao porte dessas empresas, tem-se: 4 pequenas (40%), 

2 médias (20%) e 4 grandes (40%). No que se refere a localização, 8 empresas 

são de Maringá (80%), 1 de Cianorte (10%) e 1 de Campo Mourão (10%). No 

quesito avaliação 6 empresas foram avaliadas no CMMI (60%) e 4 MPS-BR 

(40%).  Participaram da pesquisa 5 gerentes de projetos (50%), 1 gerente de 

qualidade (10%), 3 líderes de equipe (30%) e 1 programador (10%).  
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Figura 35 - Perfil das empresas participantes 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A Tabela 6 destaca as medidas de tendência central (mediana e moda) 

para os dados coletados. Essas medidas permitem destacar os acontecimentos 

do conjunto de dados e apontam uma alta concordância em relação à adequação 

dos elementos (macroatividades, atividades, diretrizes e habilitadores) que 

compõem o método Know-Cap. 

 

Tabela 6 - Estatística Descritiva 

 Macroatividades Atividades Diretrizes Habilitadores 

Mediana 5 4 4 5 

Moda 5 4 4 5 

 

 

A Figura 36 mostra a distribuição de frequências para as variáveis 

Macroatividades, Atividades, Diretrizes e Habilitadores. É possível observar que 

há concordância sobre a adequação dos elementos (macroatividades, 

atividades, diretrizes e habilitadores) propostos para o método Know-Cap. Em 

relação as macroatividades propostas (Identificar Demandas e Conhecimento, 
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Agregar Valor ao Conhecimento, Manter os Ativos de Conhecimento e Monitorar 

a Capitalização do Conhecimento) serem suficientes e necessárias tem-se que 

1 empresa concorda (10%) e 9 concordam completamente (90%). No que diz 

respeito à satisfação em relação as atividades propostas tem-se que 7 empresas 

concordam (70%) e 3 concordam completamente (30%). No que se refere à 

suficiência e necessidade das diretrizes identificadas tem-se que 9 empresas 

concordam (90%) e 1 concorda completamente (10%). Em relação aos 

habilitadores propostos (cultura organizacional, liderança, suporte da alta 

direção, padronização dos processos, treinamento e infraestrutura tecnológica) 

para as macroatividades tem-se que 1 empresa concorda (10%) e 9 concordam 

completamente (90%).  

 

 
 Figura 36 - Histograma das variáveis  

Fonte: Autoria própria 

 

7.4.3 Teste de Hipóteses 

 

 O Qui-Quadrado é um teste não-paramétrico que compara a distribuição 

observada dos dados com a distribuição esperada sob a hipótese nula. A função 
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distribuição é dada por P(X2 >= X2v ) = α, onde α é a probabilidade da soma dos 

quadrados iguais ou superiores ao valor correspondente tabelado. O nível de 

significância (α) adotado foi de 0,05. Destaca-se que quanto maior o valor de α, 

maior é o risco de se rejeitar hipóteses boas.  

Na Tabela 7 são apresentados os resultados obtidos para cada variável 

com a aplicação do Qui-Quadrado.  

 

Tabela 7 - Resultados do Qui-Quadrado 
Variável Qui-quadrado P-value 

Macroatividades 0,183673 1,00 

Atividades 0,488372 1,00 

Diretrizes 0,219512 1,00 

Habilitadores 0,183673 1,00 

 

 

O valor tabelado para a distribuição do Qui-Quadrado é X2  = 3,325. Ao 

comparar esse valor com os resultados obtidos tem-se que X2 >= X2v, para todas 

as variáveis analisadas (macroatividades, atividades, diretrizes e habilitadores). 

Desse modo, rejeita-se H0 em prol de H1 para todas as variáveis: 

• H1: As macroatividades do método Know-Cap são adequadas para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

• H1: As atividades do método Know-Cap são adequadas para apoiar a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. 

• H1: As diretrizes do método Know-Cap são adequadas para apoiar a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. 

• H1: Os habilitadores do método Know-Cap são adequados para 

apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software. 

 

7.4.4 Análise Qualitativa  

 

As questões abertas do instrumento de pesquisa não apresentam as 

respectivas hipóteses pois, são respostas baseadas no julgamento dos 
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participantes. Esse julgamento pode ser influenciado pela experiência dos 

participantes e, até mesmo, pela cultura da organização em que estão inseridos. 

O objetivo da análise qualitativa é: i) analisar o julgamento sobre a gestão, 

capitalização e manutenção dos ativos de conhecimento; ii) identificar as 

ferramentas utilizadas nas empresas para a gestão, capitalização e manutenção 

dos ativos de conhecimento; iii) identificar atividades e diretrizes que devem ser 

incorporados ao método Know-Cap; iv) identificar atividades e diretrizes que 

devem ser excluídas do método Know-Cap; v) identificar outros habilitadores que 

impactam na capitalização do conhecimento.  

 

i) Importância da gestão, capitalização e manutenção dos ativos de 

conhecimento relacionados ao processo de desenvolvimento de software.  

Os participantes da pesquisa apontaram que a gestão, capitalização e 

manutenção desses ativos é importante pois, possibilita “reduzir o impacto da 

rotatividade”, “tempo de treinamento”, “dependência do conhecimento 

individual”, “retrabalho” e consequentemente, “os custos e prazos” envolvidos no 

processo de desenvolvimento de software. Além disso, os participantes 

destacaram que uma cultura voltada à gestão, capitalização e manutenção dos 

ativos torna o processo de desenvolvimento de software “mais transparente” e 

possibilita que os membros das equipes tenham “maior autonomia” e 

“capacidade de resolução de problemas”.  

 

ii) Práticas e ferramentas, mesmo que informais, utilizadas para a 

gestão, capitalização e manutenção dos ativos de conhecimento. 

As principais práticas identificadas foram a divisão de responsabilidades 

e comitês para gestão de conhecimento e documentação de lições aprendidas e 

melhorias de processos. Como ferramentas, foram identificadas: ferramentas de 

controle de versão (e.g., Subversion), repositórios de documentos, wikis e 

ferramentas de integração contínua e ferramentas de gestão de projetos 

baseadas em tickets (e.g., Trac e Redmine) e portal corporativo.  

 

iii) Atividades e diretrizes que devem ser incorporados ao método 

Know-Cap.  
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Apenas um participante identificou a inserção de uma diretriz que englobe 

o mapeamento espontâneo e individual de melhorias a partir do próprio 

colaborador. A sugestão é que a equipe de capitalização do conhecimento 

disponibilize um e-mail para receber esses sugestões de melhoria.  

 

iv) Atividades e diretrizes que devem ser excluídas ao método Know-

Cap.  

Nenhum participante da pesquisa identificou atividades e diretrizes que 

deveriam ser excluídas do método Know-Cap. 

 

v) Habilitadores que contribuem para aumentar a probabilidade de 

sucesso na realização das atividades de capitalização do conhecimento.  

Nenhum participante da pesquisa identificou outros habilitadores a serem 

integrados ao método Know-Cap. 

 

7.5 AMEAÇAS À VALIDADE 

 

As principais ameaças à validade identificadas durante o estudo de 

análise do método Know-Cap foram: 

� Validade interna: define se o relacionamento observado entre o 

tratamento e o resultado é causal (TRAVASSOS, 2002). As principais 

ameaças identificadas referem-se aos participantes, instrumentação 

e o efeito da expectativa do pesquisador. O fato dos participantes 

serem voluntários mitiga as ameaças relacionados aos participantes, 

pois estão realmente interessados em participar da pesquisa (EL-

ATTAR e MILLER, 2009). Os possíveis erros relacionados com a 

especificação do instrumento de pesquisa foram mitigados pela 

avaliação do material por especialistas (SJOBERG, DYBA e 

JORGENSEN, 2007). Além disso, houve a preocupação, durante a 

elaboração e validação do instrumento de pesquisa, em 

compatibiliza-lo para uma operação de aproximadamente 1 (uma) 

hora pois, sabe-se do stress empresarial e, embora, as empresas 
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tenham boa vontade para participar desse tipo de estudo, há pouca 

disponibilidade e restrições de tempo.  

� Validade externa: refere-se à capacidade de repetir o mesmo 

comportamento para outros grupos de participantes (WOHLIN et al., 

2012), além dos considerados neste estudo (profissionais de 

empresas que integram o APL de Software de Maringá e foram 

avaliadas nos modelos CMMI ou MPS-BR). As principais ameaças 

estão relacionadas à representatividade dos participantes e do 

ambiente experimental. Em relação a representatividade dos 

participantes, esta ameaça foi atenuada pela seleção de 

participantes do contexto real, que possuem níveis distintos de 

experiência e, também, tempos distintos na empresa e na função. As 

ameaças do ambiente experimental foram mitigadas pela condução 

do estudo no ambiente real (empresas). 

� Validade construtiva: considera os relacionamentos entre a teoria e 

a observação. Os problemas a serem considerados referem-se ao 

fato dos participantes se basearem nas hipóteses e na expectativa 

do pesquisador (TRAVASSOS, 2002). As principais ameaças 

identificadas referem-se à influência do pesquisador e à variação de 

comportamento dos participantes quando são observados 

(MADEYSKI, 2010). A influência do pesquisador foi atenuada devido 

à não interação entre os participantes do estudo. Em relação à 

variação de comportamento dos participantes, esta ameaça foi 

mitigada pois, o pesquisador observou todos os participantes, deste 

modo, o efeito sobre os resultados é equivalente.  

� Validade conclusiva: mede a relação entre os tratamentos e os 

resultados, ou seja, a capacidade de generalização do estudo 

(WOHLIN et al., 2012). A principal ameaça identificada refere-se ao 

tamanho da amostra (10 empresas), que representa 45,5% da 

população de estudo. Essa ameaça ocorre devido à dificuldade de se 

obter empresas voluntárias para participar dos estudos. Uma forma 

de mitigar essa ameaça é a replicação deste estudo para um número 

maior de empresas, inclusive de outras regiões. 
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7.6 DISCUSSÃO 

 

O estudo de análise foi realizado em empresas que integram o APL de 

Software de Maringá e avaliadas em modelos de maturidade (CMMI ou MPS-

BR). Este estudo contou com a participação de apenas 10 empresas, o que 

estatisticamente caracteriza uma amostra não significativa, impossibilitando a 

generalização dos resultados. No entanto, ao longo das entrevistas a 

pesquisadora pode observar um comportamento homogêneo, favorável em 

relação à avaliação, julgamento, do método Know-Cap. Esse comportamento 

pode estar relacionado com à maturidade alcançada pelas empresas, o que gera 

maior sensibilização quanto a importância da capitalização do conhecimento.  

Outro ponto a ser destacado é que as questões qualitativas trouxeram 

pouca contribuição para a pesquisa pois, a maior parte dos participantes não 

emitiu julgamento ou críticas em relação aos pontos abordados. Esse baixo 

índice de discussão pode ter ocorrido devido à: i) presença do pesquisador: o 

entrevistado pode ter sido influenciado pelo gênero, formação, atitudes, aspecto 

físico e entre outros; ii) complexidade dos questionamentos: o entrevistado teve 

pouco tempo para analisar, refletir e formular as respostas, principalmente, por, 

ainda, ser um tema pouco explorado e discutido. Provavelmente, se a pesquisa 

fosse dividida em duas etapas, em dias distintos, sendo uma para a 

apresentação do memorial descritivo e outro para a entrevista, as contribuições 

seriam mais ricas para a pesquisa.  

Todo estudo empírico está sujeito a ameaças à validade. No entanto, o 

pesquisador deve identificar essas ameaças e definir ações de controle para as 

mesmas (MALDONADO et al., 2006). No estudo de análise conduzido, as 

principais ameaças identificadas referem-se à: instrumentação, 

representatividade dos participantes, influência do pesquisador, variação de 

comportamento dos participantes e tamanho da amostra. Para cada uma dessas 

ameaças identificadas foram tomadas ações para mitiga-las. Desta forma, 

nenhuma dessas ameaças apresenta intensidade suficiente para invalidar os 

resultados obtidos.  
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7.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi descrita uma análise do método Know-Cap, visando 

coletar informações e analisa-las em relação a sua utilidade e aplicação. Esta 

análise foi conduzida, por meio de entrevistas, no contexto de empresas de 

desenvolvimento de software do APL de Software de Maringá avaliadas node 

modelos CMMI ou MPS-BR.  

O método Know-Cap foi analisado em relação as suas macroatividades, 

atividades, diretrizes e habilitadores. Os dados coletados foram analisados 

quantitativamente e qualitativamente e apontam que o método Know-Cap é 

adequado para apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software.  

A interação entre academia e indústria possibilita melhoria na qualidade 

e relevância dos estudos (SJOBERG, DYBA e JORGENSEN, 2007) 

(RODRIGUEZ, KUVAJA e OIVO, 2014). No entanto, sabe-se da dificuldade das 

empresas em disponibilizar colaboradores para participar desse tipo de estudo. 

Todas as empresas avaliadas no modelo CMMI ou MPS-BR, que integram o APL 

de Software de Maringá, foram convidadas a participar do estudo mas, apenas 

45,5% delas aceitaram participar e disponibilizaram um colaborador para atender 

a pesquisadora. O tamanho da amostra obtido inviabiliza a generalização dos 

resultados obtidos.  

Com base nos resultados obtidos no estudo de análise conduzido pode-

se evidenciar que o método Know-Cap é adequado para apoiar a capitalização 

do conhecimento no desenvolvimento de software. Além disso, destaca-se que 

os elementos propostos (macroatividades, atividades, diretrizes e habilitadores) 

são suficientes, também, para apoiar a capitalização do conhecimento no 

contexto proposto.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho de 

pesquisa, destacando as contribuições, dificuldades e limitações, conclusão, 

oportunidades de trabalhos futuros e a disseminação dos resultados obtidos.  

 

 

8.1 CONTRIBUIÇÕES 

 

A principal contribuição deste trabalho refere-se à proposição e 

sistematização do método Know-Cap, que orienta o processo de capitalização 

do conhecimento no domínio de desenvolvimento de software, descrevendo as 

atividades e seu encadeamento. O método Know-Cap constitui um guia de fácil 

utilização, pois destaca o que deve ser realizado e aponta, por meio das 

diretrizes, possíveis formas de como realizar.  

Outra contribuição refere-se à definição de um formato de especificação 

para sistematização do método. A estruturação desse formato de especificação 

envolveu a definição dos elementos (macroatividades, objetivos, habilitadores, 

resultados, atividades, propósito, passos e diretrizes) e o relacionamento entre 

eles. Este formato de especificação pode, inclusive, colaborar em especificações 

de métodos em outros domínios.  

A estruturação do método Know-Cap a partir do formato de 

especificação definido conferiu maior rigor à descrição do método, facilita sua 

compreensão e fornece um maior detalhamento sobre o “como fazer”, 

garantindo, assim, o seu caráter prescritivo, o que facilita sua comunicação e 

entendimento. 

O método Know-Cap foi definido independente de abordagem ou 

processo de desenvolvimento de software adotado. Além disso, o caráter 

evolutivo do método possibilita que novas práticas e ferramentas sejam 

adicionadas na forma de diretrizes, o que favorece a sua evolução e refinamento.   

Outra contribuição importante refere-se à definição das perspectivas 

envolvidas na capitalização do conhecimento: Valor, Utilidade, Segurança e 
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Estado. Essas perspectivas apontam os enfoques sobre os quais o 

conhecimento pode ser observado ou analisado. Isto é, apresentam uma visão 

sistemática para o entendimento e análise que permite a compreensão clara de 

como o conhecimento envolvido no desenvolvimento de software pode ser 

observado ou analisado. Destaca-se, também, que embora as perspectivas 

tenham sido propostas para o contexto da capitalização no desenvolvimento de 

software, elas se mostraram abrangentes para emprego em outros domínios. 

A partir da pesquisa de campo conduzida (Apêndice E) em empresas 

brasileira de desenvolvimento de software, por meio de um survey, foram 

destacadas as seguintes contribuições:  

• caracterização do panorama da indústria nacional de software, 

destacando os processos de desenvolvimento de software, 

programas de qualidade e mecanismos para a capitalização dos 

conhecimentos adotados. Os resultados obtidos constituem um guia 

que pode ser utilizado, tanto pela academia como pelas empresas, 

como um benchmarking para o setor, pois foram coletados e 

analisados dados de empresas de todos os portes (micro, pequena, 

média e grande), localizadas em todas as regiões do Brasil e com 

atuação em diferentes níveis (local, regional, nacional e 

internacional). Além disso, a amostra obtida apresenta um nível de 

confiança de 95% e margem de erro de 5%.  

• validação das perspectivas propostas para a capitalização do 

conhecimento sob o ponto de vista industrial/empresarial, o que 

possibilitou evidenciar a importância de se analisar os ativos de 

conhecimento a partir dos enfoques propostos. 

A pesquisa desenvolvida contribuiu, também, para promover a 

capitalização do conhecimento a partir do método que foi concebido e pode ser 

usado por empresas para localizar, preservar e agregar valor aos ativos de 

conhecimento, visando utilizá-los na execução de tarefas e com isto, aumentar 

o seu capital intelectual. A capitalização do conhecimento é, ainda, uma atividade 

nova e, assim, esta pesquisa pode colaborar na sua divulgação, motivando 

novas pesquisas e sensibilizando para seu uso empresarial. 
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Como contribuição secundária desta tese é destacada a interação com 

indústria em diversos momentos do desenvolvimento deste trabalho, na 

pesquisa de campo (survey), análise do método e estudo de aplicação. Essa 

interação possibilitou a melhoria na qualidade e relevância dos estudos  

(SJOBERG, DYBA e JORGENSEN, 2007) (RODRIGUEZ, KUVAJA e OIVO, 

2014) e contribuiu para aproximar as empresas e a Universidade cujos objetivos 

convergem em termos de pesquisa de novas soluções conceituais e 

tecnológicas. 

 

8.2 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

 

A primeira dificuldade encontrada durante a elaboração dessa tese foi 

em relação à temática capitalização do conhecimento ainda ser pouco explorada 

no contexto de desenvolvimento de software, conforme evidenciado no relatório 

da revisão sistemática conduzida (Apêndice A). Tal fato dificulta desde a busca 

por referencial teórico até mesmo a validação da proposta no ambiente 

industrial/empresarial. 

A segunda dificuldade encontrada foi relacionada com a condução do 

estudo empírico, do tipo survey, que visava entender se as empresas capitalizam 

os conhecimento envolvidos no desenvolvimento de software, por meio da 

determinação de valor econômico para os ativos e o estabelecimento de critérios 

para classificar esses ativos e validar as perspectivas propostas. Esse tipo de 

estudo, em geral, apresenta uma baixa taxa de resposta. Para minimizar esse 

efeito, além do convite por e-mail, a autora entrou em contato, por telefone, com 

diversas empresas de todo o Brasil, o que tornou onerosa essa etapa da 

pesquisa. Outra dificuldade foi em relação a disponibilidade de ferramentas 

gratuitas que permitissem o gerenciamento e monitoramento do survey.  

A terceira dificuldade encontrada refere-se a não encontrar um modelo 

adequado para a especificação do método. Desta forma, a autora teve que 

propor um formato de especificação que fosse suficiente para descrever o 

método Know-Cap, definindo seus elementos e relacionamentos entre eles, e de 

fácil compreensão.   
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A principal dificuldade em relação à condução do estudo de aplicação e 

análise do método Know-Cap refere-se à participação das empresas, pois há 

dificuldade em disponibilizar colaboradores para cooperar neste tipo de estudo. 

Especificamente na região em que os estudos foram conduzidos, observa-se um 

distanciamento entre universidade e empresa, o que agrava, ainda mais, a 

dificuldade destacada. 

A principal limitação deste trabalho foi relacionada com a definição de 

diretrizes, elementos que apontam mecanismos (orientações, práticas e 

ferramentas) para a realização das atividades, principalmente, no que tange as 

atividades de seleção e valoração dos ativos de conhecimento. No entanto, dado 

o caráter evolutivo do método Know-Cap, é desejável que novas diretrizes sejam 

inseridas.  

No que se refere à condução do estudo de aplicação, a principal 

limitação é que este foi realizado em apenas uma empresa e em um projeto 

específico. Além disso, devido a restrições de tempo, não foi possível 

acompanhar o ciclo completo do Know-Cap, principalmente no que diz respeito 

à macroatividade “Monitorar a Capitalização do Conhecimento”. Outra limitação 

foi em relação à participação das empresas do APL de Software de Maringá na 

análise do método Know-Cap. Apenas 45,5% das empresas aceitaram participar 

desse estudo e disponibilizaram um colaborador para atender a pesquisadora, o 

que restringiu o número de avaliações sobre o método Know-Cap e seus 

elementos. 

 

8.3 CONCLUSÃO 

 

O objetivo da tese foi cumprido a partir da concepção do método Know-

Cap, que orienta e sistematiza a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. O método foi descrito a partir de um formato de 

especificação, o que conferiu maior rigor e garantiu o seu caráter prescritivo, 

tornando-o uma referência de fácil compreensão e entendimento. Estas 

características facilitam e ampliam as possibilidades de adoção do método 

Know-Cap pelas empresas de desenvolvimento de software.  
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A viabilidade do método Know-Cap foi analisada a partir do estudo de 

aplicação (Capítulo 6), um estudo primário que descreveu o funcionamento do 

método em um caso real. Esse estudo possibilitou um maior conhecimento 

(aprendizado) sobre o método e seu comportamento em um ambiente real 

(empresa) e demonstrou que sua aplicação é viável. Além disso, durante a 

condução desse estudo a autora pode observar que a aplicação do Know-Cap, 

possibilita a empresa construir um ciclo de aprendizado que conduz à 

maturidade. 

A adequação do Know-Cap foi constatada a partir da análise do método 

(Capítulo 7), em um estudo conduzido em empesas de desenvolvimento de 

software do APL de Software de Maringá avaliadas nos modelos CMMI ou MPS-

BR. Nesse estudo foram coletados dados que apontam que o Know-Cap é 

suficiente para apoiar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software.  

Os estudos empíricos (estudo de aplicação e análise) conduzidos 

apontam que o método proposto, Know-Cap, é adequado e suficiente para apoiar 

as atividades de capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software 

e, com isto, minimizar a perda de conhecimento e, por conseguinte, reduzir a 

curva de aprendizagem, repetição de erros, retrabalho e os problemas 

relacionados à rotatividade de pessoal. Os resultados obtidos nesses estudos 

demonstram a viabilidade de aplicação do Know-Cap no contexto real (empresas 

de desenvolvimento de software).  

A avaliação da autora em relação à pesquisa de doutorado é bastante 

positiva, pois o tema de pesquisa abordado é relevante e desafiador tanto para 

o meio acadêmico quanto empresarial. A pesquisa proporcionou à autora um 

aprofundamento do conhecimento relativo à engenharia de software, gestão do 

conhecimento, capitalização do conhecimento e método científico. Durante o 

desenvolvimento desta pesquisa a autora interagiu, em diversos momentos e de 

formas distintas (survey, entrevista e estudo de caso) com o ambiente 

empresarial o que possibilitou conhecer as práticas adotadas pelas empresas 

em relação ao desenvolvimento de software, bem como, proporcionou o contato 

com diversas realidades, isto é, empresas de diferentes portes (micro, pequena, 

média e grande), que atuam em diferentes domínios e níveis (local, regional, 
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nacional e internacional). Além disso, a autora pode vivenciar as dificuldades 

encontradas para estabelecer a relação universidade-empresa.  

 

8.4 DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Com os resultados obtidos durante o doutorado foram publicados os 

seguintes artigos científicos:  

• LEAL, G. C. L.; HUZITA, E. H. M.; STADZISZ, P. C. An Insight in 

Perspective about the Capitalization of Knowledge in Software 

Engineering. Revista IEEE América Latina , v. 13, p. 1491-1496, 

2015. Este artigo apresenta as perspectivas propostas (Valor, Utilidade, 

Estado e Segurança) para a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software. Estas perspectivas destacam os enfoque 

sobre os quais o conhecimento pode ser observado ou analisado, isto é, 

fornecem um embasamento aos envolvidos para uma melhor 

sensibilização a respeito dos conhecimentos e do tratamento 

necessário.  

• LEAL, G. C. L.; STADZISZ, P. C.; HUZITA, E. H. M. Know-Cap: A 

Method For Knowledge Capitalization in Software Engineering. In: 

Doctoral Consortium, 2013, Vilamoura. International Joint Conference on 

Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge 

Management (IC3K). Vilamoura: SCITEPRESS Science and Technology 

Publications, 2013. p. 28-36. Este artigo trata da importância de se 

abordar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software e apresenta a proposta do método Know-Cap, destacando suas 

macroatividades.  

 

Além disso, foram submetidos os seguintes artigos, os quais se 

encontram em processo de avaliação:  

• An Empirical Study About the Brazilian Software Industry. Este 

artigo apresenta uma caracterização do cenário nacional de 

desenvolvimento de software, destacando os processos, programas de 
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qualidade e avaliações em modelos de maturidade. Este trabalho divulga 

uma parcela dos resultados obtidos durante a condução do estudo 

empírico (survey) e foi submetido para a Revista Facultad de Ingenieria, 

Universidad de Antioquia.  

• An Empirical Study on The Evaluation of Perspectives to 

Knowledge Capitalization in the Brazilian Software Development 

Market. Este artigo descreve os resultados obtidos, no estudo empírico 

(survey), relacionados à validação das perspectivas (Valor, Utilidade, 

Estado e Segurança) propostas para a capitalização do conhecimento 

no desenvolvimento de software. Este trabalho foi submetido para 

Information Technology and Management, Springer.  

 

8.5 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base nas limitações e lacunas desta tese, foram identificados como 

trabalhos futuros: 

• Estabelecer um framework para priorização/seleção dos ativos de 

conhecimentos envolvidos no processo de desenvolvimento de 

software. Para tanto, faz-se necessário identificar o conjunto de 

critérios de avaliação a ser utilizado, bem como a técnica que oferece 

suporte ao processo de priorização/seleção desses ativos;  

• Definir estratégias, que contemplem as peculiaridades do processo 

de desenvolvimento de software, para a valoração dos ativos de 

conhecimento;  

• Definir e validar um conjunto de métricas que permita monitorar a 

capitalização do conhecimento no processo de desenvolvimento de 

software;  

• Ampliar o estudo conduzido para análise do método Know-Cap 

considerando outros contextos, tais como empresas que integram 

outros arranjos produtivos do Estado do Paraná. Este tipo de estudo 

é importante para a aquisição de conhecimento sobre o método 

Know-Cap e com isto, subsidiar o seu refinamento;  
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• Refinar o método Know-Cap por meio da condução de múltiplos 

estudos de casos, que permitam averiguar e avaliar o efeito da 

aplicação do método no contexto real. Este tipo de estudo é 

importante para aprimorar o entendimento sobre o método;  

• Explorar as perspectivas propostas (Valor, Utilidade, Estado e 

Segurança) em outros contextos, além do desenvolvimento de 

software, visto que elas se mostraram abrangentes o suficiente para 

aplicação em outros domínios;  

• Desenvolver ferramentas de suporte à capitalização do 

conhecimento, como por exemplo, ferramenta de indexação de ativos 

de conhecimento;   

• Explorar a integração entre a gestão do conhecimento e a 

capitalização do conhecimento.  
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APÊNDICE A – RELATÓRIO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um mapeamento sistemático visa agregar toda a pesquisa disponível 

sobre um determinada questão de pesquisa, tópico ou fenômeno de interesse. 

Nesse tipo de estudo são utilizadas perguntas de escopo mais amplo (ARKSEY 

e O’MALLEY, 2005).  

Este documento apresenta o processo de condução de um mapeamento 

sistemático cujo objetivo principal foi identificar modelos, processos e métodos 

para a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software.  

 

FORMULAÇÃO DA PERGUNTA 

 

O objetivo do mapeamento sistemático é identificar modelos, processos e 

métodos para a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. 

Neste sentido, a questão primária formulada foi: “Quais são os modelos, 

processos e métodos para capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software?”. Como questão secundária tem-se: “Quais 

elementos são fundamentais para a capitalização do conhecimento no 

desenvolvimento de software?  

Como critérios de inclusão considerados foram: i) trabalhos que 

abordassem modelos, processos e método de capitalização do conhecimento 

voltados para o desenvolvimento de software; ii) trabalhos que retratassem a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software.  

Os critérios de exclusão utilizados foram: i) trabalhos que não abordassem 

capitalização do conhecimento; ii) trabalhos que não estivessem redigidos em 

inglês; iii) trabalhos indisponíveis para leitura na íntegra; iv) publicações não 

científicas; v) trabalhos que estivessem fora do período determinado para esta 

pesquisa.  

 

SELEÇÃO DAS FONTES DE PESQUISA 
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As fontes consideradas para essa revisão foram bases de dados 

eletrônicas indexadas (IEEE, ACM, Springer, El Compendex e Science Direct). 

Dessas fontes foram considerados apenas os trabalhos redigidos em inglês, em 

função de ser reconhecido como idioma internacionalmente aceito para 

publicação de trabalhos científicos.  

As palavras-chaves utilizadas foram: "software process", "software 

development", "software project", “software engineering”, "knowledge 

capitalization" e "knowledge capitalisation". As strings de busca foram 

elaboradas a partir da combinação das palavras chaves e utilizando os 

operadores lógicos AND e OR. Quando necessário, foram realizadas 

adequações na string considerando as particularidades da máquina de busca. 

As strings de busca foram submetidas de forma incremental, sendo um 

incremento para cada base de dados.  

 

SELEÇÃO PRELIMINAR 

 

A seleção preliminar consistiu na leitura dos resumos dos trabalhos e, 

quando necessário, algumas seções do artigo (i.e., introdução e conclusão). 

Para esse estudo foram definidos critérios de qualidade para avaliar a validade 

dos estudos selecionados.  

 

SELEÇÃO FINAL E EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 

A seleção final e extração dos dados envolveu a leitura completa dos 

trabalhos e síntese dos estudos selecionados. Dos trabalhos selecionados foram 

extraídos os seguintes dados: i) citação; ii) fonte de busca; iii) modelo, processo 

ou método capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software; iv) 

elementos descritos como fundamentais para a capitalização do conhecimento.  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

Na execução das buscas nas bases de dados definidas (IEEE, ACM, 

Springer, El Compendex e Science Direct) foi recuperado um total de 44 

trabalhos, compreendidos no período de 2000 à 2014. Após a seleção preliminar, 
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que consistiu na leitura dos resumos e algumas seções (i.e., introdução e 

conclusão) foram pré-selecionados 15 estudos. Na seleção final, após a leitura 

do artigo completo, foram selecionados 3 estudos. A Tabela 1 mostra o número 

de estudos obtidos em cada etapa da seleção, destacando a fonte em que o 

estudo foi obtido.  

 

Tabela 1 - Número de trabalhos obtidos por etapa 
Fonte Seleção 

Preliminar 

Seleção 

Final 

ACM 0 0 

El Compendex 2 1 

IEEE 1 1 

Science Direct 12 1 

Springer 0 0 

Total 15 3 

 

Na Tabela 2 é apresentado o título, ano, fonte e citação dos estudos 

selecionados.  

 

Tabela 2 – Trabalhos selecionados 
Id Título Ano Fonte Citação 

E01 
An approach to evaluate knowledge in 

software development context 
2014 IEEE 

Chakhmoune 

et al., 2014 

E02 

Knowledge capitalization in a component-

based software factory: A semantic 

viewpoint 

2011 

El 

compende

x 

Castillo-

Barrera et al., 

2011 

E03 

Knowledge capitalisation based on textual 

and graphical semi-structured and non-

structured information: case study in an 

industrial research centre at EADS 

2005 
Science 

Direct 

Gardoni et al., 

2005 

Quadro 1: Trabalhos selecionados. 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
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A avaliação da qualidade foi aplicada para orientar a análise dos dados 

(Kitchenham, 2004), de modo a evitar qualquer má interpretação dos resultados. 

Essa avaliação foi realizada utilizando uma escala binária (”sim” ou “não”) (DYBA 

et al., 2007) e os critérios desenvolvidos foram:  

A: Há uma declaração clara dos objetivos da pesquisa? 

B: Existe uma descrição adequada do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 

C: O projeto da pesquisa foi adequado para resolver os objetivos da 

pesquisa? 

D: A análise dos dados foi suficientemente rigorosa? 

E: O estudo é baseado em pesquisas?  

F: O estudo apresenta resultados decorrentes da prática? 

G: Há uma declaração clara dos resultados?  

A Tabela 3 apresenta a avaliação da qualidade dos estudos selecionados 

a partir dos critérios acima descritos.  

 

Tabela 3 – Avaliação da qualidade dos estudos 

Id 
Critérios 

A B C D E F G 

E01 � � �  � � � 

E02 � � �  �  � 

E03 � � � � � � � 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

Em resposta à questão de pesquisa primária “Quais são os modelos, 

processos e métodos para capitalização do conhecimento no desenvolvimento 

de software?”, tem-se que os estudos não tratam, especificamente, de modelos, 

processos e métodos para a capitalização do conhecimento no desenvolvimento 

de software. Os estudos selecionados destacam abordagens, baseadas em 

ontologias, para a capitalização do conhecimento.  

Chakhmoune et al. (2014) (E01) descrevem uma abordagem, baseada em 

ontologias, que orienta a busca do conhecimento, em projetos de software, na 
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memória corporativa. Este estudo destaca uma abordagem genérica para a 

capitalização do conhecimento que envolve: 1) localizar e extrair; 2) modelar e 

validar o conhecimento; 3) aplicar o modelo. Nessa abordagem cada tipo de 

conhecimento é definido com um conceito da ontologia e a seleção do 

conhecimento crucial é realizada a partir de uma matriz de comparação. 

Castillo-Barrera et al. (2011) (E02) apontam o uso de ontologias como 

uma técnica que facilita a captura, recuperação e uso do conhecimento em 

componentes de software.  

Gardoni et al. (2005) (E03) apresentam uma abordagem, também 

baseada em ontologias, e um protótipo para a capitalização do conhecimento em 

projetos de pesquisa na indústria. Neste estudo são destacadas as etapas 

envolvidas na capitalização do conhecimento: Identificar, Adquirir, Estruturar, 

Combinar, Compartilhar, Distribuir, Usar, Preservar e Eliminar. No entanto, não 

são apresentados detalhes de como essas etapas são integradas ao protótipo 

proposto.  

Em resposta à questão secundária “Quais elementos são fundamentais 

para a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software?”, é 

destacada a avaliação do conhecimento como sendo fundamental para a 

capitalização visto que, reduz os custos envolvidos no processo (Chakhmoune 

et al., 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento sistemático foi conduzido para ampliar a cobertura da 

revisão de literatura e orientar o processo de investigação. O objetivo principal 

foi identificar modelos, processos e métodos para a capitalização do 

conhecimento no desenvolvimento de software.  

A partir do mapeamento foram identificados estudos que abordam a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. Os estudos 

obtidos destacam abordagens baseadas em ontologias e possibilitaram 

evidenciar a lacuna existente em relação a métodos que orientam o processo de 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software.  
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APÊNDICE B - PROTOCOLO DE PESQUISA - VISÃO GERAL DA PESQUISA 

DE CAMPO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA: O objetivo da pesquisa de campo é entender se as 

empresas capitalizam os conhecimentos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software e validar as dimensões propostas para a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software a partir da visão 

industrial/empresarial 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA: O instrumento de pesquisa está estruturado 

em três seções: i) caracterização da empresa, que visa identificar o perfil do 

respondente, localização, porte e se a empresa realiza atividades de 

desenvolvimento de software; ii) processo de desenvolvimento de software, que 

objetiva identificar a finalidade das atividades de desenvolvimento de software, 

os métodos, programas de qualidade e de  certificação adotados e verificar se a 

empresa utiliza algum mecanismo para capitalização dos conhecimentos; iii) 

capitalização do conhecimento, que tem por finalidade analisar, sob a 

perspectiva empresarial, a relevância das dimensões propostas para a 

capitalização do conhecimento.  

 

PÚBLICO ALVO: Empresas desenvolvedoras de software de pequeno, médio e 

grande porte.  

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: Envio de convite via e-mail para os 

participantes responderem um questionário disponível on-line na plataforma 

Survio.  

 

CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES: Nenhuma informação 

individualizada por empresa será divulgada. As informações serão divulgadas 

apenas de forma agregada.  
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APÊNDICE C - PROTOCOLO DE PESQUISA – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Prezado Senhor,  

 

Venho, por meio desta, solicitar sua autorização para a condução de 

uma pesquisa de campo da tese de doutorado da aluna Gislaine Camila Lapasini 

Leal, que está sendo desenvolvida sob minha orientação no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).  

A pesquisa será realizada por meio de um questionário on-line que visa 

entender a capitalização dos conhecimentos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software e validar, a partir da visão industrial/empresarial, 

as dimensões propostas para a capitalização dos conhecimentos no 

desenvolvimento de software. 

As informações prestadas serão tratadas de forma a preservar a 

privacidade do respondente e da empresa. Nenhuma informação será publicada 

de forma individualizada.  

Aguardamos o seu retorno e agradecemos antecipadamente pela 

colaboração.  

 

Atenciosamente,  

Paulo Cézar Stadzisz 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 

Industrial (CPGEI) 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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APÊNDICE D - PROTOCOLO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIO SURVEY 

 

I. Caracterização da Empresa 

 

Nome :___________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________Estado:_______ 

Ano de fundação:_________ 

 

Porte: 

( ) Micro (Até 9 colaboradores) 

( ) Pequena (de 10 até 49 colaboradores) 

( ) Média (de 50 até 99 colaboradores) 

( ) Grande (acima de 100 colaboradores) 

 

A empresa realiza atividades de desenvolvimento de software: 

 (   ) Não (   ) Sim  

 

A empresa atende clientes em nível: 

( ) Local ( )Regional () Nacional () América do Sul ( ) América do Norte ( ) Europa  

( ) Ásia ( ) África  ( ) Oceania  

 

Função do respondente da pesquisa:  

( ) Engenheiro de software 

( ) Programador 

( ) Gerente de projetos 

( ) Especialista de domínio 

( ) Líder de equipe 

( ) Gerente de qualidade 

( ) Gerente de teste 

( ) Gerente de requisitos 

( ) Outro. Qual? ________________________________________ 

 

II. Processo de Desenvolvimento de Software 
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O desenvolvimento de software é voltado para: 

( ) Uso interno ( ) Comercialização a clientes. 

  

Como você classifica o processo de desenvolvimento de software da 

empresa? 

Por exemplo: Processo Unificado (RUP), Processo Ágil (Scrum), Processo 

Próprio, etc. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

A empresa adota algum programa de qualidade relacionado ao 

desenvolvimento de software?  

( ) CMMI  (  )MPS-BR  (  ) Programa de qualidade próprio  

(  ) Outros. Qual? _____________________ 

 

A empresa possui ou se submete a algum processo de certificação 

relacionado ao desenvolvimento de software (como por exemplo, o Certics, 

CSSLP, DO-178C)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Além do armazenamento em documentos (físicos e eletrônicos), a empresa 

emprega algum outro tipo de controle sobre o estado e segurança dos 

ativos de conhecimento? 

(  ) Controle de versão                      (  ) Gerenciamento de Documentos  

( ) Gerenciamento de Configuração (  ) Sistemas de Gestão do Conhecimento    

(  ) Controle de Acesso                     (  ) Outros. Quais?   

 

A empresa determina valores econômicos (por exemplo, baseados nos 

custos de desenvolvimento) para os diferentes ativos de conhecimento?  

Se sim, como? 
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Por exemplo: O documento de especificação vale R$ 5.000,00, pois foi seu custo 

de elaboração e manutenção até hoje. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Os ativos de conhecimento são mais ou menos relevantes (úteis) para uma 

empresa conforme a dependência que seus negócios têm deles. Sua 

empresa adota algum meio para classificar a relevância dos seus ativos de 

conhecimento? Se sim, qual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III. Capitalização do Conhecimento  

 

Os diferentes ativos de conhecimento relacionados com o 

desenvolvimento de software e com o software em si possuem valores 

distintos de acordo com o esforço e meios utilizados e, consequentemente, 

custos de produção. Determinar o valor dos ativos de conhecimento 

possibilita que a empresa identifique quais são mais rentáveis e/ou cruciais 

para a empresa.   

 

() Concordo Completamente  ()Concordo () Indiferente ()Discordo 

Completamente () Discordo  

 

Os ativos de conhecimento possuem maior ou menor relevância de acordo 

com o papel que exercem sobre os negócios da empresa oriundos da 

produção do software, ou seja, os negócios relacionados com determinado 

software e seus ativos de conhecimento podem ter maior ou menor 

dependência sobre estes ativos dado sua relevância. 
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() Concordo Completamente  ()Concordo () Indiferente ()Discordo 

Completamente () Discordo  

 

A relevância de um ativo de conhecimento é dinâmica, ou seja, ao longo do 

tempo um ativo pode ter sua utilidade aumentada ou reduzida de acordo 

com sua condição, disponibilidade e maturidade. Manter um ativo de 

conhecimento atualizado impacta em sua validade, capacidade de reuso e 

de apoiar a tomada de decisão.  

 

() Concordo Completamente  ()Concordo () Indiferente ()Discordo 

Completamente () Discordo  

 

Dado o valor e a relevância de um ativo de conhecimento, devem ser 

definidos mecanismos adequados para protegê-los, pois a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade de um ativo de 

conhecimento impactam em seu uso efetivo.  

 

 () Concordo Completamente  ()Concordo () Indiferente ()Discordo 

Completamente () Discordo  
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APÊNDICE E - RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo empírico foi conduzido como intuito de entender se as empresas 

brasileiras capitalizam os conhecimentos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software e validar as dimensões propostas para a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software a partir da visão 

industrial/empresarial. Assim, a partir dos dados coletados é possível verificar se 

as empresas determinam valor econômico para os ativos de conhecimento e se 

estabelecem algum critério para classificar esses ativos.  

As próximas seções destacam a metodologia do survey e os resultados 

obtidos.  

 

METODOLOGIA DO SURVEY 

 

O survey foi conduzido por meio de um questionário online disponível na 

plataforma Survio (www.survio.com). As empresas foram convidadas, por e-mail, 

para responderem ao questionário online. O questionário foi planejado para ser 

objetivo, simples e claro, a fim de facilitar o entendimento pelos participantes e, 

consequentemente, aumentar a participação.  

 

Demografia da Pesquisa 

 

A pesquisa foi conduzida com empresas brasileiras de desenvolvimento 

de software. Segundo a ABES (2013), o mercado brasileiro de desenvolvimento 

de software é formado por 2588 empresas de micro, pequeno, médio e grande 

porte. Considerando um erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%, a 

amostra deveria ser constituída por 335 empresas. Neste estudo, após a 

exclusão dos outliers (dados inconsistentes) obteve-se uma amostra com 339 

empresas. Embora a amostra seja representativa, há um viés de seleção pois, 

as empresas não foram escolhidas de forma aleatória. Isto é, fazem parte da 
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amostra as empresas que se dispuseram a participar do estudo respondendo ao 

instrumento de pesquisa. 

Os participantes da pesquisa (Figura 1) foram 46 engenheiros de software 

(13,57%), 52 programadores (15,34%), 68 gerentes de projetos (20,06%), 27 

líderes de equipe (7,97%), 6 gerentes de qualidade (1,77%), 3 gerentes de teste 

(0,88%), 3 gerentes de requisitos (0,88%) e 134 outros (39,53%). Os 

respondentes categorizados como outros foram: administrador, analista de 

projetos, analista de sistemas, analista de testes, arquiteto de software, coach, 

diretor (comercial, administrativo, tecnologia), gerente de produto, gerente de 

processo e sócio. 

 

 
Figura 1 - Função do respondente da pesquisa 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Estrutura do Questionário 

 

O instrumento de pesquisa elaborado teve como objetivo entender a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software sob a 

perspectiva industrial/empresarial. Para tanto o instrumento foi estruturado em 

três eixos: 

i) caracterização da empresa: teve como objetivo identificar o 

perfil do respondente, localização e porte da empresa;  

46 52
68

27
6 3 3

134

Função do Respondente
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ii) processo de desenvolvimento de software: foi usado para 

identificar os métodos, programas de qualidade e de 

certificação obtidos e verificar se a empresa emprega algum 

mecanismo para capitalização dos conhecimentos;  

iii) capitalização do conhecimento:  foi utilizado para analisar, 

sob a perspectiva empresarial, a relevância das perspectivas 

propostas (Valor, Segurança, Utilidade e Estado) para a 

capitalização do conhecimento.  

Os resultados obtidos na pesquisa são apresentados na seção seguinte.  

 

RESULTADOS 

 

Os resultados do survey são divididos em três partes (caracterização das 

empresas, processos de desenvolvimento de software e capitalização do 

conhecimento), conforme a estruturação do instrumento de pesquisa 

(questionário). 

 

Caracterização das empresas 

 

Essa seção descreve o porte, localização, abrangência da atuação, tempo 

de mercado e função do respondente da pesquisa. Esses elementos visam 

caracterizar o perfil das empresas participantes do estudo.  

A Figura 2 destaca o porte das empresas que participaram do estudo. Em 

relação ao porte, segundo classificação do SEBRAE (2007), tem-se que 37,46% 

são micro, 34,22% são pequenas, 10,03% são médias e 18,29% são de grande 

porte. Estes dados reforçam o fato de que o mercado brasileiro de software é 

constituído, em grande parte, por micro e pequenas empresas.  
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Figura 2 - Distribuição das empresas por porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

No que se refere à localização das empresas de desenvolvimento de 

software por região (Figura 3), tem-se que 43,66% estão na região Sul, 37,17% 

na região Sudeste, 12,39% na região Nordeste, 4,42% na região Centro-Oeste 

e 2,36% na região Norte do país. Observa-se que aproximadamente 80% das 

empresas encontram-se nas regiões Sul e Sudeste.  

 

 
Figura 3 - Distribuição das empresas por região 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Em relação ao tempo de atuação no mercado, destaca-se que 56,34% 

possuem mais de 10 anos, 20,06% possuem entre 5 e 10 anos, 22,12% possuem 

127

116

34

62

Porte das Empresas

Micro Pequena Média Grande

8 42

148

126

15

Localização por região
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entre 1 e 5 anos e 1,48% possuem menos de 1 ano, conforme ilustrado na Figura 

4.  

 

 
Figura 4 - Tempo de mercado das empresas 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Essas empresas de desenvolvimento de software atuam fornecendo 

soluções para o mercado local, regional, nacional e internacional. Em relação à 

abrangência de mercado (Figura 5), destaca-se que, das empresas participantes 

da pesquisa, 2,95% atuam apenas no mercado local, 16,52% atuam no mercado 

regional, 58,70% atuam no mercado nacional, 1,48% atuam somente no 

mercado internacional e 20,35% atuam tanto no mercado nacional quanto 

internacional.  

 

 
Figura 5 - Abrangência do mercado de atuação 

(Fonte: Autoria própria) 
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Na Figura 6 é apresentada a estratificação da atuação internacional das 

empresas. Das 75 empresas que atuam neste mercado, apenas 10,81% 

desenvolvem software para todos os continentes (global). A atuação mais 

expressiva dessas empresas é na América do Sul, em que cerca de 24,32% das 

empresas fornecem solução para esse mercado. A atuação no mercado norte 

americano corresponde a 10,81% das empresas e 8,10% atuam no mercado 

europeu.  

 

 

Figura 6 - Atuação no mercado internacional 

(Fonte: Autoria própria) 
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Um processo de desenvolvimento de software é definido como um 

conjunto de políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e 

artefatos necessários para conceber, desenvolver, implantar e manter um 

produto de software (Fuggetta, 2000). O uso de um processo padrão permite 

estabelecer planos em conformidade com os padrões de qualidade e 

procedimentos da organização. García-Borgoñón et al (2014) mencionam que 

os processos são ativos fundamentais em uma organização, pois subsidiam a 

capacidade de produzir produtos/serviços melhores.  

A Figura 7 mostra como as empresas classificam seu processo de 

desenvolvimento de software, em que 51,62% utilizam processo próprio, 41,89% 

adotam processo ágil, 4,13% empregam o Rational Unified Process (RUP) e 

2,36% outros processos.  

 

 
Figura 7 - Classificação do Processo de Desenvolvimento de Software 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

O gráfico da Figura 8 aponta que, independentemente do porte, grande 

parte das empresas emprega um processo de desenvolvimento próprio. Além 

disso, pode-se constatar que a adoção de métodos ágeis é mais expressiva em 

empresas de micro e pequeno porte.  
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Figura 8 - Classificação do Processo por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Cerca de 31% das empresas que adotam processo próprio, identificaram 

os princípios que foram utilizados na definição do seu processo (Figura 9). 

Dessas empresas, 8% destacaram que o processo foi definido a partir da 

integração de premissas do RUP e Scrum, 10,28% tomaram como base o 

Scrum, 2,28% reuniram os princípios do Scrum e Kanban e 10,28% empregaram 

outros princípios, tais como modelo cascata, prototipação, Extreme 

Programming (XP) e Staged Delivery da Microsoft.  

 

 
Figura 9 - Pilares do Processo Próprio 

(Fonte: Autoria própria) 
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A qualidade de um produto está intrinsicamente ligada à qualidade do 

processo que o produz. Com isso, as organizações têm buscado cada vez mais 

a melhoria em seus processos de desenvolvimento. Na área de qualidade de 

software, esforços significativos têm sido concentrados na definição de modelos 

e normas que auxiliem na melhoria dos processos internos e promovam a 

normatização de produtos e serviços, visando obter mais controle sobre os 

processos e mais competitividade para as organizações.  

A Figura 10 destaca o cenário em relação à adoção de programas de 

qualidade nas empresas, em que 5,31% empresas apontaram que não adotam 

programa algum, 11,80% foram avaliadas pelo CMMI (Capability Maturity Model 

Integration), 24,48% avaliadas pelo MPS-BR (Melhoria do Processo de Software 

Brasileiro), 54,28% possuem programa de qualidade próprio e 4,13% empregam 

outros programas de qualidade, tais como: MoProSoft, ITMark, ISO 9001, SGQ-

TEC, Programa de Qualidade Sebrae-Senai (PQ2S) e padrões da Amazon.  

Ainda, em relação aos programas de qualidade, tem-se que 10 empresas 

foram avaliadas pelo CMMI e MPS.BR. Das empresas que possuem CMMI 

apenas 4 atuam no mercado internacional, sendo que, destas, 3 atuam no 

mercado de forma global e uma atua na América do Sul e Europa. A partir da 

Figura 10 é possível evidenciar que o número de empresas que adotam modelos 

de referência para melhorar seus processos ainda é pequeno frente ao número 

de empresas de desenvolvimento de software, conforme destacado por Araújo 

e Porto (2014). 
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Figura 10 - Programa de Qualidade Adotado 

(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 11 apresenta os dados obtidos divididos em dois grupos: os das 

empresas avaliadas e as não avaliadas. Esses dados são agrupados pelo porte 

das empresas e apontam que a maior parte das empresas de grande porte, 

aproximadamente 54,8%, foram avaliadas em modelos de maturidade. É 

possível, observar que nas empresas de médio porte a relação entre as 

avaliadas e não avaliadas é equilibrada, isto é, 52,94% foram avaliadas e 47,06% 

não. Nas empresas de pequeno porte o percentual de empresas avaliadas é de 

aproximadamente 37,06%. Em relação as micro empresas, o percentual de 

avaliação ainda é baixo, em torno de 15,74%. Estes dados permitem evidenciar 

que à medida que o porte da empresa aumenta há uma maior necessidade por 

modelos que auxiliem na melhoria dos processos e promovam a normatização 

dos produtos e serviços, com o intuito de obter um maior controle sobre os 

processos e competitividade para a empresa. 
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Figura 11 - Certificação por porte das empresas 

(Fonte: Autoria própria) 

 

No que se refere a certificações relacionadas ao desenvolvimento de 

software, apenas 9 empresas (2,65%) possuem algum tipo de certificação, 

sendo que 4 possuem o Certics, 3 certificação da Microsoft e 2 possuem o 

Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP). 

A Figura 12 destaca os mecanismos empregados para garantir o controle 

sobre o estado e a segurança dos ativos de conhecimento. É possível observar 

que o controle de versão (CV) é o mecanismo mais utilizado, 94,10% das 

empresas empregam algum mecanismo para garantir o gerenciamento das 

modificações efetuadas nos artefatos. 44,25% utilizam gerenciamento de 

configuração (GC), que permite a evolução dos produtos de software de modo 

controlado. 66,67% das empresas empregam o controle de acesso (CA) como 

mecanismo de garantir a integridade e confidencialidade. 46,60% usam o 

gerenciamento de documentos (GD) e 26,25% utilizam algum sistema de gestão 

do conhecimento (SGC).  
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Figura 12 - Mecanismos de controle adotados 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Analisando os gráficos da Figura 13 e Figura 14 verifica-se que, 

independentemente do porte e do fato da empresa ser avaliada ou não, o 

controle de versão é um mecanismo muito utilizado para controlar as alterações 

dos artefatos. 

 

 
Figura 13 - Controle de Versão por Porte das Empresas 

(Fonte: Autoria própria) 
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Figura 14 - Controle de Versão por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

A Figura 15 retrata que o percentual de empresas que utiliza o 

gerenciamento de configuração varia de acordo com o porte, isto é, à medida 

que o porte aumenta o percentual de empresas que empregam esse mecanismo 

também aumenta. Observa-se que 35,43% das micro, 42,24% das pequenas, 

47,05% das médias e 64,05% das grandes empresas aplicam o gerenciamento 

de configuração. 
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(Fonte: Autoria própria) 

 

 

A Figura 16 aponta que, ao comparar as empresas avaliadas em modelos 

de maturidade com as não avaliadas, tem-se que o uso do gerenciamento de 

configuração é bem maior, cerca de 64%, nas empresas avaliadas, enquanto 

que para as não avaliadas esse valor fica em torno de 34,51%. 

 

 
Figura 16 - Gerenciamento de Configuração por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

A partir da Figura 17 pode-se constatar que, independentemente do porte, 

o controle de acesso é empregado por grande parte das empresas. Verifica-se 

que 62,99% das micro, 62,93% das pequenas, 76,47% das médias e 75,80% 

das grandes empresas utilizam esse tipo de mecanismo para garantir a 

segurança sobre os ativos de conhecimento.  
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Figura 17 - Controle de Acesso por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Na Figura 18 são apresentados os dados relativos ao controle de acesso 

distribuídos pelo quesito avaliação. Observa-se que, das empresas avaliadas em 

modelos de maturidade, 75,21% empregam controle de acesso e 62,38% das 

empresas não avaliadas não utilizam esse mecanismo. Os dados apontam que 

não há relação direta entre a avaliação em modelos de maturidade e o uso do 

controle de acesso.  

 

 
Figura 18 - Controle de Acesso por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 
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A Figura 19 destaca o uso de gerenciamento de documentos estratificado 

pelo porte das empresas. Esse tipo de mecanismo é aplicado em 46,45% das 

micro, 44,82% das pequenas, 41,17% das médias e 53,22% das grandes 

empresas.  

 

 
Figura 19 - Gerenciamento de Documentos por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 20 mostra a relação entre o uso de gerenciamento de 

documentos e a avaliação em modelos de maturidade. Observa-se que não há 
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que empregam o gerenciamento de documentos e as não avaliadas. Mesmo 

entre as empresas que não avaliadas em modelos de maturidade (CMMI ou 

MPS-BR), o uso desse tipo de ferramenta ainda é inferior a 50%. 
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Figura 20 - Gerenciamento de Documentos por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Os gráficos da Figura 21 e Figura 22 mostram que os sistemas de gestão 

do conhecimento ainda são uma ferramenta pouco explorada no ambiente 

industrial/empresarial. Os dados apontam que, indiferente do porte ou da 

empresa ser avaliada segundo os modelos de maturidade, o emprego dessa 

ferramenta é baixo frente às demais (controle de versão, gerenciamento de 

configuração, controle de acesso e gerenciamento de documentos). 

 

 
Figura 21 - Sistema de Gestão do Conhecimento por Porte 
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Figura 22- Sistema de Gestão do Conhecimento por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 23 apresenta, detalhadamente, o conjunto de mecanismos de 

controle empregado pelas empresas. Observa-se que 2,06% das empresas não 

utiliza mecanismo algum para garantir o controle sobre o estado e segurança 

dos ativos. Cerca de 19,17% das empresas empregam apenas um mecanismo 

de controle, sendo que 15,63% utiliza controle de versão (CV); 0,59% 

gerenciamento de configuração (GC); 0,29% controle de acesso (CA); 1,77% 

gerenciamento de documentos (GD); 0,88% sistema de gestão do conhecimento 

(SGC).  

Aproximadamente 21,54% das empresas adotam dois mecanismos de 

controle, em que 0,29% utiliza controle de acesso e gerenciamento de 

documentos, 11,80% controle de acesso e controle de versão, 4,13% controle 

de versão e gerenciamento de configuração, 4,73% controle de versão e 

gerenciamento de documentos e 0,59% controle de versão e sistema de gestão 

do conhecimento. 
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acesso, controle de versão e sistema de gestão do conhecimento, 10,33% 

controle de acesso, controle de versão e gerenciamento de configuração, 0,29% 

controle de acesso, gerenciamento de configuração e gerenciamento de 

documentos, 0,89% controle de versão, gerenciamento de configuração e 

gerenciamento de documentos, 0,29% controle de versão, gerenciamento de 

configuração e sistema de gestão do conhecimento e 0,89% controle de versão, 

gerenciamento de documento e sistema de gestão do conhecimento. 

Aproximadamente 19,77% das empresas utilizam quatro mecanismos de 

controle, sendo que 2,96% empregam controle de acesso, controle de versão, 

gerenciamento de configuração e sistema de gestão do conhecimento; 3,54% 

controle de acesso, controle de versão, gerenciamento de documentos e sistema 

de gestão do conhecimento; 12,38% controle de acesso, controle de versão, 

gerenciamento de configuração e gerenciamento de documentos; e, 0,89% 

controle de versão, gerenciamento de configuração, gerenciamento de 

documentos e sistema de gestão do conhecimento. Por fim, tem-se que 11,50% 

das empresas empregam os cinco mecanismos de controle.  
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Figura 23 - Mecanismos de Controle Adotados 

(Fonte: Autoria própria) 
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Figura 24 - Mecanismos de Controle por Porte das Empresas 

(Fonte: Autoria própria) 
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O conhecimento é considerado um dos mais importantes ativos na economia. 

Sua importância está relacionada não apenas ao valor da organização, mas, 

sobretudo, ao valor adicionado aos produtos e serviços (SANTIAGO JR., 2007). 

Diversos autores ( (AHN e CHANG, 2002) (SANCHEZ-SEGURA, MORA-SOTO, et al., 

2010)) apontam que mensurar o valor dos ativos de conhecimento é uma tarefa 

desafiadora devido à intangibilidade do conhecimento.  

A Figura 25 ilustra um panorama das empresas em relação à determinação de 

valores econômicos para os ativos de conhecimento. É possível observar que grande 

parte das empresas, 75,81%, ainda não estabelecem valores para esses ativos. 

Aproximadamente 2,07% não informaram e 22,12% das empresas apontaram que 

definem o valor econômico para os ativos. As estratégias destacadas pelas empresas 

para definir o valor econômico de um ativo foram: modelo próprio baseado na análise 

de risco da informação; valor das horas envolvidas no desenvolvimento e manutenção 

do ativo; valor para o mercado; agregação dos valores de custo de elaboração, 

análise, desenvolvimento, teste e manutenção; definição de peso para cada ativo a 

partir do número de horas gastas; valor definido em 5% do custo de desenvolvimento. 

 

 
Figura 25 - Determinação de Valores Econômicos 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Os dados da Figura 26 destacam que a determinação de valores econômicos 
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percentual nas empesas de médio porte (26,47%). Cerca de 21,25% das micro, 

23,27% das pequenas e 19,35% das grandes empresas determinam valores 

econômicos para os ativos de conhecimento.  

 

 
Figura 26 - Determinação de Valores Econômicos por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

A Figura 27 apresenta os dados sobre a determinação de valores econômicos 

agrupados pelo quesito avaliação, em que, das empresas avaliadas, 23,08% 

estabelecem valores econômicos para os ativos e das não avaliadas 21,68% 

determinam esses valores. É possível evidenciar que a determinação de valores 

econômicos para os ativos não está diretamente relacionada com a avaliação 

segundo modelos de maturidade.  
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Figura 27 - Determinação de Valores Econômicos por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Coletar e registrar todos os conhecimentos envolvidos em uma organização, 

independentemente do seu porte, é praticamente impossível (Kokkoniemi e Harjumaa, 

2009). Neste sentido, classificar os ativos de conhecimento, identificando quais podem 

ter maior ou menor relevância, permite identificar os ativos cruciais e definir estratégias 

adequadas para garantir a segurança, o monitoramento do estado, utilidade e valor 

desses ativos. Na Figura 28 é possível observar que grande parte das empresas, 

84,07%, não adota critérios para a classificação dos ativos de conhecimento segundo 

sua relevância, apenas 11,80% utilizam alguma forma de classificação e 4,13% não 

informaram. Das empresas que classificam a relevância dos ativos de conhecimento, 

as estratégias empregadas consistem em: análise de risco; análise do grau de impacto 

no negócio e complexidade de manutenção; recorrência de uso e área a que o 

conhecimento se relaciona; tipificação dos ativos de conhecimento por área e nível; 

percepção de valor do cliente; e, classificação em objetos de conhecimento e capital 

intelectual humano.  
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Figura 28 - Classificação dos ativos segundo relevância 

(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 29 ilustra os dados referentes à classificação dos ativos distribuídos 

por porte das empresas. Percebe-se que, independente do porte, a classificação dos 

ativos ainda é pouco explorada pelas empresas, em que apenas 11,11% das micro, 

11,20% das pequenas, 11,76% das médias e 14,51% das grandes empresas apontam 

adotar algum critério para classificar os ativos.  

 
Figura 29 -  Classificação dos Ativos por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Na Figura 30 são apresentados os dados sobre a classificação dos ativos 
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que não há diferença de comportamento entre as empresas avaliadas e as não 

avaliadas. Aproximadamente, 10,61% das empresas avaliadas em modelos de 

maturidade e 12,38% das empresas não avaliadas estabelecem critério para 

classificar os ativos de conhecimento segundo a relevância.  

 

 
Figura 30 - Classificação dos ativos por certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

O gráfico da Figura 31 mostra a correlação entre a determinação de valores 

econômicos e a classificação dos ativos de conhecimento, em que é possível 

constatar uma fraca correlação (ρ de Pearson = 0,28) entre essas variáveis. Isso 

mostra que as empresas que estabelecem valores econômicos para seus ativos não 

necessariamente realizam a classificação dos mesmos. 
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Figura 31 - Relação entre determinação de valores econômicos e classificação dos ativos de 

conhecimento 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Capitalização do conhecimento 

 

Essa seção destaca os resultados obtidos da análise das perspectivas 

propostas pelo autor em sua pesquisa de doutorado (Valor, Utilidade, Estado e 

Segurança) para a capitalização do conhecimento sob o ponto de vista empresarial 

A capitalização do conhecimento é uma importante atividade do processo de 

criação do conhecimento organizacional que tem como objetivo construir um capital 

de informação e melhorá-lo a partir de sua divulgação. É um processo para usar, 

explorar e reutilizar o conhecimento.  

As perspectivas Valor, Utilidade, Estado e Segurança foram propostas com o 

objetivo de definir um conjunto de pontos de vista para o entendimento e julgamento 

dos conhecimentos em projetos de software. Cada perspectiva orienta uma visão dos 

conhecimentos e foi analisada a partir de uma proposição, sendo elas: 

P1: Os diferentes ativos de conhecimento relacionados com o desenvolvimento 

de software e com o software em si possuem valores distintos de acordo com o esforço 

e meios utilizados e, consequentemente, custos de produção. Determinar o valor dos 

ativos de conhecimento possibilita que a empresa identifique quais são mais rentáveis 

e/ou cruciais para a empresa. 
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P2: Os ativos de conhecimento possuem maior ou menor relevância de acordo 

com o papel que exercem sobre os negócios da empresa oriundos da produção do 

software, ou seja, os negócios relacionados com determinado software e seus ativos 

de conhecimento podem ter maior ou menor dependência sobre estes ativos dado sua 

relevância. 

P3: A relevância de um ativo de conhecimento é dinâmica, ou seja, ao longo 

do tempo um ativo pode ter sua utilidade aumentada ou reduzida de acordo com sua 

condição, disponibilidade e maturidade. Manter um ativo de conhecimento atualizado 

impacta em sua validade, capacidade de reuso e de apoio à tomada de decisão. 

P4: Dado o valor e a relevância de um ativo de conhecimento, devem ser 

definidos mecanismos adequados para protegê-los, pois a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade de um ativo de conhecimento impactam em seu uso 

efetivo. 

 

Estatística Descritiva 

A tabulação e apresentação de dados são cruciais para o bom julgamento 

estatístico, pois permitem destacar características relevantes a serem utilizadas na 

solução de problemas. As medidas de tendência central, no caso a moda, possibilitam 

destacar os acontecimentos para melhorar a compreensão do conjunto de dados 

(Montgomery e Runger, 2009).  

A Tabela 1 apresenta a moda, valor da observação que ocorre com mais 

frequência, para cada perspectiva avaliada. A moda obtida indica uma concordância 

sobre a importância das perspectivas propostas.  

 

Tabela 1 -  Estatística descritiva 
Perspectiva Moda Frequência 

Valor 4 180 

Utilidade 4 199 

Estado 4 162 

Segurança 4 161 

 

A Figura 32 apresenta os resultados obtidos para a perspectiva Valor (P1), em 

que 27,43% das empresas participantes concordam completamente, 53,10% 

concordam, 13,57% indiferentes, 4,72% discordam e 1,18% discordam 
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completamente. É possível observar que há um alto grau de concordância em relação 

a essa perspectiva, destacando a importância de estabelecer valores para os ativos 

de conhecimento.  

 

 
Figura 32 - Perspectiva Valor 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

O gráfico da Figura 33 destaca os dados obtidos para a perspectiva Valor 

estratificados pelo porte (micro, pequena, média e grande) das empresas.  

 
Figura 33 - Perspectiva Valor por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 
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Analisando a 2 é possível evidenciar que, independentemente do porte das 

empresas, há uma concordância em relação a importância de se analisar a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software sob o ponto de vista 

de Valor. 

 

Tabela 2 - Perspectiva Valor por Porte 
Porte Concorda 

Completamente 
Concorda Indiferente Discorda 

Discorda 

Completamente 

Micro 25,99% 53,54% 14,17% 5,51% 0,79% 

Pequena 25,86% 53,45% 16,38% 2,59% 1,72% 

Média 23,53% 58,82% 11,77% 5,88% 0,00% 

Grande 35,49% 48,39% 8,06% 6,45% 1,61% 

 

Na Figura 34 são apresentados os dados obtidos para a perspectiva Valor 

agrupados pelo quesito avaliação. Das empresas que não avaliadas 25,66% 

concordam completamente, 51,33% concordam, 16,81% indiferente, 4,42% 

discordam e 1,78% discordam completamente em relação a importância da 

perspectiva Valor. Entre as empresas avaliadas de acordo com os modelos CMMI ou 

MPS-BR tem-se que 30,97% concordam completamente, 56,64% concordam, 7,08% 

indiferente, 5,31% discordam e 0% discordam completamente. Ao comparar as 

empresas avaliadas e não avaliadas é possível observar que não há uma discrepância 

de opinião ao considerar a importância da perspectiva de Valor.  
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Figura 34 - Perspectiva Valor por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

A Figura 35 mostra os resultados para a perspectiva Utilidade (P2), em que 

23,01% concordam completamente, 58,70% concordam, 15,34% são indiferentes, 

2,65% discordam e 0,30% discordam completamente.  

 

 
Figura 35 - Perspectiva Utilidade 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Na Figura 36 são apresentados os dados obtidos para a perspectiva Utilidade 

estratificados pelo porte das empresas.  
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Figura 36 - Perspectiva Utilidade por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Os dados da Tabela 3 destacam que há uma concordância em relação à 

importância da perspectiva Utilidade, indiferente do porte da empresa. É possível 

observar um baixo nível de discordância.  

 

Tabela 3 - Perspectiva Utilidade por Porte 
Porte Concorda 

Completamente 
Concorda Indiferente Discorda 

Discorda 

Completamente 

Micro 24,41% 59,05% 11,81% 4,73% 0,00% 

Pequena 18,97% 62,93% 17,24% 0,86% 0,00% 

Média 20,59% 52,94% 23,53% 2,94% 0,00% 

Grande 53,23% 29,04% 14,51% 1,61% 1,61% 

 

A Figura 37 retrata os dados obtidos para a perspectiva Utilidade utilizando o 

quesito avaliação em modelos de maturidade para agrupamento. Entre as empresas 

não avaliadas tem-se que 20,80% concordam completamente, 58,85% concordam, 

16,81% indiferente, 3,10% discordam e 0,44% discordam completamente. Das 

empresas avaliadas segundo os modelos CMMI ou MPS-BR tem-se que 27,43% 
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concordam completamente, 58,41% concordam, 12,39% indiferente, 1,77% 

discordam e 0% discordam completamente.  

 

 
Figura 37 - Perspectiva Utilidade por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 38 destaca os resultados obtidos para a perspectiva Estado (P3), em 

que 43,66% concordam completamente, 47,50% concordam, 7,37% são indiferentes, 

0,89% discordam e 0,58% discordam completamente.  

 

 
Figura 38 - Perspectiva Estado 

(Fonte: Autoria própria) 
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A Figura 39 ilustra os dados obtidos para a perspectiva Estado estratificados 

pelo porte das empresas.  

 

 
Figura 39 - Perspectiva Estado por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Na Tabela 4 pode-se observar que há uma concordância sobre a importância 

de visualizar a capitalização do conhecimento sob a perspectiva Estado. Destaca-se, 

também, que essa concordância é independente do porte da empresa. Nota-se que 

há um baixo percentual de discordância.  

 

Tabela 4 - Perspectiva Estado por Porte 
Porte Concorda 

Completamente 
Concorda Indiferente Discorda 

Discorda 

Completamente 

Micro 47,24% 44,09% 7,09% 0,79% 0,79% 

Pequena 40,52% 50,00% 8,62% 0,86% 0,00% 

Média 52,94% 41,18% 0,00% 2,94% 2,94% 

Grande 43,55% 46,77% 9,68% 0,00% 0,00% 

 

A Figura 40 ilustra os dados obtidos para a perspectiva Estado estratificados 

pelo critério avaliação. Entre as empresas não avaliadas tem-se que 42,92% 

concordam completamente, 47,34% concordam, 7,96% indiferente, 0,89% discordam 
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e 0,89% discordam completamente. Das empresas avaliadas de acordo com os 

critérios do CMMI ou MPS-BR tem-se que 45,13% concordam completamente, 

47,79% concordam, 6,19% são indiferentes, 0,89% discordam e 0% discordam 

completamente. 

 

 
Figura 40 -  Perspectiva Estado por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 41 ilustra os resultados obtidos para a perspectiva Segurança (P4), 

em que 39,23% concordam completamente, 47,78% concordam, 9,44% indiferente, 

3,25% discordam e 0,30% discordam completamente. 

 

 
Figura 41 - Perspectiva Segurança 

(Fonte: Autoria própria) 
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Na Figura 42 tem-se os dados da perspectiva Segurança estratificados pelo 

porte das empresas.  

 

 
Figura 42 - Perspectiva Segurança por Porte 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Com base na Tabela 5 observa-se que há uma concordância em relação a 

importância de analisar a capitalização do conhecimento no desenvolvimento de 

software sob a perspectiva Segurança.  

 

Tabela 5 - Perspectiva Segurança por Porte 
Porte Concorda 

Completamente 
Concorda Indiferente Discorda 

Discorda 

Completamente 

Micro 37,80% 46,46% 9,45% 5,51% 0,78% 

Pequena 43,10% 44,83% 11,21% 0,86% 0,00% 

Média 41,18% 44,12% 8,82% 5,88% 0,00% 

Grande 33,88% 58,06% 6,45% 1,61% 0,00% 

 

A Figura 43 traz os dados obtidos para a perspectiva Segurança agrupados 

pelo quesito avaliação. Das empresas não avaliadas tem-se que 36,28% concordam 

completamente, 47,34% concordam, 11,50% indiferente, 4,42% discordam e 0,44% 

discordam completamente. Entre as empresas que avaliadas tem-se que 45,13% 
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concordam completamente, 48,67% concordam, 5,31% são indiferentes, 0,89% 

discordam e 0% discordam completamente.  

 

 
Figura 43 - Perspectiva Segurança por Certificação 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Os gráficos da Figura 44 demonstram a relação entre as perspectivas 

propostas. Observa-se que há uma correlação moderada entre as perspectivas Valor 

e Utilidade (ρ de Pearson = 0,54), Estado e Utilidade (ρ de Pearson = 0,40), Estado e 

Segurança (ρ de Pearson = 0,45) e Estado e Valor (ρ de Pearson = 0,32). Entre as 

demais perspectivas verifica-se uma correlação fraca, Segurança e Valor (ρ de 

Pearson = 0,27) e Utilidade e Segurança (ρ de Pearson = 0,30). 
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Figura 44 -  Correlação entre as perspectivas propostas 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Teste de hipóteses  

 

A Tabela 6 apresenta as hipóteses formuladas para cada perspectiva avaliada. 

 

 Tabela 6 – Hipóteses definidas 

Perspectiva Hipóteses 

Valor • H0: Não há concordância sobre a importância de se avaliar os 

ativos de conhecimento sob o enfoque Valor.  

• H1: Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos 

de conhecimento sob o enfoque Valor.  

Utilidade • H0: Não há concordância sobre a importância de se avaliar os 

ativos de conhecimento sob o enfoque Utilidade.  

• H1: Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos 

de conhecimento sob o enfoque Utilidade. 

Estado  • H0: Não há concordância sobre a importância de se avaliar os 

ativos de conhecimento sob o enfoque Estado.  
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• H1: Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos 

de conhecimento sob o enfoque Estado. 

Segurança • H0: Não há concordância sobre a importância de se avaliar os 

ativos de conhecimento sob o enfoque Segurança.  

• H1: Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos 

de conhecimento sob o enfoque Segurança. 

Quadro 1: Hipóteses definidas.  
 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos no teste de Kolmogorov-Smirnorv, 

para uma amostra (N) de tamanho 339, com 95% de nível de significância (% =5%). O 

teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov pois, há apenas uma amostra e os 

dados encontram-se numa escala intervalar, no caso, a escala de Likert. 

 
Tabela 7 - Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Variável KS p-valor 

Valor 0,301 < 0,010 

Utilidade 0,309 < 0,010 

Estado  0,268 < 0,010 

Segurança 0,256 < 0,010 

 

O valor crítico (D) é dado por 
&,()
√((+ = 0,074. Como o valor observado (KS) é maior que 

D e p-valor < 0,5, rejeita-se H0 para todas as variáveis. Com isso tem-se que: 

• Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos de conhecimento 

sob o enfoque Valor. 

• Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos de conhecimento 

sob o enfoque Utilidade. 

• Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos de conhecimento 

sob o enfoque Estado. 

• Há concordância sobre a importância de se avaliar os ativos de conhecimento 

sob o enfoque Segurança. 

 

Confiabilidade do questionário 

 

A confiabilidade das questões sobre capitalização do conhecimento foram 

avaliadas a partir do coeficiente α de Cronbach. Esse coeficiente é uma ferramenta 
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estatística que avalia a confiabilidade de um questionário. A confiabilidade é o grau 

em que o resultado medido reflete o resultado verdadeiro. Indica o quanto uma medida 

está livre da variância e dos erros aleatórios (ALMEIDA et al 2010). O α de Cronbach 

é calculado a partir da variância dos itens individuais e das covariâncias entre os itens, 

conforme descrito na Equação 1. 

 

 
Equação 1 

 

Em que: 

• , : número de itens do questionário  

• -./: variância do item i  

• -0/: variância total do questionário. 

Não há um consenso acerca da interpretação da confiabilidade obtida a partir 

do valor do coeficiente α de Cronbach. Segundo Streiner (2003), um valor aceitável 

para o α de Cronbach é de 0,70, abaixo desse valor a consistência interna é 

considerada baixa (STREINER, 2003). Malhotra (2008) apresenta uma escala para 

classificação do coeficiente em que valores maiores que 0,60 são satisfatórios.  

O coeficiente α de Cronbach obtido foi de 0,6677, que pode ser considerado 

como um valor satisfatório. O valor obtido para o α de Cronbach pode ter sido afetado 

pela amostra de avaliadores ser composta, em grande parte, por especialistas da área 

de desenvolvimento de software, o que caracteriza uma amostra homogênea. 

 

AMEAÇAS À VALIDADE 

 

Os estudos empíricos são essenciais para introduzir rigor na avaliação do 

desempenho e comportamento dos processos de software. No entanto, muitas vezes 

à validade e qualidade dos estudos impactam na capacidade de fornecer informações 

gerais e generalização dos resultados (Fuggetta e Nitto, 2014). As principais ameaças 

a validade desse estudo identificadas foram: 

• Validade interna: embora o tamanho da amostra, para um nível de 

confiança de 95% com margem de erro de 5%, tenha sido alcançado e que 

% =  1 ,
,−13 #1 −  ∑ -	2,	=1-�2 $  
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foram coletados e analisados dados de empresas de todos os portes (micro, 

pequena, média e grande), localizadas em todas as regiões do país e 

atuando em diversos níveis (local, regional, nacional e internacional), há um 

viés de auto-seleção (viés do voluntariado). 

• Validade externa: o estudo foi conduzido apenas no ambiente 

industrial/empresarial considerando empresas de todo o país.  

• Validade construtiva: a validade construtiva considera os relacionamentos 

entre a teoria e a observação. Os problemas a serem considerados referem-

se ao fato dos participantes se basearem nas hipóteses e na expectativa do 

pesquisador (Travassos, 2002). 

• Validade conclusiva: é suportada pelo tamanho da amostra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo empírico conduzido possibilitou caracterizar o cenário das empresas 

brasileiras de desenvolvimento de software do Brasil, a partir dos processos e 

métodos de desenvolvimento de software, os programas de qualidade e de 

certificação adotados. Além disso, foi possível constatar que o número de empresas 

que utilizam algum mecanismo para capitalização do conhecimento, no caso 

determinação dos valores econômicos e classificação dos ativos segundo a 

relevância, ainda é baixo. No entanto, grande parte das empresa concorda com a 

importância de se visualizar os ativos de conhecimentos sob o enfoque dos pontos de 

vista propostos: Valor, Utilidade, Estado e Segurança.  

Os dados obtidos permitem validar as perspectivas propostas para a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software e reforçam a 

importância e relevância de se explorar a capitalização do conhecimento. 
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APÊNDICE F – MAPEAMENTO DOS ATIVOS DE CONHECIMENTO COM BASE NO 

MODELO CMMI.  

 

Para apoiar o processo de seleção dos conhecimentos com base no CMMI, a Figura 

1 mostra o relacionamento entre as áreas de processo da categoria Engenharia com as 

demais áreas de processo.  É foco deste trabalho a categoria Engenharia, na qual podem 

ser mapeadas as áreas de Requisitos, Projeto e Implementação da Engenharia de 

Software. No entanto, destaca-se que não é possível desconsiderar as demais áreas de 

processos, pois estas interagem entre si e afetam umas às outras independentemente da 

categoria a que pertencem.  

 

 
Figura 1 - Relacionamento entre as áreas de processo do CMMI. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Na Figura 1 observa-se que as áreas de processo de Desenvolvimento de 

Requisitos, Solução Técnica, Integração de Produto, Validação e Verificação, as quais 

correspondem às áreas de Requisitos, Projeto e Implementação, interagem com áreas das 

categorias de Gestão de Projeto, Gestão de Processo e Suporte. Destaca-se que há 
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interação entre as áreas de processo da categoria Engenharia, as quais foram suprimidas 

na representação. 

Para cada uma das áreas de processo do CMMI é apresentado um conjunto de 

produtos de trabalho típicos, os quais consistem em artefatos de uma prática específica. 

Um mapeamento preliminar dos ativos definidos pelo CMMI para a área de Engenharia de 

Software é proposto na Tabela 1. Esse mapeamento pode ser utilizado como uma diretriz 

para nortear o processo de seleção e/ou priorização dos conhecimentos cruciais.  

 

Tabela 1 – Mapeamento preliminar dos ativos de cada área de processo. 

Categoria 
Área de 

Processo 
Ativo 

Engenharia 

Desenvolvimento 

de Requisitos 

Documento de Requisitos 

Solicitação de Alteração 

Casos de Uso 

Especificação de Casos de Uso 

Arquitetura Inicial 

Documento de Inspeção dos Requisitos  

Solução Técnica 

Rationale de Projeto 

Documento de Interação Humano Computador (IHC) 

Código Fonte 

Documentação usuário 

Integração do 

Produto 

Plano de Teste de Integração 

Rationale de Integração 

Documento de Interação Humano Computador  

Documento de Inspeção da IHC 

Validação 

Plano de Teste 

Documento de Projeto de Teste 

Documento de Casos de Teste 

Documento de Procedimentos de Teste 

Diário de Teste 

Relatório de Incidentes 

Solicitação de Alteração 

Verificação Documento de Inspeção 
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Gestão de 

Projeto 

Planejamento de 

Projeto 
Plano de Projeto 

Gestão de 

Requisitos 

Documento de Requisitos 

Matriz de Rastreabilidade 

Rationale de Requisitos 

Monitoramento e 

Controle do 

Projeto 

Documento de Desempenho 

Documento de Acompanhamento 

Plano de Ação 

Gestão de 

Riscos 
Plano de Gerenciamento de Riscos 

Suporte 

Análise e 

Tomada de 

Decisão 

Documento de Diretrizes para Tomada de Decisões 

Rationale de Tomada de Decisão 

Gestão de 

Configuração 

Documento de Itens de Configuração 

Baseline 

Solicitação de Alteração  

Documento de Auditoria de Configuração 

Gestão de 

Processo 

Implantação de 

Inovações na 

Organização 

Documento de Propostas de Melhoria 

Plano de Melhoria 

Manual de Treinamento 

Documento de Implantação das Melhorias 

Documento de Lições Aprendidas 
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APÊNDICE G – PROTOCOLO DE PESQUISA – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezado Senhor,  

 

Venho, por meio desta, solicitar sua autorização para a condução de uma pesquisa 

de campo da tese de doutorado da aluna e professora Gislaine Camila Lapasini Leal, que 

está sendo desenvolvida sob minha orientação no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR).  

A pesquisa será realizada por meio de uma entrevista que visa analisar o método 

Know-Cap, proposto para a capitalização do conhecimentos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software. 

As informações prestadas serão tratadas de forma a preservar a privacidade do 

respondente e da empresa. Nenhuma informação será publicada de forma individualizada.  

Aguardamos o seu retorno e agradecemos antecipadamente pela colaboração.  

 

Atenciosamente,  

 

Paulo Cézar Stadzisz 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial 

(CPGEI) 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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APÊNDICE I – PROTOCOLO DE PESQUISA – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O Know-Cap (Knowledge Capitalization) é um método que visa orientar e 

sistematizar a capitalização do conhecimento especificamente em processos de 

desenvolvimento de software. O método Know-Cap descreve as atividades e seu 

encadeamento (ou seja, um processo) para a capitalização do conhecimento.  

As premissas que nortearam a definição do Know-Cap foram: i) prescritivo; ii) 

independência em relação ao processo de desenvolvimento; iii) independência em relação 

ao porte; iv) evolutivo; e, v) focados nas áreas centrais do desenvolvimento de software 

(Requisitos, Projeto, Implementação e Testes).  

O ciclo evolutivo do Know-Cap (Figura 1) inicia com um Planejamento Inicial 

considerado um “dado de entrada” para o método. O Planejamento Inicial envolve: i) 

constituir uma equipe e um líder para conduzir as atividades do Know-Cap; ii) definir um 

projeto piloto; iii) conduzir uma reunião de sensibilização para conscientizar sobre os 

objetivos da capitalização; iv) treinar os envolvidos. O Planejamento Inicial auxilia a 

organização a se preparar para o uso do Know-Cap. Após o Planejamento Inicial, evolui-se 

por meio de iterações envolvendo as quatro macroatividades da capitalização em torno dos 

ativos de conhecimento.  

As macroatividades definidas são: Identificar, Agregar Valor, Manter e Monitorar. A 

macroatividade Identificar envolve a análise e mapeamento dos conhecimentos. A 

macroatividade Agregar Valor visa converter os conhecimentos em ativos, valora-los e 

promover o reuso. A macroatividade Manter tem por objetivo preservar os ativos de 

conhecimento. A macroatividade Monitorar envolve o monitoramento e avaliação da 

capitalização do conhecimento. A cada iteração, o método prevê a Disponibilização da Base 

de Capitalização que contém os ativos de conhecimento. 
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Figura 1 - Modelo Conceitual do Know-Cap 

(Fonte: Autoria própria) 

 

O Know-Cap fornece uma visão sistêmica em relação a capitalização, define as 

atividades que devem ser conduzidas e salienta diretrizes (técnicas e práticas) que podem 

ser utilizadas. O Know-Cap é um ciclo de evolutivo, que pode, eventualmente, ser 

interrompido em decorrência da maturidade da empresa e/ou disponibilidade de recursos 

(humanos ou tecnológicos) necessários.  

A Figura 2 mostra que o método Know-Cap é composto por quatro macroatividades 

(i.e., Identificar Demandas e Conhecimento, Agregar Valor ao Conhecimento, Manter os 

Ativos de Conhecimento e Monitorar a Capitalização do Conhecimento), em que cada uma 

dessas macroatividades é composta com um conjunto de atividades, que possuem fluxo 

próprio. Após cada macroatividade tem-se um fluxo de decisão (gateway inclusivo) que 

aponta três opções: 1) passar para a próxima macroatividade, isto é, seguir o fluxo normal; 

2) retornar para macroatividades anteriores, ou seja, um retorno para ajustes ou correções 

dentro da macroatividade no mesmo ciclo; 3) interromper. 

Embora o Know-Cap seja um ciclo evolutivo que visa a melhoria contínua, a sua 

interrupção (finalização), pode ocorrer em qualquer macroatividade. Esta interrupção pode 

estar relacionada com os habilitadores identificados ou “até mesmo” com a maturidade da 

empresa.  
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Figura 2 - Visão Geral do método Know-Cap 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Na definição do Know-Cap foram identificados alguns habilitadores, condições e 

facilitadores que contribuem para aumentar a probabilidade de sucesso na realização das 

macroatividades. Os habilitadores identificados foram: H1) Cultura Organizacional; H2) 

Liderança; H3) Suporte da alta direção; H4) Padronização dos processos; H5) Treinamento; 

H6) Infraestrutura tecnológica.  
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Macroatividades Habilitadores Atividades Diretrizes 

Identificar demandas de 

conhecimento 

� Cultura organizacional 

� Liderança 

� Suporte da alta direção 

� Padronização dos processos 

 

Mapear as áreas e necessidades de 

conhecimento 

Entrevista 

Análise SWOT 

Brainstorming 

Benchmarking 

Selecionar os conhecimentos 

Experiência do gerente de projetos 

Julgamento de especialistas 

Requisitos de modelo de 

maturidade 

Análise de risco 

Identificar a localização 

Mapeamento de processos 

Mapa de conhecimento 

Banco de competências 

Classificar os conhecimentos 

Categorias: 

� Domínio 

� Processo 

� Recursos 

� Tecnologias  

� Técnico  

� Gestão 

Agregar valor ao 

conhecimento 

� Cultura organizacional 

� Padronização dos processos 
Converter o conhecimento 

Glossário 

Boas práticas de codificação 
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� Treinamento 

� Infraestrutura tecnológica 

Lições aprendidas 

Rationale 

Documentos de inspeção 

Valorar o conhecimento 
Custeio baseado em atividades 

Análise de risco 

Disseminar o conhecimento 

Wiki  

Gestão de Documentos 

Gerência de Configuração 

Instanciar o conhecimento 

Wiki  

Gestão de Documentos 

Gerência de Configuração 

Alterar o conhecimento 

Wiki  

Gestão de Documentos 

Gerência de Configuração 

Manter os ativos de 

conhecimento 

� Cultura organizacional 

� Treinamento 

� Infraestrutura tecnológica 

Representar o conhecimento 

Ontologias 

Armazenar os conhecimentos 

Wiki  

Gestão de Documentos 

Gerência de Configuração 
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Monitorar a 

capitalização do 

conhecimento 

� Cultura organizacional 

� Suporte da alta direção 

� Infraestrutura tecnológica 

Definir métricas 

 

Auditar métricas 
 

Quadro 1: Método Know-Cap. 
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APÊNDICE J – PROTOCOLO DE PESQUISA – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

I. Caracterização da Empresa 

 

Nome da Empresa:___________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________________________________ 

 

Porte da Empresa: 

( ) Micro (Até 9 colaboradores) 

( ) Pequena (de 10 até 49 colaboradores) 

( ) Média (de 50 até 99 colaboradores) 

( ) Grande (acima de 100 colaboradores) 

 

Função do respondente da pesquisa:  

( ) Engenheiro de software 

( ) Programador 

( ) Gerente de projetos 

( ) Especialista de domínio 

( ) Líder de equipe 

( ) Gerente de qualidade 

( ) Gerente de teste 

( ) Gerente de requisitos 

( ) Outro. Qual? ________________________________________________ 

 

Em qual modelo de maturidade a empresa possui certificação?  

( ) CMMI  (  )MPS-BR  Qual nível? _______________________  

 

Você considera importante a gestão, capitalização e manutenção dos ativos de 

conhecimento relacionados ao processo de desenvolvimento de software? Que 

benefícios pode trazer para a empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
271 

 

 

Quais práticas/ferramentas, mesmos que informais, são utilizadas na sua 

empresa para a gestão, capitalização e manutenção dos ativos de 

conhecimento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II- Avaliação do método Know-Cap 

 

As macroatividades previstas no Know-Cap são suficientes para apoiar a 

capitalização do conhecimento no desenvolvimento de software. 

 

( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

Completamente 

 

As atividades previstas no Know-Cap são suficientes para apoiar a capitalização 

do conhecimento no desenvolvimento de software. 

( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

Completamente 

 

As diretrizes previstas no Know-Cap são suficientes para apoiar a capitalização 

do conhecimento no desenvolvimento de software. 

( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

Completamente 

 

Os habilitadores identificados contribuem para aumentar a probabilidade de 

sucesso na implantação da capitalização do conhecimento.  

( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

Completamente 
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Que outras atividades e diretrizes você considera que deveriam ser 

incorporadas ao método Know-Cap? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Que atividades e diretrizes você considera que deveriam ser excluídas do 

método Know-Cap? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Que outros habilitadores contribuem para aumentar a probabilidade de sucesso 

na realização das atividades envolvidas na capitalização do conhecimento?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 


