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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo de caso, com características 
qualitativa, exploratória e descritivo sobre como informações registradas em uma 
ferramenta de help desk poderiam contribuir como lições aprendidas para uma 
empresa de consultoria em informática. Faz-se uma análise teórica acerca da 
Gestão do Conhecimento e suas práticas, com um foco em lições aprendidas. No 
processo de coleta de dados foram utilizados questionários com os profissionais da 
área, para analisar as necessidades de informação; análise documental em políticas, 
procedimentos e instruções de trabalho, para levantamento de informações; e por 
fim uma observação participante, buscando fazer uma análise mais profunda acerca 
das informações coletadas. É realizada uma análise de ambiente, específica da área 
de help desk da empresa de consultoria em informática, um diagnóstico da utilização 
da ferramenta de help desk e uma análise do processo de busca de informação na 
área em questão. Por fim é feito um esquema de informações do atendimento e uma 
proposta para a utilização de lições aprendidas na área de help desk.  
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Lições Aprendidas. Help Desk, 
Necessidades da Informação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 As organizações no momento estão inseridas no contexto de globalização, 
informação e conhecimento, em que a informação e o conhecimento passam a ser 

ativos importantes na gestão e para a tomada de decisões, gerando vantagem 
competitiva. Mas como saber qual a informação que irá atender às necessidades 

dos usuários da informação? E essa informação atenderá às necessidades da 
empresa como um todo? Neste caso, a gestão do conhecimento surge como um 

pilar para sustentar essa busca pela informação de valor. Mas para isso é 
necessário conhecer os processos de gestão do conhecimento e as práticas que 

podem ser aplicadas adequadamente a cada tipo de organização.  
 A organização em questão é a Pelissari Gestão & Tecnologia, uma 
consultoria do ERP SAP, que atua há 13 anos no mercado de ERP’s (Enterprise 

Resource Planning), e que por ser uma área competitiva, há a necessidade do 

gerenciamento eficaz das informações para se manter em uma boa posição neste 
mercado.  

 O conhecimento gerado dentro da empresa, especificamente na área de 
help desk, permanece quase que estático, sendo que o gerenciamento deste 

conhecimento pode ser utilizado para gerar vantagem competitiva diante das outras 

consultorias que prestam os mesmos tipos de serviços. Mas qual a melhor forma de 
expor estes conhecimentos aos que precisam dele? As práticas de GC podem 

responder esta e outras muitas perguntas. Diante do contexto encontra-se a 
seguinte questão: de que forma o conhecimento registrado na ferramenta de 
help desk pode contribuir para a melhoria do atendimento ao cliente em uma 
empresa de consultoria?  
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1.1 OBJETIVOS 
 

 Este projeto é constituído por um objetivo geral e seis objetivos específicos. 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

 Analisar as informações e conhecimentos registrados na ferramenta de help 

desk e suas contribuições como lições aprendidas para a melhoria do atendimento. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
a) Definir as informações e/ou conhecimentos relevantes aos objetivos da 

área e que contribuem no atendimento ao cliente. 
b) Identificar as informações constantes registradas na ferramenta de help 

desk. 

c) Estudar junto aos usuários da área de suporte em questão, quais as 

informações e conhecimentos contribuem para o trabalho e quais são suas 
necessidades informacionais. 

d) Comparar as informações relevantes pelos usuários e as informações 
gravadas na ferramenta de help desk. 

e) Analisar os modelos de utilização existentes de lições aprendidas com 
base na literatura. 

f) Propor um modelo de utilização de Lições Aprendidas para este caso 
específico. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
 

 No mundo atual as informações bem gerenciadas dentro de uma 
organização são essenciais para manter a empresa competitiva no mercado. Essas 

informações podem vir de diversas áreas da organização, porém acredita-se, na 
maioria das vezes, que somente as informações de vendas e finanças são 

importantes para manter a empresa em uma posição vantajosa.  
 Esta pesquisa tem a intenção de mostrar que as informações registradas em 
uma ferramenta de help desk podem auxiliar no atendimento de uma área de 

suporte em uma empresa de consultoria em informática, pois se pode utilizar um 

potencial de informações bem maior do que é utilizado hoje. A Gestão da 
Informação pode trazer muitos benefícios na forma de registro, uso e reuso da 

informação, auxiliando tanto na pesquisa como nos processos da organização. 
 As justificativas para esta pesquisa são em cima de três pontos: 

 Acadêmica: Mostrar os benefícios que a academia de Gestão da Informação 

pode trazer em relação às informações em uma organização. 

 Organizacional: Uma organização que tenha sua informação bem gerenciada 

pode se tornar mais competitiva no mercado.  

 Pessoal: A informação move as pessoas, a informação bem gerenciada move 

a sociedade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 Neste espaço serão apresentados os fundamentos teóricos que irão dar 
suporte à pesquisa, expondo os conceitos utilizados ao longo deste estudo. Em uma 

primeira abordagem, será feita a exposição dos conceitos acerca da informação e 
conhecimento, que norteiam toda a pesquisa. Em um segundo momento, a gestão 

do conhecimento é conceituada. Por se tratar de um estudo de caso, é feita a 
abordagem sobre necessidades de informação e o ciclo da gestão do conhecimento. 

E por fim é feita uma breve análise das práticas de Gestão do Conhecimento. 

 

2.1 INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 
 Existem muitas divergências e confusões nas conceituações acerca dos 

temas informação e conhecimento. A informação é muitas vezes tratada como 
conhecimento e o conhecimento tratado como mera informação. Com o intuito de 

dirimir essas divergências será realizada uma abordagem conceitual em cima dos 
dois termos. 

2.1.1 Informação – Abordagens Conceituais 

 
 Informação é conceituada por Davenport (1998, p. 18) sendo como “dados 

dotados de relevância e propósito”, que requerem unidades de análise, exige um 
consenso em relação ao significado e exigem necessariamente a mediação humana. 

Para Setzer (1999) a informação é caracterizada como “uma abstração informal”. 
Para estes dois autores, existe um consenso de que apenas dados podem ser 

processados diretamente em um computador, para que esses dados sejam de fato 
informações é necessário que exista a intervenção humana, pois a informação 

depende do contexto em que está inserida e do usuário que a está processando e 
buscando sua significação. 

 Capurro e Hjorland (2007) trazem várias abordagens sobre a informação e o 
contexto qual está inserida, para facilitar o entendimento sobre essas abordagens foi 

desenvolvido um quadro comparativo (QUADRO 1): 
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QUADRO 1 - INFORMAÇÃO VERSUS ABORDAGENS 

Abordagens Conceito Central 

Raízes Latinas e 
Origens Gregas 

Do latim informatio e informo. Dar forma a alguma coisa. 

Também traduzidas como hypotyposis, que tem o significado 
de modelo e prolepsis (representação). Conceitos mais 

relacionados à ontologia e epistemologia grega.  

Usos modernos e 

pós-modernos 

A informação deixa de ser a estrutura e passa a ser a 

essência. A informação passa a ser ligada com as visões 
acerca do conhecimento. 

Conceito 
Interdisciplinar 

A informação aparece como um conceito puramente humano, 

em que "está dirigida para mente humanas e é recebida por 
mente humanas" (MACHLUP, 1983, p. 660 apud Capurro e 

Hjorland - 2007, p. 160). Também é tomada como uma 
"ontologia comunicativa", onde não só os seres vivos, mas 

também todos os tipos de sistemas são tidos como 
produtores, processadores, compartilhadores de informação. 

Ciências Naturais 

A informação tem que fazer parte de um contexto para haver 
o significado, mas também não é só necessariamente 

humana, pode existir em várias formas, por exemplo, 
sistemas biológicos. 

Ciências Humanas e 

Sociais 

A informação em um processo de seleção e significado, 
primeiros relacionamentos da informação com o 

conhecimento. Continua relacionada aos conceitos das 
ciências naturais e físicos. Tem uma relação maior com o 

processo cognitivo. 

Ciência da 
Informação 

A informação é tida mais intensamente no processo de 
recuperação da informação, desde a biblioteconomia e a 

documentação até o surgimento da ciência da computação 
onde também é utilizada. Surge como uma forma de 

referência a alguma coisa/documento. 
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2012) COM BASE NA LITERATURA.  

 



 
 
 
 

Intangível 

Informação como 
conhecimento. 
Conhecimento.

Informação como 
processo. 
Tornar-se 

informado. 

Tangível 

Informação como 
objeto. 

Dado, documento.

Processamento de 
informação. 

Processamento de 
dados. 



• Pode ser expresso em palavras, números ou sons, e 
compartilhado na forma de dados, fórmular 
científicas, recursos visuais, fitas de áudio, 
especificações de produtos ou manuais. 

• Pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, 
formal e sistematicamente. 

•

•

Conhecimento 
Explícito 

• Não é facilmente visível e explicável, é altamente 
pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de 
comunicação e compartilhamento dificultoso. 

• Está profundamente enraizado nas açãos e na 
experiência corporal do indivíduo, assim como nos 
ideiais, valores ou emoções que ele incorpora. 

•

•
Conhecimento 

Tácito 
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torno de nós (NONAKA E TAKEUCHI, 2008), para Polanyi (1966, p. 4) “nós 
sabemos mais do que podemos dizer”.  Polanyi (1966) estava entre os primeiros 

autores a discutir e desenvolver o conceito de conhecimento tácito, partindo deste 
princípio, ele defende: 
 

Vou reconsiderar o conhecimento humano, começando pelo fato de que 
podemos saber mais do que podemos contar. Esse fato parece bastante 
óbvio, mas não é fácil de dizer exatamente o que isso significa. Tomemos 
um exemplo. Conhecemos o rosto de uma pessoa e podemos reconhecê-lo 
entre mil, com efeito, entre um milhão, no entanto, nós geralmente não 
podemos dizer como nós reconhecemos um rosto, nós sabemos. Assim a 
maioria deste conhecimento não pode ser colocado em palavras. Mas a 
polícia introduziu recentemente um método pelo qual podemos dizer ou 
comunicar este conhecimento. Eles fizeram uma grande coleção de fotos 
mostrando narizes, bocas e outras características. A partir disto, a 
testemunha seleciona as particularidades do rosto que ela conhece, e as 
peças podem ser unidas para formar uma razoável semelhança com o 
rosto. (POLANYI, 1966, p. 4, tradução nossa). 
 

 Porém o conhecimento não é somente tácito ou explícito, é tanto explícito 

como tácito, é inerentemente paradoxal, pois é formado do que aparentam ser dois 
opostos, as organizações criam e utilizam conhecimento convertendo conhecimento 

tácito em conhecimento explícito e vice-versa (NONAKA E TAKEUCHI, 2008). O 
método utilizado pela polícia citado por Polanyi (1966) demonstra uma forma de 

conversão do conhecimento, onde o tácito passa a ser explícito, no momento em 
que a testemunha reconhece, a partir de recortes, o rosto que somente ela conhece 

e a polícia também passa a conhecê-lo. Nonaka e Takeuchi (2008) identificaram 
quatro modos de realizar essa conversão conhecimento que podem ser visualizados 

na FIGURA 3: 
 Os modos de conversão de conhecimento de acordo com Nonaka e 
Takeuchi (2008) são: (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 modelo de processo de conversão de conhecimento 
descreve como os conhecimentos tácito e explícito são amplificados em termos de 

qualidade e quantidade, assim como do indíviduo para o grupo e, então para o nível 
organizacional. 
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FIGURA 3: CONVERSÃO DE CONHECIMENTO 

 
FONTE: A Autora (2012), adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008). 

 
 Os modos de conversão de conhecimento são descritos de acordo com 

Nonaka e Takeuchi (2008) da seguinte forma: 

1. Socialização: compartilhar e criar conhecimento tácito através de 

experiência direta. 
2. Externalização: articular conhecimento tácito através do diálogo e da 

reflexão. 
3. Combinação: sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a 

informação. 
4. Internalização: aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. 

 

 Segundo Choo (2006, p. 40), “as quatro maneiras de conversão do 

conhecimento se retroalimentam, numa espiral contínua de construção de 
conhecimento organizacional”. Por exemplo, a construção começa por meio de 
algum insight ou intuição do indivíduo para realizar melhor suas tarefas, podendo ser 
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partilhado com outros indivíduos por meio da socialização. Porém enquanto o 
conhecimento não for externalizado, não é possível explorá-lo. (CHOO, 2006, p.40) 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 Este tópico está destinado a abordar os conceitos acerca de Gestão do 

Conhecimento. 
 

2.1.3 Gestão do conhecimento – Abordagens Conceituais 
 

As conceituações para gestão do conhecimento (GC) surgiram com os 
questionamentos a cerca de “como lidar com o conhecimento e os conceitos 

associados de capital humano, capital intelectual e ativos intangíveis na economia” 
(ALVARES et al., 2010, p. 236), quando estes se tornaram relevantes na gestão da 

organização. Segundo Alvares et al (2010, p.236), “Henry (1974) formulou a primeira 

definição, dirigida à construção de políticas públicas para a produção, disseminação, 

acessibilidade e uso da informação”, ainda segundo a autora, “Wiig(1993), naquele 
ano, definiu Gestão do Conhecimento e sua aplicação para maximizar a eficiência e 

o retorno sobre os ativos de conhecimento da organização”.  
A Gestão do Conhecimento surge com o foco de melhorar o 

compartilhamento das informações dentro das organizações, pois só o 
gerenciamento das informações não é suficiente para um mercado competitivo, é 

importante que o conhecimento seja gerado, mantido e compartilhado dentro da 
organização. Choo (2006) citado por Alvares et al (2010 p. 237) “aponta que o 

conhecimento é amplamente disseminado sob várias formas dentro da 
organização.”. Para Alvares et al (2010 p. 237-238) “a tarefa de compartilhamento de 

conhecimento exige um vivo interesse no aprendizado na inovação, na mudança 
sistemática, e no compartilhamento dos saberes e experiências das pessoas em prol 

dos objetivos organizacionais.”. 
Porém, é sumariamente complicado sistematizar e capturar o 

conhecimento, utilizando-se apenas da vontade da organização e das tecnologias 
disponíveis para tal. Segundo Alvares et al (2010 p. 238) “isso não pode ser feito a 

partir de uma simples decisão estratégica das organizações, mas apenas a partir do 

compartilhamento, que deve ter como garantia de sucesso e confiança mútua.” Os 
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autores ainda defendem dois elementos que facilitam o compartilhamento: a 
comunicação e as tecnologias. 

 Se os indivíduos são incentivados a compartilhar o conhecimento com seu 
grupo de trabalho, eles farão isso se comunicando ou por meio de reuniões 

coordenadas por um líder, no qual indica quais as informações/conhecimentos que 
devem ser comunicados, ou também por meio das ferramentas tecnológicas, onde 

os indivíduos já possuem uma certa intimidade na utilização e o compartilhamento 
ocorrerá de forma natural.  

 A GC ainda é citada por Alvares et al (2010) em uma categorização 

conceitual, onde são descritas nove categorias de conceitos que delimitam os 
conceitos de gestão do conhecimento: gestão de capital intelectual, gestão de ativos 

intangíveis, gestão de árvores do conhecimento, gestão do conhecimento como 
processo, criação do conhecimento organizacional, gestão do intelecto profissional, 

GC a partir dos ativos de informação, GC como prática organizacional, GC por uma 
perspectiva de aprendizado. O QUADRO 2 traz uma perspectiva dos autores 

relacionados às nove categorias de conceituação da GC: 

QUADRO 2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO CATEGORIZAÇÃO CONCEITUAL 

CATEGORIA AUTOR CONCEITOS 
Gestão de 
Capital 
Intelectual 

Powell (1993) Forma integrada e estruturada de 
gerenciar o capital intelectual de uma 
organização. 

Gestão de 
Capital 
Intelectual 

Knowledge Transfer 

International (1999) 
Estratégia que transforma o capital 
intelectual da organização, inclui tanto a 
informação registrada, quanto às 
competências dos empregados, em 
maior produtividade, novos valores e 
aumento da competitividade. 

Gestão de 
Capital 
Intelectual 

Barclay e Murray (1997) A identificação e o mapeamento do 
capital intelectual de uma organização, 
gera novos conhecimentos para 
obtenção de vantagem competitiva, o 
que torna grande quantidade de 
informações acessíveis, compartilhando 
as melhores práticas e usufruindo 
plenamente da tecnologia. 

Gestão de 
Capital 
Intelectual 

Stewart (2002) O capital intelectual de uma organização 
precisa de reciclagem contínua de 
conhecimento e do compartilhamento 
das experiências. O papel da TI era 
melhorar a coleta, o processamento, a 
organização, a análise e a distribuição 
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da informação, conclui-se que a principal 
aplicação é ampliar o alcance e acelerar 
a velocidade do compartilhamento do 
conhecimento. 

CATEGORIA AUTOR CONCEITOS 
Gestão de 
Capital 
Intelectual 

Bukowitz e Williams 
(2002) 

GC é o processo pela qual a 
organização gera riqueza a partir de seu 
conhecimento, algo valorizado na 
organização, que esteja contido nas 
pessoas, nos processos, nos sistemas, 
na cultura, nas metodologias, etc. 

Gestão de 
Capital 
Intelectual 

Sulivan (2000) Capital intelectual é o conhecimento 
valorizado pela organização que pode 
ser transformado em lucro. 

Gestão de 
Ativos 
Intangíveis 

Sveiby (1998) “Arte de criar valor alavancando os 
ativos intangíveis da organização”. É a 
soma da Gestão da Informação e da 
gestão das pessoas, pois GC não é só 
uma visão tecnológica, é sobretudo 
humana.  

Gestão de 
Ativos 
Intangíveis 

Petrash (1996) A GC ao explorar os ativos intangíveis 
de uma organização, deve fazer o 
possível para ter a informação certa, 
para a pessoa certa, no tempo certo e 
necessário para a tomada de decisão 
adequada. 

Gestão de 
Ativos 
Intangíveis 

Hibbard (1997) Um processo de busca e organização da 
expertise coletiva da organização, em 
qualquer lugar em que se encontre, e 
que a sua distribuição deve se dirigir 
para onde houver o maior retorno. 

Gestão de 
Ativos 
Intangíveis 

Davenport e Prusak 
(1999) 

O conhecimento está contido nas 
organizações e é necessária a GI para 
capturá-lo. Três processos de GC: 
geração, codificação e 
compartilhamento.  

Gestão de 
Ativos 
Intangíveis 

Rowley (1999) Codificação do conhecimento para torná-
lo acessível a todos. O compartilhamento 
deve ocorrer de forma natural. Extrair os 
ativos de conhecimento a fim de apoiar 
os objetivos da organização. 

Gestão de 
Árvores do 
Conhecimento 

Lévy e Authier (2000) As árvores ajudam a visualizar 
tendências de evolução das 
competências, permitem expor os 
saberes e habilidades.  

GC como 
processo 

Sprenger (1995) Fluxo ou processo contínuo em quatro 
etapas: habilidade de absorção, 
capacidade de troca, desenvolvimento e 
a extração de conhecimento, onde é 
utilizado em prol da organização. 
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CATEGORIA AUTOR CONCEITOS 
GC como 
processo 

Diepstraten (1996) Compreende sete fases: extração, 
desenvolvimento, disseminação, 
associação, documentação, distribuição 
e uso. 

GC como 
processo 

Weggeman (1997) Criação de uma rede de valor que inclui 
a determinação do conhecimento, 
necessário para o cumprimento da visão, 
missão, objetivos e estratégias 
organizacionais. 

GC como 
processo 

Gurteen (1998) Os princípios da organização, os 
processos, estruturas, aplicações e 
tecnologias que ajudam os 
“trabalhadores de conhecimento” a 
alavancar suas atividades de forma 
eficaz. 

GC como 
processo 

Spek e Spijkervet (1995) 
e Harris  
et al (1999) 

É uma disciplina que promove a criação, 
a captura, a organização, o acesso e o 
uso da informação. 

GC como 
processo 

Zolingen, Streumer e 
Stooker (2001) 

Processo cíclico em cinco etapas: 
aquisição de conhecimentos 
estratégicos; estabelecimento do 
conhecimento de forma explícita, 
disponível e acessível; disseminação 
para todos aqueles que dele 
necessitam; desenvolvimento de novos 
conhecimentos por meio da combinação 
dos que já existem e uso do 
conhecimento para a organização. 

GC como 
processo 

Choo (2006) Estrutura com o objetivo de coordenar as 
metas e os processos da organização, 
com vistas a que o conhecimento possa 
auxiliar no aprendizado e na criação de 
valor da própria organização. 

GC como 
criação do 
conhecimento 
organizacional 

Nonaka e Takeuchi 
(1997) 

GC como uma interação contínua e 
dinâmica entre o conhecimento tácito e 
explícito. 

GC como 
criação do 
conhecimento 
organizacional 

Mackintosh (1996) A GC envolve identificação e análise de 
ativos do conhecimento disponíveis e 
necessários, bem como processos 
relacionados a eles e o subsequente 
planejamento e controle de ações para 
desenvolver os ativos e processos, a fim 
de atingir os objetivos organizacionais. 
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CATEGORIA AUTOR CONCEITOS 
GC como 
criação do 
conhecimento 
organizacional 

Marsick e Watkins (1999) Relacionam a gestão do conhecimento 
com a criação do conhecimento 
organizacional. 

GC como 
gestão do 
intelecto 
profissional 

Quinn, Anderson  
e Finkelstein (2000) 

Organizam o intelecto profissional em 
quatro níveis:  

a) conhecimento cognitivo 
conquistado por meio de treinamento 
e certificação;  
b) habilidades avançadas que 
traduzem o aprendizado obtido por 
meio de leituras;  
c) compreensão sistêmica que é o 
conhecimento profundo da rede de 
relacionamentos, de causa e efeitos, 
que permite ultrapassar a execução 
de tarefas, levando à solução de 
problemas maiores e mais 
complexos; e  
d) criatividade auto-motivada que 
envolve vontade, motivação e 
adaptabilidade para o sucesso. As 
organizações devem criar condições 
de prosperar no ambiente de 
negócios, por meio da renovação do 
seu conhecimento cognitivo, das 
habilidades avançadas e da 
compreensão sistêmica. 

 
GC como 
gestão do 
intelecto 
profissional 

Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico 
(2004) 

GC é um conjunto de processos 
sistematizados, articulados e 
intencionais, capazes de incrementar a 
habilidade dos gestores públicos em 
criar, coletar, organizar, transferir e 
compartilhar informações e 
conhecimentos estratégicos, que podem 
servir para a tomada de decisões e para 
a gestão de políticas públicas. 

GC a partir 
dos ativos de 
informação 

Drucker (1993) É a aquisição sistemática e objetiva de 
informação e sua aplicação, como novo 
fundamento para o trabalho, para a 
produtividade e para o desenvolvimento 
mundial. 
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CATEGORIA AUTOR CONCEITOS 
GC a partir 
dos ativos de 
informação 

Allee (1997) A atividade de GC tida como facilitação 
do processo de priorizar, usar, 
compartilhar, aplicar, criar, mapear, 
comunicar, organizar, indexar, renovar, 
distribuir, codificar, adquirir e armazenar 
o conhecimento para melhorar o 
desempenho organizacional. 

GC a partir 
dos ativos de 
informação 

Bair e Stear (1997) É a abordagem integrada para 
identificar, capturar, recuperar e avaliar 
os ativos informacionais da empresa, 
associando estes ativos aos bancos de 
dados, documentos, políticas, 
procedimentos, bem como ao 
conhecimento tácito de cada empregado. 

GC a partir 
dos ativos de 
informação 

Rodrigues (2001) A GI está focada na informação como 
objeto e no gerenciamento da 
informação explícita e factual por meio 
de sistemas automatizados, enquanto a 
GC está focada no conhecimento tácito 
das pessoas e da organização como um 
todo. Seu objetivo é facilitar as relações 
de conhecimento fundamental e garantir 
o desenvolvimento contínuo e a 
inovação. 

GC como 
prática 
organizacional 

OECD 
(ORGANIZATION...,2002) 

Práticas relacionadas a geração, 
captura, disseminação e promoção do 
compartilhamento do conhecimento: 
 

a) Mecanismos organizacionais: 
descentralização de autoridade, 
desburocratização, usa de 
tecnologias da informação  
e comunicação, etc.; 
b) Desenvolvimento da equipe: 
práticas de treinamento e  
tutoria, mobilidade e gestão de 
habilidades; 
c) Compartilhamento de 
competências: banco de 
competências individuais e registro 
de boas práticas; e 
d) Mudanças gerenciais e incentivo 
ao compartilhamento  
de conhecimento pela equipe: 
avaliação do desempenho  
e promoção individual relacionada ao 

compartilhamento de conhecimento, 

evolução do papel dos gerentes, etc. 

GC por uma 
perspectiva de 
aprendizado 

Brown e Duguid (2001) O principal desafio da GC é o 
aprendizado ou a aquisição do 
conhecimento, pois é esse que torna os 
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bens intelectuais utilizáveis. 
GC por uma 
perspectiva de 
aprendizado 

Brown, Collins e Duguid 
(1989) 

Conceito de aprendizagem situada 
indicado para aplicação em 
Comunidades de Prática. 

FONTE: Elaborado pela Autora (2013) com base em Alvares et al (2010, p.237-247) 

 

 Para Santos (2001, citado por RITZMANN, 2012) a gestão da informação é 
definida como sendo “o processo corporativo focado na estratégia empresarial e que 

envolve a gestão de competências, do capital intelectual, a aprendizagem 
organizacional, a inteligência empresarial e a educação corporativa”. Ritzmann 

(2012) conclui que as principais linhas da gestão do conhecimento estão, 
geralmente, voltadas para o tratamento de informações por meio de processos 

sistematizados, utilizando-se de sistemas de informação e para influenciar as 
pessoas detentoras de competências, podendo ser gerenciadas – gestão de 

pessoas – com o propósito de alcançar aprendizagem e criação de conhecimentos. 
 A seguir serão apresentados alguns conceitos que abrangem as 

necessidades de informação e o modelo de uso da informação e a criação de 
significado em organizações. 

 
2.1.4 Necessidades e uso da informação  

 
 Choo (2006) divide os processos de informação organizacional em três 

arenas de uso da informação – criar significado, construir conhecimento e tomar 
decisões, em que na primeira, a informação é utilizada para dar sentido às 

mudanças externas ao ambiente, na segunda, a organização cria, organiza e 
processa a informação de modo a gerar conhecimento e, na terceira a organização 

busca e avalia informações de modo a tomar decisões importantes. Esses 
processos estão interligados e demonstram uma visão holística do uso da 

informação. Ritzmann (2012) também faz sua abordagem: 
 

Em um primeiro momento, a informação sobre o ambiente da organização é 
percebida e o seu significado é construído socialmente. Esta percepção 
fornece o contexto para toda a atividade da empresa e orienta os processos 
de construção do conhecimento. O conhecimento reside na mente dos 
indivíduos, sendo pessoa e precisa ser convertido em algo que possa ser 
compartilhado. Quando existe conhecimento suficiente, a organização está 
preparada para a ação e escolha estruturada de acordo com seus objetivos. 
(RITZMANN, 2012, p. 34) 
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 Segundo Choo (2006) aquela organização que for capaz de integrar 
eficientemente os processos de criação de significado, construção do conhecimento 

e tomada de decisões pode ser considerada uma organização do conhecimento, A 
FIGURA 4 apresenta o esquema da organização do conhecimento criado por ele: 

 

FIGURA 4:  A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
FONTE: CHOO 2006, p. 31. 

 
 Necessidades de Informação 

 

Segundo Bettiol (1990, p. 60) as “pesquisas sobre necessidades de 
informação e sobre formação de hábitos de informação dos cientistas sociais tiveram 

início nos anos de 1960”. Para a autora alguns termos como informação, uso, 
usuários, canais e fontes de informação são utilizados como se estivessem 

relacionados aos conceitos de necessidades de informação, busca de informação e 
formação do hábito de uso da informação:  
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O conceito de necessidades de informação é difícil de definir, isolar ou 
medir. Reconsiderações tem sido encontradas, usos de diferentes 
palavras para descreverem o mesmo conceito, assim como o uso de 
termos idênticos para significarem coisas diferentes. [...] Necessidades, 
demandas e desejos usam-se de modo semelhante: todavia, estes 
termos não são idênticos. O conceito de necessidades de informação 
está encaixado nos estudos de usuários e de uso de fontes de 
informação que formam a mais extensa área de pesquisa em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, desde há quatro décadas 
passadas. (BETTIOL, 1990, p. 61) 
 
 

 Para Choo (2006) a informação é construída na mente do indivíduo, para 

estudar a sua utilização deverá ser incluída uma análise sobre como o ator humano 
reconhece uma inabilidade para agir ou compreende uma situação devido à falta de 

informação e, assim, busca a informação para satisfazer esse desejo. Para o autor 
“as necessidades cognitivas estão envoltas em reações emocionais, de um modo 

que não são apenas pensadas, mas também sentidas” (CHOO, 2006, p. 89).  
 As reações emocionais na busca e nas necessidades de informação são 

esclarecidas: 
 

Os estudos sobe o uso da informação reconhecem que as necessidades 
de informação são ao mesmo tempo emocionais e cognitivas, de modo 
que as reações emocionais quase sempre orientam a busca da 
informação, canalizando a atenção, revelando dúvidas e incertezas, 
indicando gostos e aversões, motivando o esforço.(CHOO, 2006, p. 89). 

 

 Em estudos sobre os comportamentos de busca da informação foram 

observados padrões comuns na experiência dos usuários (CHOO, 2006, p. 89), 
esses padrões podem ser observados no QUADRO 3: 

QUADRO 3 - PROCESSO DE BUSCA DA INFORMAÇÃO 

Estágios Tarefa apropriada Sentimentos comuns a 

cada estágio 

1. Iniciação Reconhecer a necessidade de 
informação 

Insegurança 

2. Seleção Identificar um tema geral Otimismo 
3. Exploração Investigar as informações 

sobre o tema geral 
Confusão, frustração, 
dúvida 

4. Formulação Formular o foco Clareza 
5. Coleta Reunir as informações 

pertencentes ao foco 
Senso de direção, 
confiança 

6. Apresentação Completar a busca da 
informação 

Alívio, satisfação, 
desapontamento 

FONTE: CHOO (2006, p. 90) 
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 Com base em Choo, (2006) na Fase de Iniciação o usuário reconhece a 

necessidade de mais informações, os sentimentos de insegurança e apreensão 
podem estar presentes, a concentração é no problema. Na Fase de Seleção, é 

identificado pelo usuário um tema geral ou um campo a ser investigado, são 

presentes os sentimentos de otimismo e uma prontidão para buscar. Durante a 
Exploração, o usuário expande sua compreensão do tema geral, e os sentimentos 

de confusão e dúvida podem aumentar. Na Formulação é onde o usuário 

estabelece um foco ou uma perspectiva sobre o problema que pode orientar a 
busca. Já na Coleta, há interação entre o usuário e sistemas e serviços de 

informação para reunir informações, nisso a confiança cresce e o interesse no 
projeto torna-se profundo. No último estágio, a Apresentação, a busca é completa e 

o problema resolvido, onde se percebe uma sensação de alívio, seguida de um 

sentimento de satisfação ou desapontamento, dependendo do tipo do resultado da 
busca.  

 Choo (2006, p. 93) conclui que “as reações emocionais influenciam e são 
influenciadas pela capacidade do usuário de construir significado, focalizar a busca, 

distinguir informações relevantes e irrelevantes, lidar com o emocional e as 
expectativas e aprofundar seu interesse na pesquisa”.  

 De acordo com Choo (2006) as necessidades de informação são 
interpretadas muitas vezes como as necessidades cognitivas do indivíduo: as falhas 

ou as deficiências de compreensão e conhecimento podem ser exteriorizadas em 
formas de perguntas ou tópicos colocados perante um sistema ou fonte de 

informação. Em resumo, as repostas seriam a satisfação de uma necessidade 
cognitiva.  

 Para atender as necessidades cognitivas do indivíduo ele parte para a busca 
da informação que “é o processo no qual o indivíduo engaja-se decididamente em 

busca de informações capazes de mudar seu estado de conhecimento” (CHOO 
2006, p. 102). Kuhlthau (1991) descreve no artigo “Inside the Search Process: 

Information Seeking from the User’s Perspective” um modelo de busca de 
informação, o “information search process” (ISP) , que é a “atividade construtiva do 

usuário de encontrar sentido a partir de informações, a fim de estender o seu estado 
de conhecimento sobre um determinado problema ou assunto” (Kuhlthau, 1991, p. 

371, tradução nossa).  
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 O ISP proposto por Kuhlthau (1991) e explorado por Choo (2006) apresenta 
categorias de comportamentos de busca de informação em seis estágios: iniciação, 

seleção, exploração, formulação, coleta e apresentação. O modelo de processo de 
busca de informação incorpora três domínios da experiência humana: a emoção 

(sentimentos), o cognitivo (pensamentos), e o físico (ações) (KUHLTHAU, 1991, 
p.366).  

 
 Uso da Informação 

 

 Para Choo (2006, p. 107) “o resultado do uso da informação é uma mudança 

no estado de conhecimento do indivíduo ou de sua capacidade de agir”, ou seja, o 
uso da informação tem envolve a seleção e o processamento da informação, com 

intenção de responder uma pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, 
negociar uma posição ou entender uma situação.  
 Taylor (1968, apud CHOO, 2006, p. 108) propõe oito classes de uso da 

informação, “as categorias não são mutuamente excludentes de modo que a 

informação utilizada numa classe pode atender às necessidades de outras classes”, 
e essa classificação pode ser vista no QUADRO 4.: 

QUADRO 4 - CLASSES DE USO DA INFORMAÇÃO 

Esclarecimento a informação é utilizada para criar um contexto ou dar 
significado a uma situação 

Compreensão do 
Problema 

a informação é usada de uma maneira mais específica, para 
permitir melhor compreensão de um determinado problema 

Instrumental a informação é usada para que o indivíduo saiba o que e como 
fazer 

Factual a informação é usada para determinar os fatos de um fenômeno 
ou acontecimento, para descrever a realidade 

Confirmativa a informação é usada para verificar outra informação. Envolve a 
busca de uma segunda opinião 

Projetiva a informação é usada para prever o que provavelmente vai 
acontecer no futuro 

Motivacional 
a informação é usada para iniciar ou manter o envolvimento do 
indivíduo, para que ele prossiga num determinado curso de 
ação 

Pessoal ou política a informação é usada para criar relacionamentos ou promover 
uma melhoria de status, de reputação ou de satisfação pessoal 

FONTE: A Autora (2013), adaptado de Taylor apud Choo, 2006, P. 109. 
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 Elementos como educação, treinamento, experiência passada, preferências 
pessoais, entre outros, influenciam o uso da informação. Estes elementos fazem do 

processo de identificação de necessidades busca e uso um processo complexo que 
vai além de uma ansiedade por extrair informações específicas no menor tempo 

possível (CHOO, 2006, p. 110).  
 De acordo com Ritzmann (2012), estes três tipos de comportamento se 

entrelação e constituem um processo de avanços e retornos, ou seja, apesar de 
serem processos distintos, dependendo do indivíduo, das suas necessidades 

cognitivas, reações emocionais e do contexto, a passagem pelos três 
comportamentos na precisa ser necessariamente de forma linear. 

 O modelo de uso da informação criado por Choo (2006, p. 110), apresentado 
na Figura 5, demonstra que os ciclos de busca e uso da informação estão inseridos 

num ambiente de processamento da informação constituído das estruturas 
cognitivas e disposições emocionais do indivíduo, e de um ambiente mais amplo de 

uso da informação, determinado pelas condições do meio profissional ou social em 
que a informação é usada. 

Figura 5: MODELO DE USO DA INFORMAÇÃO  

 
FONTE: CHOO (2006, p. 114) 
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 No modelo, mostra-se que as características provenientes do meio social ou 
profissional do indivíduo podem induzir ou restringir certos comportamentos de 

busca da informação. A estruturação e a cultura da organização ou do grupo de 
trabalho em que o indivíduo está inserido podem afetar suas atitudes em relação à 

coleta de informações (CHOO, 2006, p. 114). 
 As necessidades de informação, em relação ao modelo, podem ser 

analisadas em termos de elementos cognitivos, emocionais e situacionais (CHOO, 
2006, p. 112). De acordo com Ritzmann (2012, p. 47) “O aspecto cognitivo oferece 

base para que o indivíduo identifique uma lacuna nas informações que possui e 
perceba que precisa ir a busca de soluções para o problema”. 

 Em relação ao primeiro estágio do modelo, onde é apresentada a 
necessidade de informação, Ritzmann (2012, p. 47) diz que “após a compreensão 

da necessidade, o indivíduo se concentra na busca de informações, sendo este o 
próximo estágio conceitual do modelo de Choo.” Ainda de acordo com a autora, 

quando o indivíduo clarifica sua necessidade a busca torna-se importante e é 
possível expressá-la por meio de perguntas ou tópicos.  

 O último estágio do modelo é o uso da informação, neste estágio o indivíduo 
age sobre a informação selecionada para, por exemplo, responder a uma questão, 

solucionar um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou dar sentido a 
uma situação (CHOO, 2006, p. 116). Segundo Choo (2006, p. 116) “o resultado do 

uso da informação é, portanto, uma mudança no estado de conhecimento do 
indivíduo e em sua capacidade de agir”.  

 

2.1.5 Práticas de Gestão do Conhecimento 
 

 As práticas de gestão do conhecimento surgem como ferramentas para 
facilitar o compartilhamento e a criação de conhecimento dentro das organizações. 

Segundo Terra (1999): 
 

[...] as práticas gerenciais, que foram relacionadas à uma efetiva Gestão do 
Conhecimento e, consequentemente, ao estímulo ao aprendizado, à 
criatividade e à inovação no contexto organizacional, estão fortemente 
associadas a melhores desempenhos empresariais.(TERRA, 1999, p.1) 
 



29 
 

 

 A seguir serão apresentadas algumas práticas de gestão do conhecimento, 
porém somente uma será abordada com profundidade neste trabalho, que tem como 

objetivo propor um modelo de prática de gestão do conhecimento a uma 
organização específica. 

 
 Educação Corporativa 

 
 Segundo Schlesinger et al (2008), a educação corporativa surge como uma 

resposta ao desafio estratégico das organizações em implantar iniciativas que sejam 
uma base para a geração do conhecimento, sempre com o comprometimento da 

organização em educar e desenvolver os seus funcionários.  
 A educação corporativa tem como objetivo aumentar o Capital Intelectual 

(CI), um ativo que não é visível nos balanços da empresa e pode ser mensurado 
pela diferença entre o Valor de Mercado (VM) e o Valor Patrimonial (VP) (CI = VM – 
VP) (SCHLESINGER et al, 2008, p. 17). 

 Neste contexto, surge o conceito de universidades corporativas, que Bonfá 
et. al. (2002, apud SCHLESINGER et al, 2008, p. 18) defende que “a necessidade 

de criar conhecimento para manter a competitividade nos negócios fez gerar esse 

novo conceito, visando desenvolver suas competências no sentido de criar 
conhecimento para gerar inovação de produtos/processos e, assim, vantagem 

competitiva. 
 
 Portais Corporativos de Conhecimento 
 

 Os portais corporativos surgem como uma ferramenta para facilitar o fluxo 
de informações e de conhecimentos. A diferença entre portais comuns e de 

conhecimento é que os portais comuns estão ligados a alguns fatores como 
segurança, velocidade e facilidade de navegação, enquanto um portal do 

conhecimento provê o acesso às informações, suporte a decisões, ferramentas de 
trabalhos cooperativos e conectam pessoas com base em suas experiências e 
interesses (SCHLESINGER et al., 2008, p. 18-19).  
 Para Terra et al. (2002, apud SCHLESINGER et al., 2008, p. 19) diz que “por 

meio dos portais corporativos de conhecimento é possível uma profunda integração, 
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em tempo-real, de muitas distintas aplicações de tecnologias de informação, 
facilitando a busca e compartilhamento para criação de novos conhecimentos”. 

 Devidos às muitas ferramentas tecnológicas disponíveis dentro dos portais 
corporativos do conhecimento, esta “é uma prática organizacional que “acelera” a 

espiral do conhecimento e seus atributos contribuem para a socialização, 
externalização e combinação do conhecimento” (SCHLESINGER et al., 2008, p. 19). 

 
 Benchmarking 

 
 O benchmarking é uma poderosa estratégia adotada pelas organizações, é 

entendido como o processo contínuo e sistemático utilizado para avaliar produtos e 
processos de trabalho de organizações que tem as melhores práticas 
(SCHLESINGER et al., 2008, p. 24). 

 Ao observarem outras organizações “as organizações se voltam a forma de 

atuação de outras organizações, visando identificar novas formas de práticas que 
podem ser úteis para o desenvolvimento de suas atividades” (SCHLESINGER et al., 

2008, p. 24). 
 
 Memória Organizacional 
 

 A memória organizacional surge como um conceito para sanar os problemas 
de fluxos de informações e conhecimentos organizacionais, e também para reter 
esses conhecimentos (SCHLESINGER et al., 2008, p. 19).  

 O tema memória organizacional é definido na literatura de várias formas, 

como que está voltada para estender e amplificar o conhecimento, por meio de sua 
captura, organização, disseminação, compartilhamento e reuso, ou bem como um 
repositório de conhecimentos e do know-how dos indivíduos que trabalham nas 
organizações (SCHLESINGER et al., 2008, p. 19). 

 Segundo Schlesinger et al. (2008, p. 20-21) “os processos de externalização, 

internalização e combinação do conhecimento são otimizados pela memória 

organizacional”. Mas é necessário sensibilizar todos da organização de uma forma 
sistemática para a construção, manutenção e reutilização desse conhecimento, para 

que a prática tenha sucesso. 
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 Lições Aprendidas 
 

 Para gerenciar a memória organizacional, Baroni et. al. (2004, apud 
BASTOS et al, 2006) afirma que se faz necessário entender como o conhecimento 

crítico está organizado nos processos de negócio e quem são os produtores e os 
consumidores deste conhecimento. Existe a necessidade de se construir 

mecanismos de resgate do conhecimento integrados nos processos de negócio e 
que possibilite torna-lo explícito, além de se identificar e remover quaisquer barreiras 

(psicológicas e estruturais) que possam dificultar a exteriorização de conhecimento e 
a colaboração entre as pessoas (BASTOS et al, 2006, p. 16).  

 Segundo o PMI (2000, apud SOUZA et al, 2009, p. 4) as causas dos 

processos que resultaram em ação corretiva por trabalho prático, devem ser 

registradas ou documentadas e armazenadas em bancos de dados para os demais 
projetos quando não para o projeto em andamento. Segundo Souza (2009), com 

base em outros autores, “o aprendizado pode ser obtido de experiências favoráveis 
ou de sucesso no resultado de alguma ação executada, onde se deseja a sua 

repetição, e de situações desfavoráveis, quando a repetição do resultado uma ação 
não é desejada”. 
 Sá et al (2010) define as lições aprendidas da seguinte forma: 

 

As lições aprendidas são narrativas de experiências nas quais se registra 
o que aconteceu, o que se esperava de acontecimento, a análise das 
causas das diferenças entre ambas, e o que foi aprendido durante o 
processo. Em síntese, as melhores práticas são aquelas que foram 
avaliadas e comparadas com outras práticas e são consideradas quase 
como um padrão a ser seguido. (SÁ et al, 2010, p. 2) 
 
 

Elas são classificadas ainda como uma etapa da transformação do conhecimento 
tácito para o conhecimento explícito, permitindo que a organização obtenha 

agilidade nas tomadas de decisões, evitar a repetição de erros, por vezes 
sistemáticos, evitar certos desperdícios tanto de recursos materiais como de tempo, 

ela também permite que se planeje de forma mais eficiente o trabalho, criando um 
ambiente de aprendizagem, favorável para a troca de experiência entre os 
colaboradores (SOUZA et al, 2009, p. 4). 
 Um estudo do GAO (United States General Accounting Office), em 2002, 

afirma que a utilização das lições aprendidas é o componente principal de uma 
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cultura organizacional comprometida com a melhoria contínua, e que “as lições 
aprendidas servem para comunicar o conhecimento adquirido de forma mais eficaz e 

assegurar que a informação útil é tida em conta o planejamento, o trabalho, os 
processos e as atividades”. Além disso, fornece um método poderoso para 

compartilhar boas ideias para melhorar os processos de trabalho, instalações ou 
projetos de equipamentos e operação, qualidade, segurança e custo-efetividade 

(GAO, 2002 p. 13).  
 O estudo propõe quatro elementos principais para o sistema de Lições 

Aprendidas: coleta, verificação, armazenagem e disseminação, e é representado de 
uma forma genérica na Figura 6. 

Figura 6: PROCESSO GENÉRICO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

 
Fonte: Adaptado de GAO (2002, p. 14) 
 
O estudo descreve os elementos da seguinte forma: 

 

 Coleta: envolve a captura da informação por meios de processos 

estruturados ou não estruturados. As informações podem vir de diversas 

fontes, tanto experiências positivas quanto negativas, podendo melhorar 
ainda mais seus processos, do que se focasse apenas em experiências 

negativas. 

 Verificação: o processo de verificação tem como objetivo verificar a 

regularidade e a aplicabilidade das lições apresentadas. Peritos do assunto 
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de domínio podem estar envolvidos na coordenação e realização de 
avaliações para determinar se uma lição é relevante ou não em muitos 

outros projetos, é exclusivo para um determinado departamento ou projeto, 
ou aplica-se globalmente para a organização como um todo. 

 Armazenamento: o aspecto de armazenamento de lições aprendidas 

geralmente envolve a incorporação das lições aprendidas em um banco de 
dados eletrônico para a divulgação e compartilhamento de informações. As 

informações devem ser armazenadas de uma forma que permita que os 
usuários identifiquem pesquisas de informações aplicáveis. Além disso, cada 

programa deve incluir uma palavra-chave e uma categoria de pesquisa 
funcional para facilitar a recuperação de informações.  

 Disseminação: o elemento final e, o mais importante, é a 
disseminação das lições aprendidas, que pode incluir a revisão de um 

processo de trabalho, formação e distribuição de rotina por meio de uma 
variedade de meios de comunicação. As lições também podem ser 

distribuídas com um descritor de prioridade, que demonstre o risco, 
imediatismo e urgência do conteúdo das lições aprendidas. (GAO, 2002 p. 

14-15). 
 

Segundo Almeida (2005, apud BASTOS 2006) os benefícios obtidos por uma 

organização com o uso das Lições Aprendidas são: 

 

 Aprender a partir de suas próprias experiências;  

 Documentar as práticas bem sucedidas;  

 Evitar que um mesmo erro seja cometido em diversos projetos; 

 Fazer com que as pessoas percebam e entendam a necessidade de 

melhoria contínua e, 

 Gerar envolvimento e motivação de todos com a projeção de 

melhorias. 

Devido aos benefícios e facilidades oferecidos pela prática de lições 

aprendidas este estudo irá focar no desenvolvimento de uma proposta de utilização 
de lições aprendidas para uma empresa de consultoria em informática, mais 
especificamente para a área de help desk. 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 Neste capítulo são descritos a caracterização da pesquisa, o ambiente em 

que se realizará o estudo, os procedimentos de coleta, sistematização e análise dos 
dados. 

 
3.1 Caracterização da Pesquisa 

 
 A pesquisa é classificada como um estudo de caso, pois, visa analisar um 

ambiente determinado previamente, permitindo conhecer amplamente as suas 
necessidades e objetivando propor a utilização de gestão do conhecimento. Gil 

(2002) conceitua o estudo de caso da seguinte forma: 
 

É uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 
poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados. (GIL, 2002, p.54) 
 

Nesta pesquisa o âmbito social é o que está em foco, o Quadro 5, mostra no 

que o estudo de caso auxilia as pesquisas nas ciências sociais e suas ligações com 
os objetivos desta pesquisa: 

 
QUADRO 5 - ESTUDO DE CASO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS X OBJETIVOS 

Propósitos do Estudo de Caso Ligação com os Objetivos 

Explorar situações da vida real cujos 
limites não estão claramente definidos. 
(GIL, 2002, p. 54) 

Estudar junto aos colaboradores da área 
de suporte em questão quais as 
informações e conhecimentos contribuem 
para o trabalho e quais  são suas 
necessidades informacionais. 

Preservar o caráter unitário do objeto 
estudado. (GIL, 2002, p.54) 

Definir as informações e/ou 
conhecimentos relevantes aos objetivos 
da área e que contribuem no atendimento 
ao cliente. 

Descrever a situação do contexto em que 
está sendo feita determinada 
investigação. (GIL, 2002, p.54) 

Identificar as informações constantes 
registradas na ferramenta de help desk. 
 

Formular hipóteses ou desenvolver 
teorias. (GIL, 2002, p.54) 

Comparar as informações relevantes 
pelos usuários, gestor e as informações 
gravadas na ferramenta de help desk. 
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os aspectos fundamentais na implantação, operação e melhoria contínua dos 
sistemas.  

 Este cenário forma o ambiente da pesquisa, onde serão estudadas as 
informações decorrentes do atendimento ao suporte, para que se possa propor uma 

melhoria no atendimento ao cliente, por meio da gestão do conhecimento.  
 

3.3 Coleta de Dados 
 

 Para atender aos objetivos do tópico 1.2, foi realizada a coleta de dados no 
ambiente em questão. 

 As necessidades de informação foram levantadas por meio de um 
questionário, aplicado  aos profissionais da área em estudo. Esse questionário teve 

como objetivo identificar quais são as informações pertinentes para um bom 
atendimento ao cliente e que facilitem o atendimento pelo profissional. 

 Dos 34 consultores do CCP da matriz Curitiba, foram selecionados 14 
consultores para a aplicação do questionário, que fazem parte do atendimento aos 

módulos de SD (vendas e distribuição), MM (planejamento de materiais), Basis 
(infraestrutura SAP®) e ABAP (língua de programas SAP®) e também de áreas 

internas do CCP, a Triagem, que como o nome já diz, realiza a triagem dos 
chamados que entram no CCP, e também do CCP-Manutenções que gerencia 

pequenos projetos dentro do CCP.  A Figura 9 demonstra como foi feita a coleta de 
dados. 

 A busca por informações se deu por meio de uma análise documental, das 
políticas, procedimentos, instruções de trabalho da área, visando esclarecer como é 

o esquema de trabalho da área, quais são os padrões do atendimento e de 
documentação da informação, e também das informações de atendimentos 

realizados pela ferramenta Solution Manager.  
 O levantamento de informações por meio da observação participante, tem 

como objetivo sintetizar as informações levantadas por meio de questionário e 
análise documental. A Figura 9 demonstra o esquema de coleta de dados utilizado. 



Necessidades 
de Informação 

• Questionários com os profissionais da área 

Busca de 
Informações 

• Análise documental 
• Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho 

Levantamento 
de Informações 

• Observação participante 



Propor um modelo de lições aprendidas para este caso específico 

Apresentação do resultado  

Analisar os modelos existentes de lições aprendidas com base na literatura. 

Modelos de Lições Aprendidas Estudo bibliográfico 

Comparar as informações relevantes pelos usuários, gestor e as informações gravadas na 
ferramenta de help desk. 

Análise documental Observação participante 

Estudar junto aos colaboradores da área de suporte em questão, quais as informações e 
conhecimentos contribuem para o trabalho e quais são suas necessidades informacionais. 

Análise do questionário Observação participante 

Identificar as informações constantes registradas na ferramenta de help desk.

Análise das informações disponíveis 
na ferramenta de help desk Análise documental 

Definir as informações e/ou conhecimentos relevantes aos objetivos da área e que 
contribuem no atendimento ao cliente. 

Análise das necessidades de 
informação da área como um todo Análise documental 
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4  ESTUDO DE CASO: CENTRO DE COMPETÊNCIAS PELISSARI 
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na metodologia da 
pesquisa com o objetivo de analisar as informações em uma ferramenta de help 

desk e como elas podem ajudar como lições aprendidas os consultores da área. 

 
4.1 DIAGNÓSTICO DA ANÁLISE DO HELP DESK 

 

 O Centro de Competências Pelissari conta com 37 consultores, sendo 34 na 
matriz em Curitiba e três (3) na filial em Joinville, esses consultores são divididos por 

módulos de atuação dentro do SAP®. Todos os contratos de suporte do CCP contém 
uma franquia mensal na qual permite o cliente retirar dúvidas, solicitar melhorias e 

correções permitidas nos sistemas dos clientes.  
 Para registrar o atendimento é utilizada a ferramenta Solution Manager® da 

empresa alemã SAP® para realizar o registro de atendimento de chamados a 
clientes que possuem contrato suporte SAP® com a Pelissari. Ela tem como objetivo 

auxiliar os atendimentos aos chamados, de forma organizada, armazenar todas as 
informações nas quais os clientes e consultores trocaram ao longo do atendimento 

para que possam ser reaproveitadas futuramente por outras solicitações similares. 
 Quando um chamado é aberto ele é automaticamente atribuído à equipe da 

Triagem, que verifica todas as informações necessárias para o atendimento e 
direciona aos consultores que tenham a competência necessária para atender o 

chamado. Após o atendimento do chamado o consultor deve preencher o 
“Documento de Análise de Incidente e Problema” (DAPI), onde explica qual era o 

problema e as possíveis soluções aplicadas. Quando o cliente concorda com a 
solução o chamado é encerrado. O Solution Manager possui dois níveis de interface, 

nível cliente e nível consultor: 
 Nível Cliente: nesse nível de interface são apresentadas as ações 

de criação de um novo chamado, onde ele pode incluir informações como 

título, componente do sistema (que indica em qual parte do sistema existe o 
problema), prioridade, descrição do problema e incluir anexos e, também 

ação para responder o chamado ou solicitar seu encerramento. 
 Nível Consultor: no nível consultor são apresentadas as mesmas 

informações do nível cliente, e adicionadas as informações de categoria e 
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correlação, que classificam o chamado em tipo de contrato, e se o chamado 
é um incidente, problema, solicitação de melhoria, garantia de projeto, 

operação e gestão de demanda; informações referentes ao cliente e o 
solicitante; informações sobre causa raiz, projeto, produto Pelissari, solução 

adotada, incidente relacionado. Além de informações sobre o registro de 
tempo gasto no chamado. 

 O tramite do processo de atendimento é composto pelos status enviado ao 

suporte, em processamento, ação do autor, enviado à SAP, proposta de solução, 
solicitação de encerramento e confirmado: 

 Enviado ao suporte: status utilizado quando um chamado é criado 

e quando há resposta do cliente para o consultor; 

 Em processamento: quando o consultor está atendendo o 

chamado; 
 Ação do autor: utilizado quando o consultor aguarda alguma 

informação do cliente para prosseguir com o atendimento;  

 Enviado a SAP: quando o chamado é enviado para a SAP®, por se 

tratar de um problema que não pode ser resolvido pelo consultor; 

 Proposta de solução: o consultor propõe uma solução para o 

chamado e aguarda o retorno do cliente; 
 Solicitação de encerramento: o cliente solicita o encerramento do 

chamado; 

 Confirmado: quando o chamado é encerrado, após utilizar este 
status o chamado não pode mais ser modificado. 

 Em toda modificação do chamado o consultor pode incluir descrições que 
são adicionadas com data e hora da modificação, formando o histórico do chamado. 

Este histórico está disponível tanto para clientes como para consultores, assim 
quando há um problema parecido com um já resolvido, basta buscar no histórico de 

chamados as soluções que foram aplicadas. Porém a busca nesses históricos não é 
tão simples, por isso a proposta de relacionar esses conhecimentos à prática de 

lições aprendidas. 
 Para demonstrar essa dificuldade foi realizada uma consulta na ferramenta 
de help desk, onde foi a intenção era trazer informações sobre chamados já 
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encerrados, do módulo de SD (Vendas & Distribuição), onde houvesse um problema 
de “Nota Fiscal”. Inicialmente precisava preencher um formulário com os campos 

desejados, conforme a FIGURA 11: 

FIGURA 11 - ATUALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CONSULTA 

 
FONTE: Ferramenta Solution Manager®. 
 

 Preenchendo o formulário, observou-se que não havia um campo para 
preencher o módulo (SD), foi preenchido o campo status, como “encerrado” e a 

descrição como “Nota Fiscal”, e o resultado da consulta, foi de apenas dois 
chamados, pois a consulta não trazia a indexação dos históricos dos chamados. 

Para analisar as informações do conteúdo do chamado e anexos, era necessário 
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abrir um chamado de cada vez para procurar as informações que o consultor 
precisava. 

 Conclui-se que a ferramenta não tem uma boa interface para trazer 
informações e conhecimentos, apenas dados estáticos, para que o consultor com 

mais interação consiga extrair algum conhecimento dos chamados contidos nela. 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS – OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NO CCP 

 Após o diagnóstico da ferramenta de help desk , foi realizada uma 

observação participante, com base no processo de busca da informação proposto 
por Choo (2008), com o intuito de analisar como se dá o processo de busca da 

informação dentro da ferramenta a partir de cada etapa do processo. Essa 
observação levantou questões pertinentes às etapas e foi utilizado um protocolo de 

observação participante e de análise de documentação para registrá-la (APÊNDICE 
A). 

 Para a etapa de iniciação, onde a tarefa é reconhecer a necessidade de 
informação, as questões levantadas foram: 

 Quando há a necessidade de informação? 

 Por que existe a necessidade de informação? 

 Como é expressa a necessidade de informação.  

 Ao analisar os indícios (APÊNDICE A) é possível visualizar que a etapa de 

iniciação é onde surge a necessidade de informação para o consultor, pois é quando 
existe uma nova situação problema a ser tratada, e para que se solucione o 

consultor precisa de informações, pois em sua posição o atendimento tem de ser 
ágil para não causar prejuízos ao cliente, e é onde ele começa a expressar dúvidas 

para prosseguir com o atendimento. 
 Para a etapa de seleção onde o consultor começa a identificar um tema 

geral, as questões pertinentes foram as seguintes: 

 Como é identificado o tema do chamado? 

 Como são selecionadas as informações do tema para o atendimento 

do chamado? 

 Os indícios (APÊNDICE A) apontam que o tema principal do chamado é 
descrito pelo próprio cliente, onde ele expõe os problemas que cercam o seu 
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sistema e necessita que seja resolvido com clareza e eficiência. Ele procura colocar 
no chamado do help desk o maior número de informações possíveis, às vezes até 

imagens e vídeos, para que facilite o entendimento do problema pelo consultor. 
Nesta etapa, o consultor também seleciona informações internamente para o acesso 

ao sistema do cliente, por meio de documentações, pois acessando o sistema, e se 
o erro for repetido é um indicio de que há necessidade de correção do problema. 

 Na terceira etapa, de exploração, onde as informações sobre o tema geral 
são investigadas, surgem as seguintes questões:  

 De que forma o consultor explora o tema do chamado? 

 Como o consultor registra as informações exploradas? 

 O cliente faz parte da exploração do tema? 

 De acordo com os indícios (APÊNDICE A) a exploração do tema se dá pela 
análise das informações coletadas no chamado, e também se houver possibilidade 

de acesso ao sistema do cliente, o consultor explora com mais realidade as 
informações descritas pelo cliente, que também é uma peça fundamental na 

exploração, pois quem passou pelo problema e suas experiências auxiliam muito 
para o entendimento do problema, e tudo o que foi explorado é registrado no 

chamado. 
 Na etapa de formulação, as seguintes questões são pertinentes para a 

formulação do foco: 

 Como é formulado o foco ou a perspectiva sobre o problema 

explícito no chamado? 

 Existe uma classificação para a causa raiz? 

 Quando o consultor recebe um chamado, a sua primeira tarefa é buscar a 
causa raiz daquele problema, pois identificando a causa raiz ele consegue formular 

um objetivo de resolução do problema, saber qual foi a causa facilita na resolução e 
também assegura que o problema não irá mais acontecer se for resolvido. A 

classificação da causa raiz é diversa e pode ser vista no Apêndice A (protocolo de 
observação). 

 Na penúltima etapa, a coleta, é onde são reunidas as informações 
pertinentes ao foco, foram levantadas as questões: 
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 Como e onde o consultor busca as informações necessárias para o 

atendimento dos chamados? 

 Como são registradas as informações dos atendimentos? 

 O CCP valoriza o registro e a padronização de formatos para 

elaboração de documentos? Como? 

 Como são organizadas as informações coletadas durante o 

atendimento dos chamados? 

 A coleta de informação é feita em algumas bases de conhecimentos 

disponíveis aos consultores (APÊNDICE A), depois das informações coletadas elas 
são registradas nos chamados e também no documento chamado DAPI (Documento 

de Análise de Problema e Incidente), que pode ser visualizado no Anexo A, este 
documento é confeccionado ao longo do atendimento do chamado, e contém 

informações que podem ser utilizadas futuramente para o atendimento de outros 
chamados, o modelo do DAPI é padrão e obrigatoriamente todos os chamados 

classificados como incidente ou problema devem ter um DAPI.  
 No último estágio, o de apresentação, onde é finalizado o processo de busca 

de informação, questiona-se: 

 Como o problema é resolvido ao final do processo de busca da 

informação? 

 As informações da resolução do problema são registradas de que 

forma? 

 Após o consultor reunir as informações pertinentes ao problema ele pode 

solucioná-lo ou propor a solução para o cliente, isso sempre registrado no chamado 
no help desk, as informações da solução aplicada são também registradas no DAPI 

que é enviado ao cliente. 
 

4.3 COLETA DE INFORMAÇÕES – SOLUTION MANAGER 

 
  Após analisar a ferramenta de help desk e o processo de atendimento do 

chamado, e realizar a observação e análise de documentos do CCP, foi realizada 
uma coleta de informações na base de chamados do Solution Manager. Essa coleta 
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foi limitada a chamados dos módulos de SD (vendas e distribuição), MM 
(planejamento de materiais), Basis (infraestrutura SAP®) e ABAP (língua de 

programas SAP®), de chamados já encerrados, que foram abertos entre os dias 20 e 
21 de fevereiro de 2013. Essa coleta foi apenas para fins experimentais da 

identificação das informações contidas nas ferramenta. 
 Foram coletadas informações dos históricos de atendimento destes 

chamados, e foram tratadas no MSOffice, excluindo dados como datas, nomes 
próprios e nomes de clientes. Com essas informações tratadas, foi possível gerar 
nuvens de palavras na ferramenta da IBM® Many Eyes, abaixo um exemplo da 

nuvem de palavras gerada para o módulo de SD: 

 
 FIGURA 12: EXEMPLO DE NUVEM DE PALAVRAS - SD 

 
FONTE: A AUTORA (2013). 
 
 A opção por retirar os nomes próprios, datas e nomes de clientes foi para 

manter a discrição quanto aos dados coletados, além disso a nuvem foi gerada com 
um limite de oitenta palavras, para deixar a imagem mais clara. Após a elaboração 

das nuvens por módulos, e análise das mesmas foi possível compreender que o 
help desk tem potencial para gerar informações. Ainda que tenha sido uma análise 

inicial e tenha servido apenas como diagnóstico foram encontrados padrões de 
palavras que indicam assuntos que são mais tratados nos chamados.  Para 

entender melhor do que se trata esse padrão foi realizado um questionário com nove 
consultores do CCP. 

 
4.4 QUESTIONÁRIO – CONSULTORES CCP 
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  Optou-se pela utilização do questionário (APÊNDICE B) pela maior 
facilidade de aplicação e retorno dos respondentes. Segundo o roteiro 

(APÊNDICE B), o objetivo principal do questionário adaptado de Ritzmann (2012) foi 
compreender as necessidades de informação, formas de busca atual e possíveis 

usos para a informação armazenada no Solution Manager®. A pesquisa teve uma 
questão de abertura e uma de encerramento para os participantes expressarem 

suas opiniões individuais, e foi dividida em quatro etapas: necessidades cognitivas, 
reações emocionais, dimensões situacionais e nuvens de palavras.  

 As respostas acerca da questão de abertura - onde era possível expressar 
as expectativas sobre a pesquisa - eram variadas, os participantes falaram sobre 

usos da informação, problemas de utilização da ferramenta, informações de 
utilização da ferramenta de help desk, especularam sobre uma autoanálise de 

conhecimento sobre a ferramenta e sua integração com ela, se a ferramenta atende 
suas necessidades e até mais complexo sobre coleta, análise, disseminação e uso 

da informação contida no Solution Manager®. Além das expectativas, os 
participantes podiam indicar tópicos importantes a serem abordados, como as 

informações armazenadas podem auxiliar na resolução de problemas e que essa 
informação deve ser clara e entendível. 

 Na primeira etapa, o objetivo era identificar a inabilidade do usuário em agir 
por compreender uma situação por falta de informação; na etapa de reações 

emocionais o foco era identificar os sentimentos e reações emocionais ligadas a 
cada estágio do processo de busca da informação; a terceira etapa tinha como 

objetivo definir os grupos de uso, características do ambiente, nível de compreensão 
do problema de informação e das possíveis soluções e; o objetivo da última etapa 

era analisar se existia um consenso sobre o uso da informação a partir das nuvens 
de palavras.  

 A primeira questão dizia respeito a como o consultor se sentia ao buscar 
informações para o atendimento de chamados na ferramenta de help desk. 

Aproximadamente 80% das respostas indicaram que ao buscar informações, os 
consultores descobriam um ou mais caminhos possíveis para solucionar os 

problemas dos chamados. E ao buscar as informações na ferramenta, os 
consultores esperavam ser ajudados para alcançar os seus objetivos, como foi a 

maioria das respostas da Questão 2, totalizando 30% das respostas, obter apoio e 
encontrar direções também eram respostas que os consultores esperavam. 
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 Quando se falou em sentimentos comuns a cada estágio de busca da 
informação, foi possível notar que os sentimentos mais comuns na Fase de 
Iniciação, são a dúvida e o senso de direção, a partir do momento que o consultor 

começa a expressar suas dúvidas, o seu senso de direção vai ficando mais aguçado 
em direção da resposta para o problema. Já no Fase de Seleção 33% das 

respostas o senso de direção era o sentimento mais comum, seguido do otimismo, 

pois o consultor começava a identificar o tema geral do problema. 
 O sentimento pertinente na Fase de Exploração é a dúvida, talvez pelo fato 

da insegurança em saber se a informação que estaria explorando seria suficiente 
para atender às suas necessidades. Já no estágio de formulação, que é onde a 

causa raiz do problema é definida, os sentimentos de confiança e clareza 
predominam, pois é a partir dali que o consultor tem consciência de que o problema 

pode ser resolvido. 

 Na Fase da Coleta é o senso de direção que predomina, pois é na coleta 

que são reunidas as informações pertencentes ao foco, somando 33% das 
respostas. E na última Fase de Apresentação, os sentimentos predominantes são 

os de alívio de confiança, que somam 58% das respostas em conjunto, é onde o 

consultor conseguiu reunir as informações pertinentes para a resolução do problema 
e conseguiu apresentar propostas para resolver e encerrar o chamado. Sintetizando, 

os sentimentos mais comuns podem ser vistos abaixo (QUADRO 7).  
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QUADRO 7 -  FASES DE  BUSCAS X SENTIMENTOS 

Fases de busca Sentimentos mais comuns 
Iniciação Dúvida; senso de direção 
Seleção Senso de direção; otimismo 
Exploração Dúvida 
Formulação Confiança; clareza 
Coleta Senso de direção 
Apresentação Alívio; confiança 
Fonte: A Autora com base nos dados da pesquisa de campo (2012)  
 

 Como observado por Kuhlthau (1993), os sentimentos de dúvida e incerteza 
são os que predominam na fase de iniciação, percebe-se que para os consultores, o 

sentimento de senso de direção começa a surgir depois que essas dúvidas são 
inicialmente tratadas, levando em direção à fase da seleção, onde segundo a 

mesma autora predomina o otimismo, assim como respondido no questionário 
aplicado (APÊNDICE B).  

 Na fase de exploração é comprovado novamente que o sentimento mais 
comum é a dúvida, assim como colocado pela autora, e na formulação a clareza e a 

confiança começam a fazer sentido para o indivíduo. Durante a coleta de dados o 
senso de direção é o sentimento predominante, seguido do alívio e da confiança na 

última etapa de apresentação. 
 A partir do que foi relatado pelos participantes da pesquisa, foi possível 

perceber que há uma dificuldade ao se buscar informações na ferramenta Solution 
Manager® principalmente pela estrutura do sistema, que não oferece recursos de 

usabilidade para pesquisas de textos e anexos dos chamados, comprovados na 
seleção dos históricos de chamados para a confecção das nuvens de palavras, e os 

usuários não se sentem confiantes e confortáveis para buscar informações na 
ferramenta e questionam-se sobre a sua relação com a ferramenta.  

 Apesar dos relatos, a necessidade de informação de cada usuário sobre 
como utilizar o Solution Manager®, como fonte de informação ainda não é confiável. 

Choo (2006) afirma que as reações emocionais podem influenciar e são 
influenciadas pela capacidade do usuário construir significado, focalizar a busca, e 

distinguir informação relevante e irrelevante, lidar com o emocional e as expectativas 
e aprofundar seu interesse de pesquisa.  
 Para confirmar o potencial de fonte de informação da ferramenta de help 

desk, as nuvens de palavras foram expostas no questionário (APÊNDICE B) para 
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que os participantes destacassem os termos de maior significância para eles, em 
seu contexto de trabalho. Cada participante elegeu os termos mais significativos 

individualmente e o resultado foi: 

 Nuvem 1 - ambiente, anexo, dados, erro, fila, parâmetros, print, problema, 
requests, SAP; 

 Nuvem 2 - ambiente, autorização, backup, chamado, job, requests, 
produção; 

 Nuvem 3 - problema, configuração, documento, erro, background, chamado, 
execução, relatório; 

 Nuvem 4 - programa, relatório, remessa, solução, testes, informação, 
faturamento, chamado; 

 
 A partir destes termos selecionados nas nuvens foi possível identificar que 

as informações disponíveis no Solution Manager® são aplicáveis e significativas para 
o contexto de trabalho dos consultores, independentemente do seu módulo. Para 

confirmar essa possibilidade, foi questionado aos participantes se os termos das 
nuvens de palavras serviam para atender alguma necessidade. Para essa questão, 

aproximadamente 30% das respostas, diziam que os termos serviam para 
compreender uma determinada situação, esclarecer um contexto ou dar significado 

a uma situação e também determinar fatos de um fenômeno ou acontecimento.  
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5 ELEMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE LIÇÕES 
APRENDIDAS PARA O CCP 

 
Segundo Souza et al (2009, p. 4) “para que as Lições Aprendidas possam 

ser utilizadas de forma sistemática, existe a necessidade de que sejam registradas 
em bancos de dados e possam ser reutilizadas e revisadas sempre que necessário”. 
Para sistematizar as Lições Aprendidas para a ferramenta de help desk, é preciso 

entender como funciona o processo de criação de conhecimento dentro da 

ferramenta, que pode ser visto no esquema abaixo:  

FIGURA 13: ESQUEMA DE INFORMAÇÕES DO CHAMADO 

 
FONTE: A Autora com base na análise do ambiente help desk (2013).  
 

 A partir deste esquema e de toda a pesquisa foi possível extrair os 
elementos necessários para criar uma proposta de utilização de Lições Aprendidas, 

baseado no modelo do GAO (2002) que compreende quatro elementos principais: 
compilação, verificação, armazenamento e disseminação: 

a) Compilação: envolve a captura da informação por meio de 
processos estruturados ou não. Seria na prática a resolução de um chamado, 

compilando as informações sobre os erros e acertos durante o tratamento do 
chamado. Podendo ser informações de notas SAP® aplicadas, dizendo se 
funcionou ou não, informação de solução aplicada ou workaround, (solução 
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temporária) como sugere o DAPI (ANEXO A), tempo de tratamento do 
chamado e palavras-chave. 

b) Verificação: serve para constatar a correção e aplicabilidade das 
lições aprendidas submetidas. Especialistas que têm domínio do assunto 

podem verificar se a lição será relevante para demais chamados, ou se era 
exclusiva de um atendimento. 

c) Armazenamento: as informações devem ser armazenadas de tal 
forma que permitam ao usuário identificar buscas aplicáveis de informação. 

Por exemplo, criar um formulário de lições aprendidas dentro da página do 
chamado, onde o consultor poderá incluir as informações de lições 
aprendidas por chamado atendido, e uma busca textual na ferramenta de help 

desk para esse formulário de lições aprendidas.  

d) Disseminação: o elemento final e mais importante, uma vez que as 
lições são de pouco valor a não ser que sejam distribuídas e utilizadas pelas 

pessoas que serão beneficiadas por elas. A disseminação pode ser feita por 
meios de treinamentos internos dos consultores, ou também resgatadas 

automaticamente por meio de palavras-chaves ao receber um novo chamado, 
trazendo aquele formulário de Lições Aprendidas citado anteriormente, ou 

também por meio da busca manual do consultor na base de Lições 
Aprendidas, dentro da ferramenta de help desk.  

 
 O esquema abaixo (FIGURA 12) mostra como é pode ser feita essa 

sistematização de utilização das Lições Aprendidas para o CCP no atendimento de 
chamados pelos consultores. 
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FIGURA 14 – PROPOSTA DE PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE LIÇOES APRENDIDAS PARA O CCP

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE NA LITERATURA (2013) 
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 Para que as Lições Aprendidas sejam significativas ela necessita ser bem 
estruturada, um modelo consistente deve ter quatro elementos (MÉTODO 

CONSULTORIA, 2009): 
 

I. O evento – (O que ocorreu?) 
II. A(s) causa(s) – (Por que ocorreu?) 

III. O impacto – (Qual foi a consequência?) 
IV. O futuro – (Qual é a sugestão para os próximos chamados?) 

 Para iniciar a utilização de lições aprendidas, basta seguir o seguinte roteiro 

proposto pelo Método Consultoria (2009), adaptado pela autora: 

a) utilize as perguntas acima citadas como ponto de partida; 

b) comece identificando o que foi bem sucedido;  

c) encoraje o consultor a registrar as Lições Aprendidas; 

d) documente as Lições Aprendidas; 

e) agrupe as Lições Aprendidas por tema; 

f) as Lições Aprendidas devem ser claras para que outros consultores 
que a utilizem no futuro as entendam; 

Pelo que foi discorrido até o momento, acredita-se que a prática de Lições 
Aprendidas pode ser utilizada no contexto de atendimento de chamados na 
ferramenta de help desk. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Este trabalho teve como objetivo geral analisar as informações e 
conhecimentos registrados em uma ferramenta de help desk e suas contribuições 

como lições aprendidas para a melhoria do atendimento em uma empresa de 
consultoria em informática. 

 O estudo de caso do Centro de Competências Pelissari, por meio de uma 
observação participante e questionário aplicado aos consultores da área, teve como 
resultado mostrar que a ferramenta de help desk utilizada para registrar o 

atendimento aos chamados tem potencial para gerar informações e conhecimentos 

utilizados ao atendimento de outros chamados do setor, atendendo ao primeiro 
objetivo da pesquisa.  

 Ao realizar a observação participante e a coleta de dados na ferramenta, foi 
possível identificar as informações constantemente registradas, atendendo ao 

segundo objetivo. Com o mesmo método de observação participante, foi possível 
constatar que a necessidade de informação surge na etapa de iniciação, do 

processo de busca da informação, quando o consultor recebe um novo chamado 
para atendimento, e a necessidade informacional existe para tornar o atendimento 

mais ágil e eficiente, e que essas necessidades são expressas por meio de dúvidas 
referentes ao assunto em questão, o que atende ao terceiro objetivo da pesquisa.  

 Ao aplicar o questionário foi possível constatar quais informações 
registradas na ferramenta de help desk eram relevantes aos usuários, por meio das 

nuvens de palavras, na qual consultores de diferentes especialidades destacaram 
quais os termos de maior significância para seu contexto de trabalho em quatro 

nuvens de palavras, selecionadas de módulos diferentes, demonstrando assim um 
padrão de termos significantes ao atendimento de chamados.  
 Durante a pesquisa foi constatado que a ferramenta de help desk tinha um 

potencial para gerar informações relevantes para o atendimento, porém havia uma 

dificuldade em organizar essas informações e recuperá-las posteriormente, assim 
analisando a literatura sobre práticas de gestão do conhecimento, a prática de 

Lições Aprendidas foi escolhida para suprir estes problemas informacionais do CCP. 
 O último objetivo específico, que era propor um modelo de utilização de 

Lições Aprendidas para este caso específico, foi atingido após toda a análise da 
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pesquisa, e da coleta de elementos necessários para fazer a proposta de utilização 
das Lições Aprendidas. Por fim, essa proposta, poderá contribuir para a gestão do 

conhecimento da área, melhorando o registro e a recuperação destes 
conhecimentos gerados no dia a dia do atendimento aos chamados. 

 Como proposta para trabalhos futuros nota-se a necessidade de elaborar um 
modelo de lições aprendidas para este caso, e também estimular a utilização de 

práticas de gestão do conhecimento em outras áreas da Pelissari Gestão & 
Tecnologia, para manter a empresa mais competitiva no mercado.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO E DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS 
 

Etapas Tarefas Questões a serem 
observadas Indícios 

1. Iniciação 
Reconhecer a 

necessidade de 
informação 

Quando há a necessidade 
de informação? Quando o consultor recebe um novo chamado para atender.  

Por que existe a 
necessidade da 
informação? 

Para tornar o atendimento do chamado mais ágil e eficiente 

Como é expressa a 
necessidade de 
informação? 

Por meio de dúvidas referente ao assunto a ser tratado no 
chamado 

2. Seleção Identificar um 
tema geral 

Como é identificado o tema 
do chamado? 

Por meio de informações que o próprio cliente colocou no 
chamado, anexando também imagens dos problemas 
recorrentes em seus sistemas 

Como são selecionadas as 
informações do tema para o 
atendimento do chamado? 

Para os clientes que possuem contrato com o CCP, são 
disponibilizados documentos de padrões de atendimento, 
nesses documentos estão reunidas as informações referentes 
a acessos e autorizações de utilização do sistema cliente. 

3. Exploração 

Investigar as 
informações 
sobre o tema 

geral 

De que forma o consultor 
explora o tema do 
chamado? 

Ao acessar o sistema do cliente ele consegue recriar os passos 
do problema explicitado no chamado. Caso não tenha acesso o 
próprio cliente anexa no chamado evidências do problema, 
facilitando a exploração pelo consultor. 

Como o consultor registra 
as informações exploradas? 

O consultor registra as informações acerca da exploração do 
tema no chamado. 

O cliente faz parte da 
exploração do tema? 

O consultor sempre está em contato com o cliente para a 
melhor exploração do tema 
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4. Formulação Formular o foco 

Como é formulado o foco ou 
a perspectiva sobre o 
problema explícito no 
chamado? 

A primeira atividade ao se tratar um chamado é a formulação 
da causa raiz, o que causou aquele problema. 

Existe uma classificação 
para a causa raiz? 

Sim, a causa raiz de um chamado pode ser: atualização de 
produto, desempenho, desenvolvimento, erro de configuração, 
erro definição funcional, erro dado mestre, erro perfil, erro 
produto Pelissari, erro procedimento, erro standard, erro 
programa Z, dúvida, problema de ambiente, problema de 
banco de dados, problema sistema operacional, cancelado.  

5. Coleta 

Reunir as 
informações 

pertencentes ao 
foco 

Como e onde o consultor 
busca as informações 
necessárias para o 
atendimento dos 
chamados? 

No Support Portal da SAP®, onde são disponibilizadas notas 
de correção referentes aos sistemas SAP®. Conversando com 
outros consultores. Através de sua própria experiência. E no 
portal corporativo onde são armazenados os DAPI's 
(Documento de Análise de Problema e Incidente) 

Como são registradas as 
informações dos 
atendimentos? 

São registradas nos chamados do help desk e também no 
DAPI. 

O CCP valoriza o registro e 
a padronização de formatos 
para elaboração de 
documentos? Como? 

Sim, o próprio documento DAPI, tem sua padronização, e para 
o registro existe uma instrução de trabalho de como preenchê-
lo. 

Como são organizadas as 
informações coletadas 
durante o atendimento dos 
chamados? 

O próprio chamado no help desk possui campos que 
organizam o atendimento, por exemplo, por módulo, categoria, 
correlação, responsável, cliente, descrição, etc. 
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6. Apresentação 

Completar a 
busca da 
informação 

Como o problema é 
resolvido ao final do 

processo de busca da 
informação? 

Depois de o consultor coletar as informações necessárias, ele 
pode aplicar as opções necessárias para correção do 
problema. 

    

As informações da 
resolução do problema são 
registradas de que forma? 

As informações são registradas no chamado e no DAPI, que é 
anexado ao chamado e também gravado no portal corporativo.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA COM O CCP 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE SOCIAIS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO 
CURSO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

DOCUMENTO DE ABERTURA 

Formação  

Função no CCP  

Tempo de trabalho no Centro de 
Competências Pelissari 

 

TEMÁTICA PRINCIPAL DA PESQUISA: INFORMAÇÕES NA FERRAMENTA 
SOLUTION MANAGER® 

QUESTÕES INICIAIS: Qual a sua expectativa sobre esta pesquisa? Quais 

assuntos você acredita que serão abordados? Você tem em mente algum 
tópico que considera importante ser discutido quando se trata de informações 

dentro da ferramenta Solution Manager®? 

 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMANN (2012). 
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ROTEIRO DA PESQUISA 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Compreender as necessidades de informação, formas de 
busca atual, e possíveis usos para a informação armazenada no Solution Manager®.  
 
ETAPA 1 – NECESSIDADES COGNITIVAS  
OBJETIVO: Identificar a inabilidade do usuário em agir para compreender uma 
situação por falta de informação. 
 
ETAPA 2 – REAÇÕES EMOCIONAIS 
OBJETIVO: Identificar os sentimentos e reações emocionais ligadas a cada estágio 
do processo busca da informação, que consiste em seis fases: 
Iniciação: Reconhecer a necessidade de informação   
Seleção: Identificar um tema geral 
Exploração: Investigar as informações sobre o tema geral  
Formulação: Formular o foco 
Coleta: Reunir informações pertencentes ao foco 
Apresentação: Completar a busca de informações 
 
ETAPA 3 – DIMENSÕES SITUACIONAIS  
OBJETIVO – Definir grupo de uso, características do ambiente, nível de 
compreensão do problema de informação e das possíveis soluções. 
 
ETAPA FINAL – NUVENS DE PALAVRAS  
OBJETIVO: Analisar se existe consenso sobre o uso da informação. 
As nuvens de palavras foram construídas com dados de históricos de alguns 
chamados selecionados do Solution Manager®. Ela permite que se veja a frequência 
das palavras em um determinado texto.  
 
QUESTÕES FINAIS 
OBJETIVO: Fazer uma avaliação geral da dinâmica 
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1) Como você se sente ao buscar informações para o atendimento dos chamados na ferramenta Solution 
Manager®? 

(  ) Descobriu dois ou mais caminhos possíveis para 

solucionar o problema desejado. 

(  ) Sentiu como se as respostas à pergunta 

desaparecessem de repente devido ao excesso de 

informação. 

(  ) Sentiu como se barreiras o  impedissem de 

encontrar uma resposta. 

(  ) Sentiu como se fosse levado a repostas que não 

escolheu. 

(  ) Sentiu como se não existisse nenhum caminho 

para encontrar a resposta à pergunta inicial. 

(  )  Nenhuma das opções citadas ou outro sentimento. 

Descreva: 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMANN (2012). 
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2) Que tipo de ajuda espera receber das informações do Solution Manager®? 

(  )  Criar ideias (  )  Obter apoio (  )  Acalmar-se 

(  )  Encontrar direções (  )  Motivar-se (  )  Sentir prazer 

(  )  Adquirir capacidades (  )  Conectar-se (  )  Alcançar objetivos 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMAN (2012) 
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3) Quais os sentimentos mais comuns que você sente a cada estágio da busca da informação? 

ESTÁGIO DE INICIAÇÃO: Quando se reconhece que existe uma necessidade de informação. 
Exemplo: O consultor do CCP necessita de informação quando recebe um novo chamado para atendimento.  

(  ) Insegurança (  ) Otimismo (  ) Confusão 

(  ) Frustração (  ) Dúvida (  ) Clareza 

(  ) Senso de direção (  ) Confiança (  ) Alívio 

(  ) Satisfação (  ) Desapontamento  (  ) Outros 

ESTÁGIO DE SELEÇÃO: Identificar um tema geral no seu contexto de trabalho. 
Exemplo: A análise do chamado em busca do problema seria um exemplo da fase de seleção. 

(  ) Insegurança (  ) Otimismo (  ) Confusão 

(  ) Frustração (  ) Dúvida (  ) Clareza 

(  ) Senso de direção (  ) Confiança (  ) Alívio 

(  ) Satisfação (  ) Desapontamento  (  ) Outros 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMAN (2012) 
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ESTÁGIO DE EXPLORAÇÃO: Investigar as informações sobre o tema geral. 
Exemplo: O consultor compreende o problema do chamado, porém necessita de mais informações para 
solucioná-lo. 

(  ) Insegurança (  ) Otimismo (  ) Confusão 

(  ) Frustração (  ) Dúvida (  ) Clareza 

(  ) Senso de direção (  ) Confiança (  ) Alívio 

(  ) Satisfação (  ) Desapontamento  (  ) Outros 

ESTÁGIO DE FORMULAÇÃO: Formulação do foco ou perspectiva sobre o problema que oriente a busca pela 
informação 
Exemplo: Onde se define, de forma prática, a causa raiz do chamado. 

(  ) Insegurança (  ) Otimismo (  ) Confusão 

(  ) Frustração (  ) Dúvida (  ) Clareza 

(  ) Senso de direção (  ) Confiança (  ) Alívio 

(  ) Satisfação (  ) Desapontamento  (  ) Outros 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMAN (2012) 
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ESTÁGIO DE COLETA: Estágio onde são reunidas as informações pertencentes ao foco do problema. 
Exemplo: Quando o consultor busca em outros chamados informações para a resolução do chamado atual.  

(  ) Insegurança (  ) Otimismo (  ) Confusão 

(  ) Frustração (  ) Dúvida (  ) Clareza 

(  ) Senso de direção (  ) Confiança (  ) Alívio 

(  ) Satisfação (  ) Desapontamento  (  ) Outros 

ESTÁGIO DE APRESENTAÇÃO: Estágio onde a busca da informação é concluída. 
Exemplo: O consultor obteve as informações para resolução do chamado.  

(  ) Insegurança (  ) Otimismo (  ) Confusão 

(  ) Frustração (  ) Dúvida (  ) Clareza 

(  ) Senso de direção (  ) Confiança (  ) Alívio 

(  ) Satisfação (  ) Desapontamento  (  ) Outros 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMAN (2012) 
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4) Destaque os termos, das Nuvens de Palavras, que você elegeria 
como significativos para seu contexto de trabalho: 

 
NUVEM 1 

 
 
 
 
 

 
NUVEM 2 
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NUVEM 3 

 
 

 
 
 

 

NUVEM 4 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

71 

5) A informação presente no Solution Manager®, apresentada na Nuvem de Palavras, serve para: 

(  ) Esclarecer um contexto ou dar 

significado a uma situação. 

 

(  ) Dar instruções de como fazer 

algo. 

(  ) Determinar fatos de um 

fenômeno ou acontecimento. 

(  ) Compreender uma determinada 

situação. 

 

(  ) Verificar outra informação já 

conhecida. 

(  ) Prever o que acontecerá no 

futuro. 

(  ) Iniciar ou manter o envolvimento 

de um indivíduo. 

( )  Criar relacionamentos ou 

promover melhoria de status, 

reputação ou satisfação pessoal. 

(  )  Nenhum.  

(  )  Outro. 

Explique: 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMANN (2012). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE SOCIAIS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO 
CURSO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO 

QUESTÕES FINAIS: Qual a sua impressão final da pesquisa? Você acredita 

faltou abordar algum assunto? 

 

FONTE: ADAPTADO DE RITZMANN (2012). 
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ANEXO A – DOCUMENTO DE ANÁLISE DE INCIDENTE E PROBLEMA 
 

 
Título:  

Componentes SAP:  

Bilhetes relacionados:  

Clientes:  

Palavras Chave:  

Projeto / Manutenção: N/A 

Garantia: 
 Sim 
 Não 

Identificação Fiscal 
 Sim 

 Não 

Categoria: 

 Dúvida  

 Incidente  

 Manual  

 Problema 

 Desenvolvimento ABAP 

 
 

 
 

Criado por:  Data:  

 
Tabela de Tempos 

Consultor Etapa (Definição, Mensuração, Análise,...) Horas Gastas 

N/A Definição 00h00 
N/A Mensuração 00h00 
N/A Análise 00h00 
N/A Melhoria 00h00 
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Método de Análise e Solução de Problemas (DMAIC) 

 

 

1. Define (Definição) 

1.1. Definição do Problema  

Códigos de erro: N/A 

Programas: N/A 

Transações: N/A 

 

 

1.2. Possíveis Causas 

N/A 

1.3. Solução de Contorno Adotada 

N/A 
Prazo máximo de Utilização: N/A. 

1.4. Justificativa da Garantia 

N/A 
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2. Measure (Mensuração) 

2.1. Causa Raiz 

N/A 

3. Analyze (Análise) 

3.1. Descrição das Alternativas 

Descrição da 

Alternativa 1 
N/A 

Prós: N/A 
Contras: N/A 
Tempo 

Estimado: 

N/A 

 

Descrição da 

Alternativa 2 
N/A 

Prós: N/A 

Contras: N/A 
Tempo 

Estimado: 

N/A 

 
 

3.2. Solução Escolhida 

N/A 

4. Improve (Melhoria) 

4.1. Descrição da Solução 

N/A 

4.1.1. Configurações 

N/A 

4.1.2. Programas Alterados 

N/A 



 

 

76 

 

4.2. Análise de Impacto 

Não haverá impacto algum a aplicação da solução escolhida. 

4.3. Plano de Teste 

N/A 

4.4. Plano de Cutover 

N/A 

5. Identificação Fiscal 

5.1. Enquadramento da operação 

Produto Pelissari N/A 

Módulo Produto N/A 

Identificação da 

necessidade  

N/A 

 

Produto Standard N/A 

Módulo  N/A 

 

5.2. Características da operação 

Ramo de atividade:  N/A 
Tributo:  N/A 

Abrangência:  N/A 
Estado: N/A 
Município: N/A 

 

5.3. Exigência Legal 

Ato Legal: N/A – N/A 
Descrição Ato legal N/A 
Prazo legal 

Homologação: 

N/A 
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Prazo legal para PRD: N/A 
Prazo legal contribuinte: N/A 
Multa prevista? Não – N/A 

 

5.4. Melhoria 

Identificação do 

benefício: 

N/A 

Recorrência da ação: N/A 

Ganho previsto: N/A 
O aceite do projeto 

está vinculado a essa 

melhoria? 

Não  Quem 

autorizou? 
N/A 

 

6. Informações Específicas do Cliente 

6.1. Requests Geradas 

O
rd

em
 

W
or

kb
en

ch
 

Request Descrição 

1  N/A N/A 

6.2. Objetos Workbench 

Request 
Objetos Workbench 

Objeto Dependências 
PRD 

N/A N/A N/A 
 

6.3. Aprovação do Cliente 
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Nome:  
Cargo:    
Data:    

Observação:    


