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RESUMO 

A Gestão do Conhecimento é um processo que se responsabiliza pela geração, captação, 

armazenamento, uso, segurança e disseminação de conhecimento dentro das organizações e 

transforma seu conteúdo em conhecimento útil para seus detentores. A presente pesquisa 

realizou um estudo das diversas ferramentas da gestão do conhecimento, com uma ênfase na 

Wiki, apresentando suas características. O objetivo é entender como as lições aprendidas em 

projetos são transformadas pela Gestão do Conhecimento (GC) e utilizadas para auxiliar na 

criação e manutenção do capital intelectual criado pelos colaboradores através do uso da 

ferramenta Wiki. 

Palavras-Chave: Wiki; Ferramentas de gestão do conhecimento; Criação do conhecimento; 

Lições aprendidas; 

 

INTRODUÇÃO 

Há uma expressão generalizada de que os administradores não conseguem dedicar tempo e 

atenção suficientes ao futuro. Esta reclamação é vista em diversos livros e artigos sobre 

administração. Tanto os administradores como suas empresas pagam um alto preço por essa 

negligência. (DRUCKER, 1997). 

Segundo Rosini e Palmisano (2012), nos tempos atuais, a informação sem encontra em 

formato digital. Muitas formas de informações podem ser combinadas e servem para criar, por 

exemplo, um documento. A organização precisa de agilidade nas inciativas, capacidade de se 
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adaptar, ser criativa e ainda assim se manter confiável. Então, é necessário que os 

colaboradores estejam adaptados a esta forma de trabalho, e também nesta onda de trabalho 

em equipe, onde compartilhar informação é cada vez mais essencial para o sucesso dos 

projetos. 

A gestão do conhecimento (GC) tem como comprometimento melhorar os processos das 

organizações, servir de auxílio na disseminação da informação dentro das organizações. O uso 

de ferramentas que podem tornar as informações acessíveis e utilizáveis a ponto de gerar 

valor factível nos projetos está cada vez mais comum. 

Dentre as ferramentas disponíveis no auxílio da GC, a Wiki pode ser utilizada para fomentar e 

disseminar o uso do conhecimento nos projetos. A Wiki é definida como uma ferramenta Web 

que pode ser editada e que tem suas informações armazenadas num banco de dados. A 

abordagem principal da Wiki é que qualquer conteúdo pode ser criado, alterado e expandido, 

de maneira que informações novas possam ser incorporadas à existente. 

 Nos diversos projetos existe a necessidade de se demonstrar e compartilhar o conhecimento 

para melhorar o vínculo e o aprendizado das partes interessadas. Como resultado disso, mais 

assertivo será o planejamento, a execução, o monitoramento e controle dos projetos. Com o 

intuito de melhorar cada vez mais os projetos, as lições aprendidas nos projetos se tornam 

uma excelente base de conhecimento que gera valor à organização, colaboradores e seus 

projetos. Este estudo irá abordar as ferramentas de GC e demonstrar sua aplicação com a Wiki 

com base nas lições aprendidas em projetos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Conhecimento 

Rosini e Palmisano (2012) define o conhecimento como aquilo que se sabe sobre algo ou 

alguém e que foi abstraído através de alguma teoria, prática, hipótese, conceitos, 

procedimentos entre outros. O conhecimento é determinado por um ato intencional, ou seja, 

pela transformação de dados e informações, que ao ser processado por um meio mental, irá 

gerar novos saberes. 



3 
 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento está relacionado com uma crença verdadeira 

e justificada, e é um processo que se evolui em justificar a crença pessoal em relação à 

verdade. Os autores ainda apresentam duas categorias de conhecimento: o tácito e o explicito. 

O conhecimento explícito é aquele que se apresenta de maneira formal, codificado nas 

normas, rotinas, procedimentos da organização, esquemas e outras formas que retratam um 

conhecimento obtido. É um tipo de conhecimento que pode ser transmitido, compartilhado e 

apresentado na organização, devido à sua própria característica (CHOO, 2006; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

O conhecimento tácito está contido na experiência de indivíduos e grupos. Ele se baseia no 

conjunto de valores, ideias, emoções e experiências dos indivíduos. O conhecimento tácito 

também pode ser chamado de conhecimento embutido, está na mente das pessoas ou 

embutido nas interações em grupo dentro de uma filial ou departamento da empresa. O 

conhecimento tácito pode envolver um conhecimento especializado e alto nível de 

habilidades. 

O conhecimento está sendo percebido como um ativo valioso, mas muitas organizações ainda 

não o utilizam como ferramenta primordial para sua estratégia e projetos. O conhecimento 

está disseminado entre indivíduos, mas não é aproveitado a favor da assertividade dos 

projetos. Para tanto é importante tornar o conhecimento mais acessível para gerar mais valor 

nas organizações através dos sucessos nos projetos. 

 

Gestão do conhecimento 

Nas últimas décadas, a gestão do conhecimento (GC) vem ocupando uma grande parcela de 

influencia no fator de competitividade das organizações e dos países.  Davenport e Prusak 

(2003) dizem que capacitar as organizações para atingir melhores resultados através do 

compartilhamento de conhecimento entre os indivíduos se caracteriza no objetivo principal da 

gestão do conhecimento. 

A GC pode ser definida como um conjunto de metodologias e técnicas capazes de mapear, 

capturar, recuperar e compartilhar o conhecimento num determinado domínio (CRUZ, 2002). 

Para o lado organizacional e corporativo, a GC é um processo focado na gestão empresarial 
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envolvendo as práticas de administração de competências, capital intelectual, aprendizagem 

organizacional, inteligência empresarial e educação corporativa. 

Há séculos, a relação mestre-aprendiz tem sido uma forma lenta, mas segura, de transmitir 

conhecimento tácito entre uma pessoa e outra. Ao sair de uma empresa, todo conhecimento 

tácito aprendido por ela, sai junto.  

A capacidade de uma empresa aprender, desenvolver memória e compartilhar conhecimento 

depende de sua cultura. Uma cultura propícia para a geração de conhecimento pode ser 

evidenciada quando se descobre que o capital intelectual realmente gera um valor 

significativo para a empresa (TURBAN, MCLEAN e WETHERBE, 2004). Turban, McLean e 

Wetherbe citam Vaas, para demonstrar alguns motivos pelos quais as pessoas não gostam de 

compartilhar conhecimento: 

 Desejo compartilhar, mas falta tempo; 

 Falta de capacidade técnica da gestão do conhecimento; 

 Falta de tecnologia apropriada; 

 Falta de comprometimento da alta administração; 

 Falta da cultura em estimular o compartilhamento de conhecimento. 

É importante combinar o propósito da tecnologia com a cultura da empresa, pois se este 

requisito falhar, o projeto de gestão do conhecimento também irá falhar, já que é necessário 

que as pessoas compartilhem conhecimento. Para incluir neste modelo de criação de 

conhecimento dentro das organizações, Nonaka e Takeuchi (2008) propõe que uma 

organização cria conhecimento transformando o conhecimento tácito em conhecimento 

explícito. Para tanto, foram identificados quatro modelos de conversão do conhecimento: (1) 

socialização: de tácito para tácito; (2) externalização: de tácito para explícito; (3) 

combinação: de explícito para explícito; e (4) internalização: 

de explícito para tácito. Este ciclo foi apelidado de SECI. A criação do conhecimento se inicia 

na etapa de socialização e percorre os outros modos, formando uma espécie de espiral. Os 

modos de conversão são explicados desta forma: 

1. Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta, 

feita de indivíduo para indivíduo. Numa organização, este modo ocorreria em sessões 

informais, interações entre colaboradores, pequenas atividades de troca de 

conhecimento entre as pessoas. 
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2. Externalização: Articular o conhecimento tácito através do diálogo com o intuito 

facilitar a comunicação. Pode ser considerado o modo mais importante, pois transmite 

a informação do indivíduo para o grupo. Este pode ser realizado através do uso de 

linguajar informal, uso de metáforas, conjeturas, analogias.  

3. Combinação: Passar o conhecimento do grupo para a organização, através da 

sistematização e aplicação do conhecimento explícito e a informação. Neste contexto, 

é possível utilizar mídias, documentos, reuniões formais, apresentações, redes 

computacionais entre outros. 

4. Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática, este 

realizado da organização para o indivíduo. Sinteticamente, seria o modo de aprender 

através do fazer, adquirir experiência. 

Para melhor entender a espiral do conhecimento (SECI), a Figura 1, a seguir, exemplifica os 

modos de transformação do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi. 

Figura 1: Processo SECI.

 

 

Fonte:  Nonaka e Takeuchi, 2008. 

 

A gestão do conhecimento necessita de comprometimento estratégico com o aumento da 

eficiência da empresa. Tem por objetivo alavancar a capacidade da empresa em amadurecer 

seus processos fundamentais, tornando-a mais eficiente. Desta maneira, o uso da gestão do 

conhecimento deve ser cada vez mais intensificado, visando manter a empresa mais madura e 

com maior vantagem competitiva. 
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Lições aprendidas em projetos 

De acordo com SCHINDLER (2003), lições aprendidas são experiências primordiais que 

possuem relevância de negócios para projetos futuros. A partir da ótica apresentada da gestão 

do conhecimento, estas experiências são conhecimento, e precisam ser compartilhados para 

criar valor para os colaboradores, projetos e organizações. 

Dentro de um projeto, ou entre projetos, as lições aprendidas são um meio de evidenciar, 

compartilhar e ampliar o conhecimento. Contribui de maneira positiva na relação entre os 

participantes e para o aprendizado da equipe.  

Segundo o PMBOK® (2008), lições aprendidas em projetos são conhecimentos obtidos no 

desenrolar do projeto. Elas podem ser identificadas a qualquer momento e registras na base de 

conhecimento de lições aprendidas. Esse processo de registrar as lições aprendidas em 

projetos para criar uma base de conhecimento pode ocorrer ao longo do projeto ou ao término. 

A armazenagem de experiências em projetos dá à organização a possibilidade e comparar seus 

projetos de maneira sistemática e documentar o seu mecanismo de resolução de problemas 

relacionados aquele contexto. A documentação destes erros ou artifícios contribui para reduzir 

os riscos do projeto além de permitir que a empresa desenvolva competências em projetos, 

gerando uma vantagem competitiva sustentável em longo prazo através deste aprendizado. 

Ferramentas da Gestão do Conhecimento 

As ferramentas da Gestão do conhecimento apresentam como objetivo dar apoio 

organizacional, incluindo pacotes de gestão da informação, aplicativos e sistemas de 

informação. Elas são regidas com o princípio de gerar comunicação, colaboração e 

armazenagem de informação.  

Davenport et. al. (1998) descrevem quatro grandes objetivos das ferramentas de gestão do 

conhecimento:  

1. Criar repositórios de conhecimento. 

2. Aumentar o acesso ao conhecimento. 

3. Melhorar o ambiente de conhecimento. 

4. Administrar o conhecimento como um ativo. 
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De acordo com Crescêncio (2015), é possível agrupar as ferramentas tecnológicas da Gestão 

do conhecimento em: 

1. Armazenamento do conhecimento (Knowledge Repository): ferramentas com intuito 

de armazenar e gerenciar o conhecimento. Os Bancos de dados (SGBDs), Data 

Warehouse e os sistemas de Gestão de Documentos são um exemplo dessas 

ferramentas, também conhecidas como repositórios. Possuem um nível baixo de 

compreensão, exigindo outros meios e métodos para transformar seus dados em 

informação válida. 

2. Compartilhamento do conhecimento (Knowledge sharing): suportam e contribuem 

para o compartilhamento conhecimento entre os 

colaboradores. Fóruns, ferramentas de mensagens instantâneas, e-mail, intranet e 

internet são um exemplo. 

3. Descobrimento do conhecimento (Knowledge Discovery): ferramentas que auxiliam 

no processo de localização de novos conhecimentos que a organização, apesar de 

possuir, não conseguiu identificar. Utilizam algoritmos de inteligência artificial para 

descobrir novos conhecimentos. Como exemplo destas ferramentas: Data Mining e 

Text Mining. 

A partir destas características das ferramentas de gestão do conhecimento, as ferramentas de 

Gestão de Conteúdo fazem uma junção do armazenamento e compartilhamento do 

conhecimento.  

Para Batista (2006), a gestão de conteúdo é um processo de seleção, captura, classificação, 

indexação, registro e depuração de informações que ocorrem dentro das organizações, que 

para ser realizado utiliza de meios tecnológicos como websites, wikis, portais corporativos, 

intranets.  

Para Turban (2004), num bom sistema de gestão de conteúdo, o conhecimento nunca está 

terminado, pois com o tempo, o ambiente muda, e o conhecimento armazenado deve ser 

alterado. O ciclo da Gestão do Conhecimento dentro de um sistema de informação possui seis 

passos em um ciclo:  

1. Criar conhecimento: criado por pessoas, através de suas interações;  

2. Capturar conhecimento: reconhecer o valor do novo conhecimento e representa-lo de 

maneira razoável; 



8 
 

3. Depurar o conhecimento: deixar o conhecimento num contexto correto para ser 

utilizado; 

4. Armazenar o conhecimento: o conhecimento útil precisa ser armazenado num 

repositório;  

5. Administrar o conhecimento: precisa ser mantido e revisado, tal como uma biblioteca;  

6. Difundir o conhecimento: precisa ser disponibilizado de maneira que qualquer pessoa 

o utilize. 

As wikis representam um exemplo de sistema de gestão de conteúdo, e por ser uma 

ferramenta que suporta a disseminação e armazenamento de conteúdo de maneira 

simplificada, que para atingir este objetivo, precisa ter uma interface intuitiva e de navegação 

facilitada, para que qualquer indivíduo possa expor seu conteúdo e publicá-los (PARREIRAS, 

2005). 

Wiki 

De acordo com Alvim (2010), o programador de sistemas Ward Cunningham criou a primeira 

ferramenta wiki, em 1995, e que está disponível em http://wiki.c2.com/?WikiWikiWeb. Logo 

a partir da criação deste sistema, que também pode ser considerado como um projeto 

conceito, diversas outras ferramentas com o mesmo propósito surgiram, devido a grande 

aceitação pela proposta que o wiki apresentava e também pelo interesse de comunidades de 

base tecnológica dispostas a colaborar na disseminação do conhecimento.  Outro exemplo 

importante do uso desta ferramenta é a enciclopédia Wikipedia, que usa em seu pilar o 

conceito wiki.  

A vantagem da utilização deste tipo de plataforma em relação a outras ferramentas é a 

possibilidade de que os utilizadores possam ter controle da estrutura e conteúdo criado na 

wiki. Uma organização que utiliza a wiki tem como diferencial o envolvimento dos 

colaboradores, que podem demonstrar alternativas de informação, novas ideias, documentar 

processos, criar memórias de diversos tipos e permitir a consulta a posteriori. 

O sistema wiki não veio apenas para reunir dados, mas gerar conhecimento. Através de um 

browser (navegador de internet), o usuário é capaz de criar conteúdos e salvá-lo na 

plataforma, de maneira instantânea. Conclui-se que o uso desta plataforma em organizações é 

interessante, pois além de trabalhar com informações, ela fomenta a discussão de autorias, 

melhorando os meios de criação de conhecimento. 

http://wiki.c2.com/?WikiWikiWeb
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METODOLOGIA 

O presente estudo é de natureza descritiva, visando observar, registrar e analisar um sistema 

técnico. Buscou descrever o uso e a importância de ferramentas wiki na gestão do 

conhecimento.  

A pesquisa é uma proposição de aplicação baseado na experiência do uso de ferramentas de 

gestão do conhecimento. Não é um estudo de caso embora tenha se apoiado no sucesso da 

ferramenta pelo site Wikipedia.  

A coleta de dados foi realizada em pesquisas bibliográficas e em diversas análises de estudos 

de caso. A pesquisa foi sustentada por artigos científicos localizados na biblioteca virtual 

EBSCO (http://web.a.ebscohost.com), obras do acervo da Biblioteca do Centro Universitário 

de Belo Horizonte (UniBh), artigos disponíveis em sites do governo, universidades nacionais 

e internacionais. 

Foi feito uma análise da ferramenta MediaWiki no ambiente sandbox disponível no site 

http://www.mediawiki.org. O ambiente sandbox, do inglês “caixa de areia”, tem o propósito 

de permitir experimentações ou testes na própria ferramenta, antes de adquiri-la. Desta 

maneira, é possível fazer o uso completo do software para conhecer suas funcionalidades, 

com informações válidas num ambiente de homologação. 

Para testar as funcionalidades do MediaWiki, foi criado uma página com informações de um 

projeto fictício de implantação de Energia Foto Voltaica na Ilha Camburui, com dados de 

memória de cálculo e informações de acessibilidade ao local de implantação do projeto. O 

propósito da disponibilidade destas informações na wiki é para que outros colaboradores 

participantes do projeto tenham acesso a este conhecimento de lições aprendidas. 

Foi realizado um acesso exploratório de maneira a avaliar a usabilidade do sistema e também 

para verificar os níveis de acesso a usuários de diferentes perfis. 

 

 

  

http://web.a.ebscohost.com/
http://www.mediawiki.org/
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RESULTADOS 

Foi realizado uma análise a partir do uso da ferramenta num ambiente de testes criado pelo 

autor, em servidor local com a versão 1.9.2 do MediaWiki. Também é possível realizar testes 

na ferramenta através do link http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Sandbox.  

Para a criação do ambiente foram gastos 3 horas de um profissional da área de Tecnologia da 

Informação. Dentro da wiki, foram definidas as estruturas de subdivisões do projeto em 

páginas: memórias de cálculo; informações de como chegar na ilha e lições aprendidas. Em 

lições aprendidas foram criados dois subitens: Erros de Execução nas construções dos Painéis 

e Erros do Planejamento.  

Na Figura 2 é possível observar a página criada na wiki com conteúdo de lições aprendidas de 

um projeto de implantação de Energia Foto Voltaica na Ilha Camburui.  

Figura 2: Tela de edição do projeto do MediaWiki, editada pelo autor

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017. 

 

http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Sandbox
https://www.mediawiki.org/
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A wiki do projeto desenvolvido possui cinco páginas. Os links encontrados na cor vermelha 

são de páginas ainda não criadas, mas que poderão ser criadas a partir do acesso do usuário 

colaborador pelo link. 

Foram adicionadas informações pertinentes às memórias de cálculos, que poderão ser usadas 

como entrada para documentos de projetos e que pode ser verificadas na Figura 3. Foi 

adicionado informação da localização da implantação do projeto. Neste caso, é possível 

adicionar rotas e possíveis atalhos, informações úteis para uma futura visita ou operação 

contínua no projeto que será realizada por pessoas que não conhecem o local. 

Figura 3: Memórias de cálculos, editada pelo autor 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017. 

 

A interface do MediaWiki é composta por cores claras e fundo branco, auxiliando no uso 

constante da ferramenta. No canto superior direito há opções de entrar ou criar uma conta no 

sistema, pesquisar colaboradores. Ainda do lado direito, logo abaixo das opções referenciadas, 

é possível pesquisar por novos conteúdos, ver ou editar a página atual e ver histórico de 

edições. Caso os conteúdos tenham sido escritos em outros idiomas, é possível alterar o 

idioma de pesquisa no menu lateral esquerdo, onde também é possível adicionar uma imagem 

como logotipo para personalizar a ferramenta. 

 

https://www.mediawiki.org/
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Devido a sua ampla utilização, como no site WikiPedia por exemplo, e sua estrutura permitir 

diversos usuários conectados ao mesmo tempo, o MediaWiki é fortemente recomendada pelo 

site Wiki Matrix (http://www.wikimatrix.org/) de comparação de ferramentas wiki. O sistema 

MediaWiki despeja funcionalidades que proporcionam a participação de colaboradores na 

geração de conteúdo útil para organizações. Possui interface simples e tem como diferencial a 

GNU Licença Pública Geral, ou seja, é um software livre de código fonte aberto, o que 

garante custo zero no sistema, apenas custo com sua implantação. 

Para seu funcionamento dentro de uma organização, é necessário que seja implantado num 

ambiente de rede de computadores, necessitando de um servidor para hospedar a aplicação, 

podendo este estar alocado dentro da organização ou fora. É preciso também que uma pessoa 

configure o sistema de modo que os colaboradores possam usar. O custo é relativo, pois se 

trata da implantação e configuração do sistema, já que a ferramenta MediaWiki é um software 

livre. 

O MediaWiki é um software de simples operação, possibilitando o uso da ferramenta por 

pessoas leigas, mas que possam contribuir com a necessidade de cada organização. Por conta 

disso, torna-se um instrumento de pesquisa, banco de informações e um excelente apoio como 

gestor de conhecimento. 

A utilização da ferramenta MediaWiki como gestora de conteúdo para auxiliar na gestão de 

conhecimento dentro lições aprendidas de projetos proporcionou a criação, viabilização, 

manutenção, arquivamento e documentação de memórias de projetos, processos, quaisquer 

informações que evitam o retrabalho futuro, erros e artifícios em relação a assuntos 

documentados na wiki. 

A disponibilidade do conhecimento através de uma ferramenta colaborativa auxilia na 

construção de novos conhecimentos além torna-lo acessível a diversos setores das 

organizações, projetos e relacionamento de projetos, nacionais ou multinacionais.  

Quanto ao uso da wiki para o registro de lições aprendidas em projetos, o MediaWiki é a 

ferramenta ideal, capaz gerar valor e potencial estratégico nos projetos dentro das 

organizações, já que cumpre os requisitos para armazenar as informações das experiências dos 

projetos, compartilhar e promover a melhorias destas informações. Este é o proposito da 

gestão de conhecimento aplicada às lições aprendidas em projetos, documentada na wiki. 

http://www.wikimatrix.org/
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É preciso definir regras de acesso e perfis de edição de conteúdo para que a informação 

adicionada seja sempre de maneira idônea, gerando conhecimento útil em todas experiências 

de lições aprendidas. 

A partir do uso da ferramenta é possível fazer a assimilação da criação do conhecimento 

apresentado pelo modelo SECI de Nonaka e Takeuchi com as lições aprendidas em projetos, 

já que toda informação adicionada na página de lições aprendidas pode ser lida pelos 

colaboradores, em seguida discutida por outros leitores, criada uma nova versão de 

informação com mais valor e significado para o projeto, vindo da contribuição e colaboração 

de outros indivíduos, e logo em seguida disseminada para a organização de modo a completar 

o ciclo quando uma próxima pessoa ler o conteúdo ali adicionado. 

 

CONCLUSÃO 

A proposta para a implantação de um wiki nas organizações para auxiliar nos projetos por si 

só não garante que haverá uma comunidade dinâmica de colaboradores e utilizadores, o wiki é 

um apoio que pode ter um bom resultado, necessitando sempre do entusiasmo e da confiança 

dos criadores, utilizadores fiéis e de uma massa crítica de contribuidores.  

Dentre as dificuldades encontradas, criar a cultura de colaboração e tornar as equipes 

utilizadoras pode ser o maior desafio no uso da wiki dentro das organizações. 

 

 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT: THE WIKI USE IN LESSONS LEARNED IN 

PROJECTS 

 

Knowledge Management is a process that’s responsible for the generation, capture, storage, 

use, security and dissemination of knowledge within organizations and transforms its content 

into useful knowledge for its holders. The present research carried out a study of the various 

tools of knowledge management, with an emphasis on the Wiki, presenting its characteristics. 

The objective is to understand how the lessons learned in projects are transformed by 

Knowledge Management (KM) and used to help create and maintain the intellectual capital 

created by the collaborators through the use of the Wiki tool. 



14 
 

Key Words: Wiki; Knowledge management tools; Creation of knowledge; Lessons Learned; 

 

REFERÊNCIAS 

ALVIM, Luísa. O wiki nos museus: uma nova porta de entrada para conservar, estudar e divulgar as 

colecções. 2009. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8129.pdf 

BATISTA, Fábio Ferreira. Governo que aprende: gestão do conhecimento em organizações do 

executivo federal, 2004. http://www.ipea.gov.br Texto para discussão nº. 1022. 

BATISTA, Fábio Ferreira. O desafio da gestão do conhecimento nas áreas de administração e 

planejamento das instituições federais de ensino superior. 2006. http://www.ipea.gov.br Texto para 

Discussão, n° 1181. 

CHOO, W. C. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação 

para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Senac São Paulo, 

2006. 

CRESCÊNCIO; DALFOVO; AZAMBUJA. Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva. 

2015. 

https://www.researchgate.net/publication/228787621_Gestao_do_Conhecimento_e_Inteligencia_Com

petitiva 

CRUZ, Tadeu. Gerência do Conhecimento. São Paulo, Cobra Editora, 2002.167p. 

DAVENPORT; LONG, BEERS. Successful knowledge Management Projects. Winter 

1998. 

DAVENPORT; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam 

o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

DRUCKER, Peter. Fator humano e desempenho. São Paulo: Pioneira, 1997. 

NONAKA; TAKEUCHI.  Criação de conhecimento na Empresa.  Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

NONAKA; TAKEUCHI.  Gestão do conhecimento.  Porto Alegre: Bookman, 2008. 

PARREIRAS, Fernando Silva. Geração de Sistemas de Gestão de Conteúdo com Softwares 

Livres. Perspectivas em Ciência da Informação, v.10, n,2, p.240-252, 2005. 

http://www.ipea.gov.br/


15 
 

Project Management Institute, PMI. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em 

Gerenciamentos de Projetos: Guia PMBOK. 4ed. Pennsylvania: Four Campus Boulevard, 

2008. 

ROSINI; PALMISANO. Administração de Sistemas de Informação e a Gestão do conhecimento. 

São Paulo: Cengage, 2012. 

SCHINDLER; EPPLER. Harvesting project knowledge: a review of project learning 

methods and success factors International Journal of Project Management, v. 21, p. 219-228, 

2003. 

TURBAN; MCLEAN; WETHERBE. Tecnologia da Informação para gestão: 

Transformando os negócios na economia digital. Porto Alegre: Bookman, 2004.  


