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Apresentação
Caro (a) Aluno (a) 

Na Unidade 1, será possível fazer uma reflexão de como o 
conhecimento tem grande importância na busca de soluções. 
Para isso, será necessário compreender como o conhecimento 
está posicionado no atual contexto histórico, pois, dessa forma, é 
possível entender o seu grau de importância para as organizações. 
Contudo, os conceitos de dados e informações possibilitarão 
identificá-los dentro de um contexto, permitindo gerar todos os 
tipos de conhecimentos. Com a geração e o armazenamento de 
várias formas de conhecimento, você será levado a entender como 
a gestão do conhecimento pode auxiliar na tomada de decisões e 
como planejamento estratégico ajuda nas organizações.

Na Unidade 2, as dimensões do conhecimento serão levadas para 
uma discussão, permitindo que você possa entender as taxonomias, 
e ainda como a conversão dos conhecimentos ocorrem em 
algumas aplicações. Isso permitirá utilizar tais técnicas em situações 
encontradas em problemas enfrentados diariamente. Com isso, 
é possível compreender os valores de mercado (financeiro e 
intelectual) e como o capital intelectual, estrutural e organizacional 
é utilizado em contextos favoráveis como facilitador para a gestão 
do conhecimento.

Na Unidade 3, você será levado a compreender os conceitos 
mais importantes relacionados à gestão eletrônica de documentos, 
suas vantagens, objetivos e aspectos relevantes que devem ser 
considerados para a sua implantação. Você conhecerá as diferenças 
entre um documento digital e um documento digitalizado, 
assim como as diferenças entre o processo de escaneamento e 
digitalização de um documento. Você verá que a microfilmagem 
é um processo anterior ao GED, visando a preservação e 
gerenciamento de informações e que realiza a captação de 
documentos em forma de imagens. Conhecerá também alguns 
desafios que dificultam a implantação de um sistema GED em uma 
empresa. Além disso, você aprenderá algumas leis que regem a 
gestão eletrônica de documentos.



Por fim, na Unidade 4, você estudará duas tecnologias atuais 
que auxiliam no gerenciamento de informações: o Big Data e o 
Business Intelligence. O termo Big Data corresponde a grandes 
volumes de dados gerados pela Internet, dados esses que nem 
sempre são estruturados, englobando textos, números, sons etc. 
Já o Business Intelligence possibilita que uma organização realize 
a gestão mais inteligente de suas informações. Geralmente, o 
Big Data é visto como uma ramificação do Business Intelligence, 
porém esse último engloba a inteligência de negócios de uma 
maneira mais abrangente. Assim, você vai aprender que o Big Data 
pode ser compreendido como um novo recurso para a agregação 
de valores às empresas. Esta Unidade também irá discutir sobre 
o conforto, a praticidade e a comodidade proporcionada pelos 
avanços tecnológicos. Nesse contexto, serão apresentadas duas 
tecnologias emergentes que facilitam o dia a dia moderno: RFID 
(Radio Frequency Identification) e NFC (Near Field Communication). 
Você aprenderá que a tecnologia RFID tem sua maior utilização em 
aplicações que exigem alguma identificação, seja de seres humanos 
ou objetos que não estão em um curto alcance. Já a tecnologia 
NFC é usada  para automatizar tarefas em um dispositivo eletrônico, 
como o pagamento de passagens utilizando o aparelho de celular.



Unidade 1

Objetivos de aprendizagem

Caro aluno, na última década com o advento das tecnologias 
de comunicação em rede, grande parte dos brasileiros tiveram 
acesso às informações, que até então, não eram acessíveis. 
Dessa maneira, se compararmos com o cenário dos anos 
1990, atualmente o conhecimento circula por diversas mídias 
com muito mais evidência. 

Dentro desse contexto, esta unidade tem como objetivo 
fazer uma discussão acerca da importância do conhecimento. 
Assim, possibilitará que você possa efetuar uma reflexão sobre 
de que forma as experiências vivenciadas diariamente podem 
ser convertidas em informações e, consequentemente, em 
conhecimento para que seja utilizado como o seu diferencial 
pessoal e profissional.

Fundamentos sobre o 
conhecimento

Me. Sergio Eduardo Nunes

Seção 1 | Contexto atual do conhecimento

 Será feita uma abordagem a respeito do contexto atual que o 
conhecimento está inserido. Ou seja, de que forma o conhecimento 
é transmitido e quais são os novos desafios na sua gestão.

Seção 2 | Dados, informações e conhecimento

Nessa seção, será possível compreender os conceitos acerca 
de dados, informações e conhecimento. De que forma ambos são 
gerados, e aplicados diariamente.



Seção 3 | Tipos de conhecimento 

Por meio de uma discussão sobre os tipos de conhecimentos que 
nos cercam, por diversas formas e meios, será possível identificar 
os seus tipos. Possibilitando assim, otimizar a seleção e acesso ao 
conhecimento, conforme a necessidade.

Seção 4 | Gestão do conhecimento 

Será possível compreender como deve ser feita a gestão e 
gerenciamento do conhecimento, para utilizá-la como ferramenta 
estratégica, nas tomadas de decisão.  



Introdução à unidade
Caro aluno, esses estudos permitirão que você possa identificar, 

filtrar e analisar as informações, a fim de se gerar conhecimento. 
Possibilitando, dessa forma, que as decisões sejam tomadas de 
forma mais assertiva.  
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Seção 1

Contexto atual do conhecimento

Caro aluno, para iniciarmos os estudos acerca de como o mundo 
moderno proporcionou algumas alterações na sociedade, por meio 
dos avanços tecnológicos, e na forma de se produzir conhecimento, 
é necessária a compreensão de como as civilizações mais antigas 
tratavam os assuntos relacionados ao conhecimento.

 Segundo Stewart, Kornberger e Tyrone (2016), o conhecimento 
no início das civilizações ditas organizadas, era um privilégio das 
classes dominantes, classes políticas (incluindo os militares), e das 
pessoas ligadas ao alto escalão das religiões. Quando as primeiras 
bibliotecas foram construídas, o acesso aos livros pertencia somente 
àquelas pessoas alfabetizadas, e aos clérigos.

O conhecimento estava diretamente ligado ao poder. 
Naquela época não existiam meios de comunicação em massa 
que permitissem que qualquer um do povo pudesse adquirir 
conhecimentos. Em algumas civilizações a simples busca pelo 
conhecimento, ou a produção de um novo conhecimento poderia 
ser passível de punições severas pelas autoridades.

Os livros tiveram um papel muito importante no processo de 
se democratizar o acesso da população ao conhecimento. Porém, 
esse processo foi muito custoso, e longo. Quando finalmente os 
cidadãos comuns tiveram acesso aos livros com a possibilidade 
de se adquirir novos conhecimentos, faltava-lhes a capacidade de 
interpretação dos textos.   

 Ainda segundo Stewart, Kornberger e Tyrone (2016), no mundo 
medieval dificilmente uma informação estaria disponível a qualquer 
indivíduo do povo, e se estivesse, não seria disponibilizada de forma 
gratuita. Ao contrário do mundo moderno, em que as pessoas 
têm acesso gratuito, em muitos casos, às informações de diversas 
áreas. Por exemplo: se você deseja conhecer uma nova tecnologia, 
como as criptomoedas, certamente, por meio dos buscadores 
de internet, e algumas horas de leitura, esse conhecimento seria 
facilmente adquirido.

Introdução à seção
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Para saber mais

O vídeo a seguir é um trecho do programa Sempre um Papo, com o 
professor Dr. Mario Sérgio Cortella e Gilberto Dimenstein, em que são 
discutidos assuntos referentes à limitação interpretativa em nosso 
tempo, com ênfase na informação e no conhecimento seletivo.

Disponível em:     <https://www.youtube.com/watch?v=p2JgJ7deNrc>. 
Acesso em: 30 nov. 2017. 

Embora o conhecimento sempre tenha se mostrado necessário 
para construção de ferramentas, elaboração de produtos, e 
solução de problemas, com o advento da ciência e da tecnologia 
(principalmente no século XX), a sua importância tornou-se uma 
ferramenta significativa. Stewart, Kornberger e Tyrone (2016), 
definem que o conhecimento deve ter as seguintes características:

• Abundante: pois com as tecnologias, a quantidade de 
conhecimentos, que antes se concentrava em rádio, 
televisão e jornais, hoje são disponibilizados, muitas vezes, 
em real-time (tempo real).

• Fluidez: ele deve ser contínuo; não ficar preso a apenas 
registro históricos. Não que os fatos não permitam o 
conhecimento, mas não é necessário que sigam etapas, ou 
que haja linearidade.

• Reconstrução do conhecimento: o conhecimento não é 
algo que possa se definir como único e absoluto. Pode-se 
modificá-lo, reconstruí-lo ou ignorá-lo, conforme mudanças 
de conclusões.

• Certo/Errado: a construção do conhecimento deve ser 
pautada em incertezas, para que leve o pesquisador à busca 
da certeza.

• Economia: sem conhecimento dificilmente um negócio 
prospera. A alta competição no mercado globalizado leva à 
necessidade de adquirir conhecimento, para que assim as 
estratégias possam ser montadas, e posteriormente executadas.

• Meios de Conhecimento: possibilitam utilizar recursos 
tecnológicos como ferramenta de busca, compartilhamento 
e na gestão do conhecimento. 
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Questão para reflexão

Para realizarmos algumas atividades cotidianas, é necessário que 
tenhamos alguns conhecimentos. O mesmo vale para uma entrevista 
de emprego, em que é necessário ter conhecimento técnico ao que 
se foi recrutado. Dessa forma, podemos afirmar que não vendemos 
mão-de-obra e sim conhecimentos?

Segundo Castro e Ribeiro (1997), é importante observar que no 
Brasil, quanto mais próximo das grandes capitais, maior é o acesso ao 
conhecimento, o que proporciona à população maior capacidade 
competitiva no mercado de trabalho. Consequentemente, quando 
se tem uma mão-de-obra qualificada, as empresas são atraídas. 
Um exemplo disso ocorreu em 1971, quando foi introduzida no 
Brasil a escola SENAI-Suiço-Brasileira/SP, que na época teve como 
objetivo trazer conhecimento técnico especializado, para que as 
fábricas fossem instaladas, e assim tivessem mão-de-obra para 
o seu funcionamento. Fonte: <https://suicobrasileira.sp.senai.br/
institucional/1604/0/historico>. Acesso em: 1 fev. 2018. 2018.

Segundo Castro e Ribeiro (1997), além do aspecto do trabalhador, 
o conhecimento é uma grande arma estratégica para a indústria, 
comércio, produção e nos negócios (digitais ou não). Então, 
imagine que um investidor de criptomoedas, tenha um software que 
consegue prever o comportamento do mercado. Parece um valioso 
conhecimento, não é verdade? Isso garantiria vantagens na tomada 
de decisões, no momento de se realizar compras ou vendas.

Assim, a partir dos conhecimentos adquiridos, tanto pelas 
pessoas, quanto pelas empresas, tornam-se diferencias competitivos. 
Isso ocorreu por meio da globalização, maior acesso à internet, e 
às crescentes formas de se prover comunicação. Porém, é muito 
importante “filtrar” quais informações são úteis para a geração do 
conhecimento, e quais utilizam de intenções maliciosas para a 
manipulação de um fato. 
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Atividades de aprendizagem

1. Por volta de 1920 foi catalogado o primeiro caso de HIV no mundo, 
na atual república democrática do Congo. Fonte: <http://www.bbc.com/
portuguese/ciencia/story/2006/05/060525_hivorigemmb.shtml>. Acesso 
em: 1 fev. 2018. Anos mais tarde, na década de 1980, milhões de pessoas 
foram infectadas, e a falta de educação ou conhecimento colaboraram 
para que isso acontecesse.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que descreva corretamente 
a importância do conhecimento nos dias atuais.

Na facilidade em se buscar informações de um produto e poder 
utilizar e-commerce.

O conhecimento é uma ferramenta utilizada somente para o 
favorecimento pessoal. 

Deve ser utilizado apenas para pesquisas voltadas a área de saúde.
O conhecimento acerca de um problema pode conduzir o pesquisador 

ao encontro de uma tecnologia que auxilie a humanidade.  
O conhecimento é uma ferramenta utilizada somente para o 

favorecimento profissional.

2. No cenário atual com a economia globalizada, em que os negócios 
ocorridos em um país podem afetar de forma positiva ou negativa outro, ter 
base de conhecimentos pode ser tido como uma ferramenta estratégica. 
Por que os processos burocráticos podem ocasionar o “engavetamento” 
de alguns conhecimentos?

(    )

(    )

(    )

(    )
(    )
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Seção 2

Dados, informações e conhecimento

Caro aluno, na Seção 1.1, evidenciamos as formas de transmissão 
do conhecimento, e a sua aplicação no dia-a-dia. Devido ao 
crescente acesso aos meios de comunicação em tempo real (real 
time), obter conhecimento, por meio de fontes confiáveis, e no 
menor tempo possível, pode ser uma ferramenta importantíssima. 

Porém, não podemos dissociar três conceitos, entre eles: dados, 
informações e conhecimento.  

Para darmos início a essa seção, observe a Figura 1.1:

Introdução à seção

Figura 1.1 | Conjunto A

Fonte: elaborada pelo autor.

No conjunto “A” estão representados alguns objetos como 
computador, e uma bola. Ainda, dois símbolos sendo: aeroporto, 
e cadeirante. Embora possamos associar tais dados, e criarmos 
uma história, mesmo assim, não teríamos certeza, de uma 
informação correta.
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Imagine que você chegue à segunda-feira de manhã para 
trabalhar, e o seu chefe deixe o seguinte bilhete em cima da sua 
mesa: “Reserve, para duas pessoas com urgência”. Nesse momento 
você deve estar pensando:

• Reserve o que?

• Quando?

• Onde?

• Quem são as duas pessoas?

A falta de informação, não permitiu que você tivesse 
conhecimento o suficiente, para tomar uma decisão.

Segundo Turban & Volonimo (2013), dados são a matéria prima 
da informação, ou seja, eles representam objetos, ou detalhes 
isoladamente, mas sem a capacidade de gerar informações. Para 
auxiliar a compreensão, Setzer (2015, p. 56) define que:

“Defino dado como uma sequência de símbolos quantificados 
ou qualificáveis. Quantificável significa que pode ser quantificado e 
depois reproduzido sem que perceba a diferença para com o original.” 

Retornando à Figura 1.1, os dados oferecidos até o momento são:

• Computador;

• Cadeirante;

• Bola;

• Avião.

Apenas o último dado poderia remeter a algumas  
possibilidades, como:

• Aeroporto;

• Passagem aérea;

• Viagem;

• Pilotagem.

Porém, com todas essas possibilidades, como vamos saber 
qual a informação correta? Para isso, Turban & Volonimo (2013) 
definem que as informações podem ser consideradas como 
os dados tratados, ou seja, é o resultado do processamento, 
pois as informações ganham significado, com o tratamento e 
relacionamento dos dados vinculados.
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As informações estão disponíveis em todos os lugares da 
comunidade. Quando entramos em um mercado, o panfleto com 
as ofertas do dia leva informações aos clientes. No momento em 
que estamos dentro do carro, somos cercados com informações 
como: placas de transito, odômetro do veículo, as propagandas e 
informativos nos outdoors, entre diversas outras fontes encontradas 
durante o trajeto.

Questão para reflexão

A partir das informações advindas por diversos meios, como: 
Whatsapp, Facebook, páginas de internet, jornais, revistas, rádio e 
televisão, de que forma podemos filtrar as informações para que não 
sejamos induzidos ao erro?

Observe que, nos casos em que os dados são soltos, 
não é possível gerar informações, apenas quando ocorre o  
inter-relacionamento dos dados, dessa forma, é possível obter 
informação de um determinado assunto. 

Caro aluno, retomando o conjunto apresentado na Figura 1.1 
poderíamos ter a seguinte informação por meio dos símbolos e 
objetos: “Uma pessoa cadeirante deseja uma reserva de passagem 
de avião para assistir a uma partida de futebol”. Percebeu que, ao 
contextualizar e relacionar os símbolos e objetos foi possível gerar 
uma informação? 

Segundo Amaral (1995), a informação para a sociedade pode ser 
considerada como instrumento essencial, com um potencial para 
promover a verdadeira transformação dessa sociedade. A informação 
pode ser utilizada como ferramenta competitiva nas empresas, pois, 
com a velocidade dos acontecimentos, as decisões em muitos casos 
não permitem esperar uma análise profunda do problema.

Imagine que surja uma oportunidade de você montar o maior 
centro automotivo em sua cidade, com diversos serviços como: 
funilaria, pintura, auto elétrica, tapeçaria, entre outros. Porém, o 
investidor gostaria de atender somente a uma marca, a fim de se 
ter um atendimento especializado. Nesse momento, deve surgir o 
questionamento, em qual marca de carro devo me especializar?
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Para responder ao questionamento, precisaríamos de algumas 
informações, para que a tomada de decisão seja mais assertiva, 
assim, algumas perguntas devem ser respondidas, tais como:

• Quantos veículos das marcas disponíveis foram vendidos 
nos últimos anos?

• Todas as marcas têm suporte de peças e manual?

• Qual a durabilidade dos veículos?

• Qual a taxa de incidência de quebra de veículos? 

Da forma que esse cenário foi contextualizado, pode-se perceber 
que reunir dados e fazer a sua análise pode gerar informações que 
possibilitarão vantagens competitivas na tomada de decisões, na 
forma do conhecimento necessário para tanto.

Para saber mais

O vídeo a seguir é uma forma bem-humorada em que a 
falha na comunicação pode gerar informações erradas, com 
consequências desastrosas. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=yZgKEAz9BWo>. Acesso em: 30 nov. 2017. 

Após a compreensão dos conceitos relacionados à informação, 
faremos uma discussão sobre o conhecimento. Segundo Setzer (2015, 
p. 59): “caracterizo conhecimento como uma abstração anterior, 
pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado por alguém”.

Um bom exemplo disso seria, alguém que queira desenvolver 
páginas web; ele conseguiria realizar essa tarefa sem conhecimentos 
acerca de computadores? Porém, apenas conhecer o equipamento 
ou o sistema operacional não garante que uma pessoa seja capaz 
de tal desenvolvimento. Antes de tudo é necessário que haja 
vivência para que a experimentação ganhe significância e gere 
novos conhecimentos. 

Conforme visto até o momento, dados, informações e 
conhecimento, estão intrinsecamente relacionados, de modo 
que o primeiro corrobora com a geração do segundo, que por 
consequência gera o terceiro. E assim infinitamente, pois o ser 
humano a todo o momento acaba os gerando. 
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Atividades de aprendizagem

1. Observe a afirmativa a seguir:

Ao se analisar os ___________, é possível conduzir um pesquisador a 
adquirir _____________________ acerca de um assunto, dessa forma, 
pode-se gerar _________________ que auxilie as pessoas na resolução 
de certo problema.
 
Assinale a alternativa que complete as lacunas corretamente.

(    ) informação – conhecimento – dados.
(    ) dados – informação – conhecimento. 
(    ) conhecimento – dados – informação.
(    ) dados – conhecimento – informação. 
(    ) conhecimento – informação – dados.

2. O relacionamento de dados, informação e conhecimento, pode trazer 
somente benefícios para a humanidade? Por quê?
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Seção 3

Tipos de conhecimentos

Caro aluno, na Seção 1.2, discutimos a relação entre dados, 
informações e conhecimento. Porém, quais são os tipos de 
conhecimentos que o ser humano utiliza? Segundo Charlot (2000), 
a inteligência possibilita o pensar humano, bem como o sentir, o 
problematizar e o agir, gerando conhecimentos, divididos em:

• Empírico: é todo o conhecimento popular, que é dado por 
meio da observação e da interação das pessoas com os 
ambientes. Normalmente, é resultante do senso comum, 
não necessita de comprovação cientifica. Não é necessário, 
ser reflexivo quanto às afirmações, limitando-se apenas à 
dedução dos fatos.

Um exemplo de conhecimento empírico está no trabalhador 
rural, que mesmo sem estudo, consegue saber a época correta de 
plantar, e colher, apenas observando colheitas anteriores.

Introdução à seção

Figura 1.2 | Exemplo de Conhecimento Empírico

Fonte: <https://pixabay.com/pt/milharal-trabalhadores-de-campo-1124419/>. Acesso em: 11 dez.2017.
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• Científico: esse conhecimento está pautado na lógica, no 
pensamento crítico, na análise dos fatos (ou experimentos), e 
por fim, na comprovação (validação) do que se é investigado. 
Por necessitar de comprovação cientifica, há processos que 
devem ser seguidos e respeitados para que seja considerado. 

Um exemplo de conhecimento científico está na profissão de 
pesquisadores de fármacos, que partem de hipóteses, testes, e 
comprovações para que possam ser validados como remédios para 
certas doenças.

Figura 1.3 | Exemplo de conhecimento científico

Fonte: <https://pixabay.com/pt/cientista-farm%C3%A1cia-microsc%C3%B3pio-2141259/>. Acesso em: 11 dez. 2017.

• Filosófico: é aquele baseado na reflexão e construção das 
ideias, por meio da busca do saber. Tais conhecimentos 
surgem pela capacidade de refletir por questões subjetivas 
e imateriais. São teorias acerca de alguns assuntos, que não 
permitem ser verificadas e/ou validadas.

Um exemplo de conhecimento filosófico está nas teorias 
deixadas pelos grandes filósofos a respeito do pensar, existir e agir. 
Assim como pode ser observado na Figura 1.4. 
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Figura 1.4 | Exemplo de conhecimento filosófico

Fonte: <https://pixabay.com/pt/afresco-vaticano-museus-do-vaticano-478105/>. Acesso em: 11 dez. 2017.

Questão para reflexão

Com o advento dos aplicativos de comunicação instantânea 
(whatsapp, Messenger, telegram e etc), e o acesso à internet móvel 
por parte das operadoras, o acesso a informações se tornou muito 
mais fácil e cômodo. Tais ferramentas podem ser utilizadas como 
meio para distorção ou invenção de fatos do cotidiano?

• Teológico: é baseado na fé religiosa, acreditando que 
essa seja a verdade absoluta para a explicação das dúvidas 
humana. Não há necessidade de comprovação cientifica, 
pois tratam de assuntos não palpáveis, ou seja, sobrenaturais.

Um exemplo de conhecimento teológico está nas crenças de 
uma nação, ou ainda, em um grupo restrito. Em que as crendices 
estão relacionadas ao campo da subjetividade. 



U1 - Fundamentos sobre o conhecimento22

Figura 1.5 | Exemplo de conhecimento teológico

Fonte: <https://pixabay.com/pt/buda-budismo-iluminismo-medita%C3%A7%C3%A3o-2919798/>. Acesso em: 
11 dez. 2017.

Para saber mais

O a seguir vídeo demonstra os tipos de conhecimentos, com 
destaque ao empírico. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=BWADH3rwOs>. Acesso em: 30 nov. 2017.

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002) existe um outro 
tipo de conhecimento, o tecnológico. Surgiu no século XVIII na 
chamada revolução industrial, e permanece até os dias atuais. Essas 
tecnologias foram classificadas em:

• Clássicas: astronomia, agricultura e medicina,

• Comunicação: fotografia, vídeo, som, entre outras mídias.

• Elétrica: informática, eletrônica, telecomunicações.

• Avançada: nanotecnologia, fontes alternativas de energia, 
biocombustíveis, entre outras.
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Figura 1.6 | Exemplo de desenvolvimento tecnológico

Fonte: <https://pxhere.com/pt/photo/707810>. Acesso em: 12 dez. 2017.

Essas tecnologias no mundo atual permitem que as pessoas 
que estejam geograficamente distantes, possam se comunicar por 
videoconferência; efetuar pagamentos pelos serviços de internet 
banking com poucos cliques, entre outras facilidades que estão a 
nossa volta. 

Atividades de aprendizagem

1. Antigamente as pessoas acreditavam que consumir leite com manga, 
poderia causar desconfortos estomacais, conforme pode ser observado 
na Figura 1.7: 

Figura 1.7 | Tipo de conhecimento

Fonte: <https://pixabay.com/pt/manga-frutas-arroz-pegajoso-2208517/>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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Assinale a alternativa que descreva corretamente o tipo de conhecimento.

(    ) Tecnológico.
(    ) Filosófico. 
(    ) Cientifico.
(    ) Teológico. 
(    ) Empírico.

2. Observe as afirmativas a seguir, e assinale (V) verdadeiro ou (F) falso.

O conhecimento empírico é aquele ensinado pelas escolas, nas  
séries iniciais. 

O conhecimento científico necessita de processos para que a sua 
teoria seja validada.

O conhecimento filosófico é uma discussão de caráter subjetivo acerca 
de um assunto.

O conhecimento teológico só é tido como correto, quando existir uma 
comprovação concreta de certa divindade.

O conhecimento tecnológico, refere-se somente aos recursos voltados 
à tecnologia da informação. 

Assinale a alternativa com a sequência correta:

a) V – V – F – F – V.
b) V – F – V – F – V.
c) F – V – F – V – F.
d) F – V – F – F – F.
e) F – F – F – F – V.

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )
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Seção 4

Gestão do conhecimento

Caro aluno, na Seção 1.3, exploramos os tipos de conhecimentos. 
Dessa forma, foi possível compreender como a humanidade 
produziu diverso saberes, e de que forma são utilizados no dia-a-dia 
para resolução de problemas. 

As informações e conhecimentos são gerados em todas as 
esferas da sociedade, e por diversas áreas. Dessa forma, devem 
ser valorizados, pois reproduzem benefícios sociais e econômicos. 
Segundo Miranda (1999), o conhecimento é inerente às pessoas; 
por consequência, o seu gerenciamento e a forma de relacionar 
conhecimento, pessoas e empresas, tem papel determinante para 
a geração de soluções tecnológicas.

Para Dixon (2000), para que ocorra o compartilhamento, deve 
haver generosidade e, assim, pode-se permitir o intercâmbio de 
conhecimento que deve atender as três premissas:

• As empresas devem desenvolver bases de dados 
sofisticadas, e com alta disponibilidade para que ocorra 
o compartilhamento do conhecimento, e não apenas  
o armazenamento.

• O compartilhamento do conhecimento não deve ser apoiado 
apenas nas ferramentas tecnológicas, pois, existem outros 
meios como: reuniões, workshops, troca de informações 
mesmo que informalmente nas conversas de corredor.

• As empresas e pessoas devem proporcionar ambientes 
colaborativos para trocas de experiências, informações  
e conhecimento.

Um exemplo de compartilhamento do conhecimento está no 
sistema operacional Linux, pois algumas de suas distribuições foram 
desenvolvidas de forma colaborativa.

Introdução à seção
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Figura 1.8 | Exemplo de compartilhamento de conhecimento

Fonte: <https://pixabay.com/pt/linux-unix-tux-pinguim-bonito-2025130/>. Acesso em: 12 dez. 2017.

Isso tudo surge como facilitador do processo de inovação, assim, 
o sistema operacional Linux é o típico exemplo de como se atinge 
a evolução de um produto.

Para saber mais

O vídeo a seguir é utilizado em palestra motivacional, em que são 
demonstradas de uma forma descontraída as vantagens do trabalho 
colaborado em equipe. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=twg9SCt76UE>. Acesso em: 30 nov. 2017.

Segundo Fleury (1995), a constante busca pela inovação, pela 
produção de novos conhecimentos, ou ainda, pelo desenvolvimento 
de novas tecnologias são motivadores, pois de tempos em tempos 
têm-se produtos e serviços mais modernos e eficientes. 

Assim, Fleury (1995) define que a descoberta de novas tecnologias, 
inovações disponíveis no mercado, passam por um processo de 
mudança, que só se tornam possível pela prática, experimentação, 
testes e comprovações. Ainda, Lemos (1999) afirma que o processo 
de inovação, e o processo de aprendizado estão intrinsecamente 
ligados, o que fomenta o surgimento de novas tecnologias. 

Para Barbiere (1997), a inovação pode ter diferentes significados, 
conforme a área de conhecimento. Entre algumas formas podem 
ser destacadas:
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• Mercadológica: a forma de se comercializar, o meio em 
que são feitos os negócios, e o tipo de moeda (física ou 
virtual) utilizadas.

• Produtiva: descreve a tecnologia aplicada aos  
setores produtivos.

• Tecnológica (tecnologia da informação e comunicação): 
aqui estão descritas todas as formas de comunicação, 
computadores e afins.

• Farmacológica: são os fármacos que têm como objetivo 
tratar ou curar alguma doença.

Questão para reflexão

Quando um pesquisador desenvolve uma inovação, a única forma 
do produto chegar aos consumidores seria ele mesmo produzir, ou 
existe alguma outra forma disso acontecer?

Fique ligado

Caro aluno, ao longo desta unidade você pôde compreender 
a importância do conhecimento frente aos problemas e desafios 
encontrados diariamente nas organizações. 

Na Seção 1, foi possível entender como o conhecimento está 
inserido no contexto atual, o seu grau de importância, o desafio 
de colaboradores e gestores, no seu compartilhamento de forma 
eficiente, possibilitando utilizá-lo como recurso estratégico.

Na Seção 2, estudamos os conceitos relacionados aos dados, 
informações e conhecimento, dessa forma, é possível identificá-los 
dentro de um contexto em que se possa receber as tratativas necessárias 
para que sejam utilizados como um importante recurso estratégico.

Na Seção 3, os tipos de conhecimentos produzidos nas 
organizações foram identificados, o que permitiu a compreensão 
de onde se originam, e ainda, de que forma podem ser utilizados.

Na Seção 4, após compreender os aspectos teóricos do 
conhecimento, houve uma discussão acerca das técnicas e 
necessidades de se fazer a gestão do conhecimento, que possam 
servir de alicerce nos projetos e desenvolvimentos das organizações.
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Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade de ensino você pôde compreender como o 
conhecimento tem um valor de mercado, em diversos casos, de 
difícil mensuração. O gestor necessita de um olhar estratégico 
para efetuar o gerenciamento do conhecimento produzido (ou 
em produção), para que seja utilizado como estratégia a fim de se 
garantir a qualidade dos serviços prestados, ou de produtos que 
atendam à qualidade desejada.

No setor de tecnologia da informação, a base de conhecimento 
produzida ao longo de projetos e desenvolvimentos deve 
ser gerenciada aplicando as técnicas adequadas, permitindo 
alcançar os resultados. Para isso, o aprofundamento no tema 
denominado “ferramentas da gestão do conhecimento”, permitirá 
a compreensão dos recursos e técnicas a serem aplicadas nos 
problemas e desafios diários.

Atividades de aprendizagem

1. No ano de 2015, quando o país sofria com os casos de pessoas infectadas 
por chikungunya. A fim de se acelerar a busca por uma vacina, o instituto 
Pasteur, Fiorocruz e USP firmaram uma parceria.   

Assinale a alternativa que descreva corretamente o tipo de inovação.
(    ) Mercadológica.
(    ) Produtiva. 
(    ) Tecnológica.
(    ) Farmacológica. 
(    ) Remédio.

2. Como o compartilhamento de informações pode favorecer a inovação, 
independente da área de conhecimento?
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. A busca pelo conhecimento esteve presente desde os primórdios 
da humanidade, e isso possibilitou que grandes mentes pudessem 
disponibilizar, nos dias atuais, algumas ferramentas tecnologias e produtos 
a fim de contribuir positivamente na vida das pessoas. 

Dentro desse contexto, assinale a alternativa que descreva a característica 
dos meios de conhecimento.
a) Deve ser continuo, não ficando atrelado somente aos 
registros históricos.
b) O conhecimento não é algo que possa ser absoluto.
c) A construção deve ser pautada em incertezas.
d) A busca do conhecimento por meio de diversas fontes.
e) A desconfiança deve estar presente para que haja uma 
comprovação científica.

2. Alguns sites fazem a mineração de algumas informações a fim de 
facilitar a vida do usuário, e atrair um maior número de adeptos. Alguns 
deles são bastante utilizados no Brasil, tais como:

• Trivago: selecionado hotéis e hospedagem.
• WebMotors: seleciona veículos a venda.
• ZapiMoveis: seleciona casas disponíveis para alugar.

Assinale a alternativa correspondente a Figura 1.9.

Figura 1.9 | Conjunto X

Fonte: elaborada pelo autor.

(   )

(   )
(   )
(   )

(   )
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a) (   ) Informação.
b) (   ) Dado.
c) (   ) Estrutura.
d) (   ) Conhecimento.
e) (   ) Somente objetos.

3. Observe as afirmativas a seguir:

I. As informações podem ser consideradas como dados tratados.
II. A informação pode se dar por meio da indagação.
III. A sociedade gera informações a todo instante.

Assinale a alternativa com a resposta correta.
a) (   ) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
b) (   ) Apenas a alternativa II está correta.
c) (   ) Apenas a alternativa I está correta.
d) (   ) As alternativas I, II e III estão corretas.
e) (   ) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

4. Observe a frase a seguir:

“As redes deverão sofrer impacto (latência, vazão, perda de pacotes e jitter) 
de certa magnitude, podendo ser irrelevante, moderado ou sensível ao 
tráfego elástico (menos prioritário), e ao tráfego “stream” (mais prioritário), 
devido à nova versão do protocolo, e/ou pela utilização dos mecanismos 
de transição”. Nunes, Ursini (2013, p. 5).

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que descreva esse tipo de 
conhecimento.
a) (   ) Filosófico.
b) (   ) Teológico.
c) (   ) Empírico.
d) (   ) Imaginético.
e) (   ) Científico.

5. Observe a frase a seguir:

No do conhecimento, as partes envolvidas devem 
atender a três premissas: o desenvolvimento bases de dados sofisticadas, 
com alta ; o compartilhamento do conhecimento 
não deve ser apoiado em diversos meios e possibilidades; deve haver 
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ambientes  para trocas de experiências, informações 
e conhecimento.

Assinale a alternativa que complete as lacunas corretamente.
a) (   ) ambiente – integridade – abertos.
b) (   ) intercambio – disponibilidade – colaborativos.
c) (   ) intercambio – capabilidade – fechados.
d) (   ) ambiente – integridade – abertos.
e) (   ) facilitador – efetividade – colaborativos.



Referências
BARBIERI, José Carlos. A contribuição da área produtiva no processo de 
inovações tecnológicas. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, 
v. 37, n. 1, 1997.

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. 
Tradução de Bruno Magne. Porto Alegre: Artmed, 2000.

CLEGG, S.; KORNBERGER, M.; PITSIS, T. Tecnologia da Informação para 
Gestão, 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

DIXON, Nancy. Common knowledge: how companies thrive by sharing 
what they know. Harvard: Harvard Business School Press, 2000.

FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Aprendizagem e inovação 
organizacional: as experiências de Japão, Coréia e Brasil. São Paulo: 
Atlas, 1995.

LEMOS, Cristina. Inovação na era do conhecimento. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999.

MIRANDA, Roberto Campos da Rocha. O uso da informação na formulação 
de ações estratégicas pelas empresas. Ciência da Informação, Brasília, v. 
28, n. 3, 1999.

PROBST, G.; RAUB, S.; ROMHARDT, K. Gestão do conhecimento: os 
elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2002.

TURBAN, Efrain; VOLONINO, Linda. Tecnologia da informação para 
gestão: em busca de um melhor desempenho estratégico e operacional. 8. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 



Unidade 2

Objetivos de aprendizagem

Caro aluno, na última década com o advento das tecnologias 
de comunicação em rede, grande parte dos brasileiros tiveram 
acesso às informações por outros tipos de mídias, que não se 
restringiam ao jornal e televisão. 

Dentro desse contexto, esta unidade tem como objetivo 
fazer uma discussão acerca da importância do conhecimento. 
Assim, possibilitará que você possa efetuar uma reflexão de 
que forma as experiências vivenciadas diariamente podem 
ser convertidas em informações e, consequentemente, em 
conhecimento para que seja utilizado como o seu diferencial 
pessoal e profissional.

Gestão do 
conhecimento

Seção 1 – Contexto atual do conhecimento 

Será feita uma explanação a respeito do contexto atual em que o 
conhecimento está inserido. Ou seja, de que forma o conhecimento 
é transmitido, a sua eficácia, e os novos desafios.

Seção 2 – Dados, informações e conhecimento 

Será possível compreender os conceitos acerca de dados, 
informações e conhecimento. De que forma um pode gerar o 
outro, e em que momentos cada um pode ser encontrado nas 
necessidades diárias.

Me. Sergio Eduardo Nunes



Seção 3 – Tipos de conhecimento 

Por meio de uma discussão sobre os tipos de conhecimentos que 
nos cercam, por diversas formas e meios, será possível identificar 
tais tipos. Possibilitando assim, otimizar a seleção e o acesso ao 
conhecimento conforme haja necessidade.

Seção 4 – Gestão do Conhecimento 

Será possível compreender como deve ser feita a gestão e 
gerenciamento do conhecimento, para utilizá-lo como ferramenta 
estratégica, nas tomadas de decisão.  
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Introdução à unidade
As dimensões do conhecimento serão nosso objeto de estudo, 

permitindo que você possa identificá-los, e diferenciá-los nas tarefas 
do dia a dia dentro das organizações. Compreender tais dimensões 
possibilitará que se trace planos e estratégias a fim de buscar as 
melhores soluções tecnológicas para a solução de problemas.      
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Seção 1

Dimensões do conhecimento

Para iniciarmos os estudos acerca dos assuntos relacionados à 
gestão do conhecimento, vale lembrar que na Unidade 1 você pôde 
compreender como os dados, as informações e o conhecimento 
são importantes para as pessoas/empresas, auxiliando-as na 
resolução de problemas. Ainda foi possível compreender como o 
conhecimento pôde auxiliar no processo de inovação tecnológica. 

A gestão do conhecimento nas empresas segundo Terra (2000) 
é um processo continuo, em que a aprendizagem se dá por meio 
da análise dos dados, como facilitadora da geração de algumas 
informações, que podem levar ao conhecimento. Dessa forma, o 
gerenciamento desse fluxo garante que a aprendizagem não será 
individualizada, mas sim em prol da organização.

 A forma de fazer a gestão do conhecimento está diretamente 
ligada à capacidade de:

• Gerir as fontes de conhecimento: em algumas organizações 
os conhecimentos podem vir de diversas fontes, dessa forma, 
ao fazer a sua gestão, pode ser um facilitador em algumas 
atividades. Um exemplo pode ser encontrado na atividade 
de gerenciamento de projetos, em que as informações são 
geradas diariamente pela equipe, patrocinador, prestadores 
de serviços entre outros.

• Filtrar os conhecimentos: quando no desenvolvimento de 
ferramentas atuantes na gestão do conhecimento, faz-se 
necessário ter recursos que permitam que o gestor filtre 
quais conhecimentos são úteis para determinado problema. 
Um exemplo pode ser encontrado em simples tarefas 
do cotidiano. Imagine que você já tenha conhecimento e 
habilidade para fazer um Yakisoba, porém, não se lembra de 
todos os ingredientes. Certamente você irá filtrar em qual 
livro de receitas encontrará a solução do seu problema. 

Introdução à seção
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Outro exemplo mais focado em tecnologia da informação, 
são os relatórios gerados por filtros de seleção.

• Proteger os conhecimentos: por uma questão estratégica de 
negócio, proteger no sentido de guardar (manter em segredo), 
é necessário para a proteção de um projeto maior. Isso em 
muitos casos garante o processo de inovação tecnológica. 
Um exemplo está na corrida da indústria farmacêutica na 
descoberta de remédios utilizados em graves enfermidades; 
situação em que o conhecimento pode ser a chave para 
inovação. Outro exemplo voltado à área de TI está nos 
mecanismos de proteção as bases de dados.

• Utilizar os conhecimentos: apenas realizar a gestão do 
conhecimento, porém, não conseguir utilizá-los a favor da 
resolução de algum problema reflete como desperdício 
de tempo. Como exemplo, um administrador de redes 
que tem um histórico de problemas e possíveis soluções, 
porém, não utiliza tais documentações, fazendo com que 
os reparos e indisponibilidade dos serviços demorem mais 
do que o necessário.

Para exemplificarmos em que momentos as técnicas mencionadas 
são utilizadas por profissionais de tecnologia da informação, vamos 
tomar como base uma situação muito comum em época de 
eleições. Para atingir um grande número de eleitores, a equipe de 
campanha busca diversos grupos com o intuito de direcionar as 
propagandas, conforme as necessidades e descontentamentos.

Dessa forma, o profissional de tecnologia da informação entra 
em cena, pois tem a missão de buscar as informações para que 
esse conhecimento seja filtrado e, assim, se encontrar os eleitores. 
Uma vez que o conhecimento esteja de posse a sua gestão, e a 
sua proteção, deve ser tomado como um ponto de atenção, pois 
ele se torna um fator de interesse dos adversários também. Por fim, 
utilizar tais conhecimentos de forma correta e estratégica pode ser 
um grande diferencial no resultado final.
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Questão para reflexão

Nas atividades cotidianas como o desenvolvimento de uma 
solução para um software, por exemplo, agrega conhecimento ao 
projeto, e a todos da equipe, isso se o trabalho for conduzido de 
forma colaborativa. Quais ferramentas computacionais o mercado 
disponibiliza para esse fim?

Segundo Terra (2000), a gestão do conhecimento surgiu pela 
necessidade das organizações em se garantir uma vantagem 
competitiva duradoura e constante. Para isso, existem algumas 
motivações, que podem ser observadas a seguir:

• Qualidade de serviço (QoS – Quality of Service): está na 
capacidade de analisar os processos e, por meio de algumas 
ações e/ou ferramentas, garantir um produto/serviço com 
mais qualidade. 

Figura 2.1 | Qualidade de serviço

Fonte: <https://pixabay.com/pt/controle-de-qualidade-qualidade-571149/>. Acesso em: 11 dez. 2017.

A gestão eficiente do conhecimento faz com que haja melhora 
significativa na qualidade de serviço. Um exemplo está nos serviços 
de streming de vídeo (como o NetFlix), em que, tanto operadoras 
de internet, quanto a empresa provedora de entretenimento, fazem 
um esforço por meio de sua equipe para que seja evitado a latência, 
perda de pacotes e jitter, fazendo com que não ocorra degradação 
dos seus serviços. 
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• Avanço tecnológico: com o advento das ferramentas 
colaborativas em nuvem (cloud computing), houve facilidade 
para se fazer a gestão do conhecimento nas organizações. 
O mercado oferece soluções pagas e gratuitas, com alto 
grau de desempenho.

• Aumento da produtividade: o setor produtivo foi uma das 
primeiras áreas a utilizar a gestão do conhecimento. 

Figura 2.2 | Setor produtivo

Fonte: <https://pixabay.com/pt/planta-alum%C3%ADnio-produ%C3%A7%C3%A3o-r%C3%BAssia-2639743/>. 
Acesso em: 11 dez. 2017.

Isso se deu pela necessidade de atender altas demandas e, nos 
casos de dificuldades/problemas, desenvolver um histórico de 
conhecimentos, com boas práticas e soluções.

• Vantagem competitiva: quanto mais organizado, e maior 
for o conhecimento acumulado, certamente maior será 
a gama de soluções e oportunidades que podem surgir 
nas organizações. Essa vantagem pode ser pontual, 
oportunizadas por dificuldades anteriores, e ser de grande 
valia para os administradores.

• Sobrevivência no mercado: nesse ponto vale os 
apontamentos feitos para as “vantagens competitivas” na 
gestão do conhecimento. Assim como ocorre no BI (Busines 
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Intelligence), em que é possível converter dados brutos em 
negócios, ou na tomada de decisão. 

Para saber mais

O vídeo a seguir é um trecho de uma entrevista com o professor 
Dr. Mario Sérgio Cortella, em que são discutidos assuntos referentes 
à gestão do conhecimento, como a reciprocidade da partilha do 
conhecimento e que não existe uma área proprietária dessa gestão. 
Acesse o site e entenda melhor.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=M19fuvUm6-E>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), sobre as Dimensões 
do conhecimento existem duas visões: as tradicionais e não-
tradicionais estrutura conceitual contém duas dimensões:  
ontológica e epistemológica 

Pela dimensão ontológica: em termos restritos, o conhecimento 
só é criado por indivíduos (pessoas). Uma organização não pode 
criar conhecimento sem indivíduos. A criação do conhecimento 
organizacional deve ser entendida como um processo que amplia 
“organizacionalmente” o conhecimento da organização. 

Esse processo ocorre dentro de uma “comunidade de interação” 
em expansão, que atravessa níveis e fronteiras interorganizacionais. 
Ex.: é importante para a organização que a empresa proporcione 
interação entre seus funcionários (empresa de marketing que tinha 
um manual de processos datilografado e depois foi digitalizado 
e disponibilizado via rede de computadores para todos os 
colaboradores da empresa).

Já a dimensão epistemológica baseia-se na distinção estabelecida 
entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. O primeiro 
é pessoal, informal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser 
formulado e comunicado. 

O segundo, ou “codificado”, refere-se ao conhecimento que é 
possível ser transmitido em linguagem formal e sistemática. 

Os seres humanos adquirem conhecimentos criando e 
organizando ativamente suas próprias experiências. Assim, o 
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conhecimento que pode ser expresso por palavras e números 
representa apenas a ponta do iceberg do conjunto de 
conhecimentos como um todo (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).

Atividades de aprendizagem

1. Em alguns casos as empresas têm uma boa capacidade para geração 
de conhecimento, porém, alguns cuidados e ações, são necessários para 
que efetivamente tais recursos possam ser aproveitados de alguma forma.
Com base nesse contexto, assinale a alternativa que descreva as 
capacidades que se relacionam à gestão do conhecimento.

(    ) Terceirizar as fontes de conhecimento; justificar os conhecimentos; 
proteger os conhecimentos; negociar os conhecimentos.
(    ) Terceirizar as fontes de conhecimento; manipular os conhecimentos; 
extrair os conhecimentos; utilizar os conhecimentos.
(  ) Exportar o conhecimento; filtrar os conhecimentos; extrair os 
conhecimentos; facilitar os conhecimentos.
(    ) Gerir as fontes de conhecimento; filtrar os conhecimentos; proteger 
os conhecimentos; utilizar os conhecimentos.    
(   ) Manipular o conhecimento; comprar os conhecimentos; importar os 
conhecimentos; negar os conhecimentos.

2. No atual cenário da sociedade, em que a economia encontra-se 
globalizada e os fatos ocorridos em um país podem afetar de forma 
positiva ou negativa a outro, ter uma base de conhecimentos pode ser 
tido como uma ferramenta estratégica. Por que os processos burocráticos 
podem ocasionar o “engavetamento” de alguns conhecimentos?
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Seção 2

Dados, informações e conhecimento 

Certamente você já deve ter percebido que em cada lugar que 
vivemos, como casa, trabalho, clube e faculdade, são utilizados 
vocabulários diferentes. Esse tipo de comunicação mesmo que 
intuitivamente, facilitam o processo de comunicação, e permitem a 
fluidez do conhecimento.

A informação nesse novo contexto, começa a ser entendida 
como um recurso essencial para a tomada de decisão. Para Beck 
(2007, p. 12), “atualmente, toda empresa está envolta a amplos e 
diversos tipos de informação e, para competir nesse contexto 
dinâmico, o segredo do sucesso é a agregação de valor a partir 
do acesso, do tratamento, da utilização e da disseminação da 
informação”, sendo que a informação é resultante dos dados 
contextualizados, e essas informações ao subsidiarem as decisões, 
promovem os conhecimentos.

Para uma melhor compreensão da era da informação e dos 
conhecimentos segue o quadro a seguir:

Introdução à seção

Fonte: Rezende e Abreu (2000).

Quadro 2.1 | Informações sobre a era da informação e dos conhecimentos
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Assim, qualquer empresa baseada em conhecimento é 
reconhecida como uma organização em que ocorre aprendizagem, 
que entende o conhecimento como um recurso estratégico, 
proporciona situações para a criação do conhecimento, que pode 
ser processado internamente e utilizado externamente, fazendo uso 
do seu capital intelectual, em que o trabalhador do conhecimento é 
proprietário deste capital intelectual (GARVIN, 1993).

2.1 | Taxonomias e modos de conversão do 
conhecimento e aplicações

Segundo o Dicionário Online Português o termo Taxonomia 
trata-se “da classificação; técnica de classificação, ou de distribuição 
sistemática em categorias: taxonomia gramatical”. Nos parágrafos a 
seguir analisaremos essas classificações, bem como as conversões 
dos conhecimentos.

Dessa forma, Terra (2006) afirma que para que ocorra o fluxo 
contínuo do conhecimento dentro das empresas, os conhecimentos 
devem ser convertidos, e para isso são necessários alguns processos, 
entre eles, a forma da comunicação organizacional.

Para saber mais

O vídeo a seguir evidencia um documentário acerca da gestão do 
conhecimento, com ênfase em algumas discussões da utilização 
dessa ferramenta nas empresas.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AzQ17-
UElVY>. Acesso em: 20 dez. 2017.

Segundo Terra (2006), a taxonomia é uma forma de filtrar e 
prover o acesso à informação, a fim de se gerar conhecimento. 
Com isso, o objetivo da taxonomia é:

• Utilizar termos: tem como função encontrar consenso 
entre as diversidades, com o objetivo de representar 
conceitos (independente de sua complexidade), em 
termos. Esse tipo de ação beneficia a fluidez das 
informações, a geração do conhecimento.  
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• Prover a comunicação: esse processo deve ser tratado com 
cuidado, pois, a forma de prover a comunicação pode variar 
conforme a política da empresa. Em muitos casos o seu 
monitoramento, a fim de se obter um controle da utilização 
da ferramenta de comunicação, pode ser inviável. Em 
projetos de caráter colaborativo, prover a comunicação das 
partes é essencial para a sua condução.

Fleury (2012) divide o conhecimento em:

• Tácito: é pessoal, subjetivo, se tornando uma difícil 
formalização científica. Está diretamente ligado às 
experiências vividas, às emoções, e às ideias. 

• Explícito: é possível formalizá-lo por meio de uma linguagem 
formal, sistemática, por meio de números, sendo necessário 
o conhecimento dos fatos. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a externalização é que 
cria conhecimentos e conceitos novos e explícitos a partir do 
conhecimento tácito. Já para que o conhecimento tácito seja 
externado e se torne tácito, este deve ocorrer por meio de 
documentos, manuais, registros históricos (verbal ou escrito), o que 
proporciona a viabilização do conhecimento tácito.

Dessa forma, é possível por meio do Quadro 2.1, compreender 
as taxonomias dos conhecimentos, e os seus respectivos exemplos.

Quadro 2.2 | Taxonomia do conhecimento

TIPOS DEFINIÇÃO EXEMPLOS

Tácito
Conhecimento 

enraizado nas ações e 
experiências

Melhores práticas 
para desenvolver 

determinada 
aplicação.  

Tácito Cognitivo Modelos mentais

Um desenvolvedor 
ACREDITAR que 

determinado 
framework é melhor 

do outros.

Tácito Técnico
“saber fazer” 

determinado trabalho

Possuir as habilidades 
para desenvolver ou 

buscar soluções.
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Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997).

Explícito

Conhecimento 
articulado por uma 

linguagem natural ou 
forma simbólica 

Conhecimento da 
necessidade dos 

clientes.

Individual Criado pelo individuo 
Ideias extraídas de 

projetos já realizadas.

Social
Criado por ações 

coletivas

Desenvolver normas 
para comunicação em 
um grupo de trabalho.

Dessa forma, é possível compreender como a interação entre 
os tipos de conhecimentos, geram as conversões. São quatro 
possibilidades de conversão do conhecimento, e para uma delas, 
existe uma aplicação adequada. Observe o Quadro 02, onde é 
possível a compreensão.

Quadro 2.3 | Tipos de conversão do conhecimento

CONVERSÃO COMBINAÇÃO APLICABILIDADE

Tácito para Tácito Socialização 
Compartilhamento de 

melhores soluções.

Tácito para Explícito Externalização
Documentação das 
melhores práticas e 

soluções 

Explícito para Explícito Combinação
Utilização de serviços 

de streaming, para 
troca de experiências.

Explícito para Tácito Internalização

Participação de cursos 
hands on, onde é 
possível transferir 

o conhecimento e 
praticar a solução 
encontrada para 

determinado 
problema.

Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997)
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É comum encontrar dentro de pequenas empresas os 
multiplicadores de informações devido à falta de recursos 
principalmente. Esses multiplicadores são funcionários selecionados 
comumente pela gerencia a deslocarem-se aos centros de 
treinamento. Nesse ponto do cenário ocorre a combinação e a 
internalização dos novos conteúdos do curso. Ao final desse período 
de estudo, o multiplicador retorna à empresa e deve disseminar 
o que aprendeu, favorecendo a externalização para os demais 
companheiros de trabalho e a socialização entre os mesmos.

Dessa maneira, a TI (Tecnologia da Informação) por meio 
das formas de conversão do conhecimento, tem um importante 
papel na implementação da gestão do conhecimento nas 
organizações. Sendo esse o setor responsável por prover a 
movimentação, o controle (nos aspectos relacionados segurança), 
o compartilhamento, e a gestão da base do conhecimento.

Todos os processos envolvidos na aprendizagem, 
externalização, pesquisas e descobertas, geram informações ao 
longo das experimentações. A tecnologia da informação integra 
tais conhecimentos em seus sistemas computacionais (computer-
assisted knowledge system), que servem como repositórios de 
conhecimento, assim como funcionam os data warehouse.

Um dos maiores desafios, nas palavras de Nonaka e Takeuchi, 
é a externalização dos conhecimentos, ou seja, transformar os 
conhecimentos encontrados no capital intelectual dos profissionais 
em livros, apostilas, ou seja, documentar.

Questão para reflexão

Normalmente os projetos têm muitos pontos a serem observados, 
o gestor deve ter uma visão macro dos desafios, para que assim 
possa segmentar as atividades, a fim de se atingir um objetivo em 
específico. Dentro desse contexto, como a taxonomia pode auxiliar 
nesse processo?

Atividades de aprendizagem

1. Assinale a alternativa que descreva corretamente o termo taxonomia no 
tocante da gestão do conhecimento.
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Estipula as regras e forma de se expressar em reunião. 
Facilitador do processo de comunicação entre as partes.
Prioriza a linguagem informal para a compreensão de todos  

os envolvidos.
Seleciona os colaboradores que tem o direito de opinar.
Seleciona os colaboradores com direito a voto.

2. Devido ao excesso de informações geradas a todo momento, ao se 
utilizar algum filtro, pode-se correr o risco de “desperdiçar” um possível 
conhecimento. Em quais circunstâncias os conhecimentos devem ser 
selecionados?

(   )

(   )
(   )

(   )
(   )
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Seção 3

Tipos de conhecimento 

O conhecimento é uma expressão que utilizamos para 
contabilizar as experiências adquiridas, ou ainda, a somatória dos 
pensamentos, hipóteses e invenções. Por isso, tornou-se o bem 
mais valioso para as corporações. 

Nesta seção você poderá compreender os aspectos e 
características de cada um dos seus tipos, assim, você direcionará 
aqueles conhecimentos que realmente possam fazer parte da 
solução dos problemas.

Introdução à seção

3.1 | Tipos de capitais  

Caro aluno, na Seção 2.2 discutimos os assuntos relacionados 
à taxonomia do conhecimento, os tipos de conversão, e de que 
forma são aplicadas no dia a dia. Nesta seção, serão abordados os 
tipos de capitais, e de que forma o capital intelectual é organizado, 
a fim de se apoiar à gestão do conhecimento.

No quadro a seguir encontram-se alguns tipos de capital para 
auxiliar sua compreensão.
Quadro 2.4 | Tipos de capital

Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997).

Valor de Mercado

Capital Financeiro Capital Intelectual

Capital Humano Capital Estrutural

Capital de Cliente Capital Organizacional

Capital de Inovação Capital de Processos
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Para saber mais

O vídeo a seguir evidencia de forma bem humorada a importância do 
capital intelectual nas organizações.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_sXjr7YwdaY>. 
Acesso em: 31 jan. 2017.

3.2 | Valor de mercado: capital financeiro e  
capital intelectual

Stewart (1998) define que:

• Capital financeiro: o capital financeiro provém dos seus 
processos, conhecimento, infraestrutura e clientes. Para que 
haja valorização dos seus produtos/serviços. 

• Capital intelectual: é um conjunto que compõe os ativos 
intangíveis e subjetivos (não financeiro).  Esse capital é muito 
importante; analise a seguinte situação: se um determinado 
funcionário recebe inúmeras informações, com ou sem 
ajuda da tecnologia, e mesmo assim não sabe o que e como 
aproveitá-las, de nada adianta.

Segundo Edvisson e Malone (apud SILVA, 2004, p. 144), o capital 
intelectual visa avaliar os recursos intangíveis nas organizações, 
como as marcas, patentes, portfólio, fidelização, capacitação, 
aperfeiçoamento de processos, entre outros.

Ainda Edvisson (2004, p. 214) define que: 

Se considerarmos uma empresa como organismo 
vivo, digamos uma árvore, então o que é descrito 
em organogramas, relatórios anuais, demonstrativos 
financeiros trimestrais e brochuras explicativas constitui 
o tronco, os galhos e as folhas. O investidor inteligente 
examina essa árvore em busca de frutos maduros para 
colher. Presumir, porém, que essa é a árvore inteira, 
por representar tudo que seja imediatamente visível, 
é certamente um erro. Metade da massa, ou o maior 
conteúdo dessa árvore, encontra-se abaixo da superfície, 
no sistema de raízes.
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Tal citação permite fazer uma analogia a um iceberg, que mostra 
apenas 20% do seu tamanho, pois os 80% restante estão emergidos 
no oceano. Dessa forma, o gestor deve se preocupar com o capital 
intelectual que corresponde a 80% do valor da organização, ou seja, 
pessoas criam valor.

Para se ter ideia do quão importante é o capital intelectual no 
dia a dia das organizações, imagine uma situação. Um colaborador 
que desempenhava uma função dentro da empresa, por motivos 
particulares precisou ausentar-se por algumas semanas. Acontece 
que, os conhecimentos utilizados por esse colaborador estavam 
apenas em sua cabeça, fazendo com que os processos consequentes 
fossem prejudicados pela falta de informações. Certamente você já 
deve ter vivenciado isso em alguma atividade do seu trabalho.

Rocha (2001) afirma que é difícil mensurar as competências 
dos colaboradores, ou ainda, a depreciação das habilidades 
intelectuais que futuramente poderão ser requisitadas em algum 
desenvolvimento. Logo, é possível calcular apenas os custos 
vinculados e os bens físicos da organização. 

Para melhor compreensão da importância do capital intelectual 
para as organizações, como exemplo estão presentes: as marcas, as 
patentes, o portfólio, as campanhas de fidelização, capacitação de 
colaboradores, aperfeiçoamento de processos, entre outros.Existe a 
necessidade de questionar por qual motivo as empresas necessitam 
do Capital intelectual com suporte da TI ? Para responder a estes 
questionamentos seguem os seguintes tópicos de acordo nas 
palavras da Comunidade ADM:

• Para proporcionar a continuidade e o crescimento dos 
negócios: a sobrevivência tem regras severas;

• Para melhorar a qualidade dos serviços com foco no cliente;

• Para reduzir a mobilidade dos funcionários, lembrando que 
se este sair da instituição, o conhecimento vai com ele;

• Para padronizar e/ou facilitar o aprendizado dentro da 
organização, este considera-se um exercício para todos os dias;

• Para a criação de competências e consequentemente a 
criação de novos negócios.

A seguir, você perceberá que além do que já aprendeu sobre 
Capital intelectual, há a ramificação em dois sub-capitais.
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Para saber mais

A partir deste site você saberá como a TI alavanca o Capital intelectual.

Disponível em: <https://webinsider.com.br/a-ti-como-alavanca-
do-capital-intelectual-parte-1/>. Acesso em: 31 jan.2017.

Para saber mais

Nas palavras do autor, José Francisco, “em 1991, a Skandia AFS indicou 
um Diretor de Capital Intelectual para descrever e desenvolver um 
modelo de gerenciamento do valor de ativos intangíveis”. Como foi 
implementado tal desafio? Veja a seguir:

<https://books.google.com.br/books?id=_Qy0DTn3xHQC&pg=PA1
80&lpg=PA180&dq=TI+CApital+intelectual&source=bl&ots=_kswIa
dvKf&sig=ept15Hcn3NvB0AfiLm7_PploYUA&hl=pt-BR&sa=X&ved=
0ahUKEwiNjNmE48bZAhXN1lMKHRXFDdEQ6AEIXjAH#v=onepage&
q=TI%20CApital%20intelectual&f=false>. Acesso em: 13 mar. 2018.

3.2.1 | Capital intelectual: capital humano e  
capital estrutural 

Stewart (1997) define:

• Capital humano: esse capital tráz consigo os aspectos 
intelectuais das pessoas que compõem a organização. Para 
que desempenhe uma ou mais funções, a fim de se alcançar 
o objetivo organizacional.

A figura a seguir evidencia a relação dos capitais estudados até 
o momento:
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Figura 2.3 | Capital humano

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=TI+%E2%80%A2%09Capital+de+Processos&sa=N&biw=1440&
bih=720&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiAmvTm5cbZAhUN7FMKHfXXBrM4ChCwBAhJ#img
rc=09HXhuMTQQKnRM>. Acesso em: 14 mar. 2018.

Assim, segundo Stewart (1998), há dois aspectos importantes:

 ○ O gestor deve conhecer as habilidades de seus colaboradores. 
Por diversas vezes os membros da equipe são cobrados para 
desenvolverem atividades nas quais não têm conhecimentos 
técnicos adequados para tal. Tais atitudes colocam em risco 
os objetivos, comprometendo o resultado final.

 ○ O gestor deve manter a sua equipe comprometida e focada. 
Talvez esse seja o maior desafio. Aqui estão contidos os 
aspectos motivacionais, pessoais, os objetivos e necessidades 
dentro da organização. 

Para saber mais

O vídeo a seguir apresenta Arthur, um funcionário competente que 
conhece todos os processos da empresa em que trabalha, mas 
que adoeceu. De que forma a empresa procedeu com o trabalho 
desempenhado por ele? 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kSUTNtRDNnc>. 
Acesso em: 13 mar. 2018.

• Capital estrutural: é tido como a base em que o conhecimento 
das estruturas é disposto. Para isso, são utilizados os recursos 
tecnológicos, manuais de processos, entre outros.
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3.2.2 | Capital estrutural: capital do cliente e 
capital organizacional 

Segundo Stewart (1998):

• Capital de cliente: é o bem mais valioso para as organizações, 
sendo responsável por prover o capital financeiro. Conhecer 
o capital dos clientes pode proporcionar vantagens 
competitivas, pois se consegue direcionar as atividades em 
prol do consumidor (cliente).

Segundo Stewart (1998), o capital estrutural é composto por 
itens que podem ser considerados como capital da empresa, 
representados pelos seus ativos intangíveis. Para isso, o 
conhecimento tácito de um colaborador é armazenado e tido 
como parte do capital estrutural. Dessa forma, estão inseridas 
as tecnologias desenvolvidas, as invenções, repositórios de 
conhecimentos e soluções, programas para busca de soluções e 
mudanças de processos internos.

Stewart (1998) ainda evidencia o caminho pelo qual o 
conhecimento trafega, ou seja, a infraestrutura que serve de 
apoio ao capital humano. Nessa área encontram-se os aspectos 
computacionais importantes para que ocorra a utilização do 
compartilhamento do conhecimento. O capital estrutural 
está relacionado à qualidade dos serviços de tecnologia da 
informação disponíveis, o alcance dos sistemas computacionais, a 
documentação dos processos, as bases de conhecimentos (banco 
de dados), entre outros.

Neste tópico destacamos a utilização de softwares conhecidos 
pela gestão de empresas, ou seja, administração versus tecnologia, 
como: Balanced ScoreCard (tradução da estratégia em ação); 
Business Intelligence (acessar dados e explorar informações); 
Automação de Suprimentos/Compras; Supply Chain (cadeia de 
suprimentos) e Planejamento e Controle Orçamentário 

O Capital estrutural subdivide-se em mais dois capitais 
importantes que veremos a seguir.
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• Quando o foco é o Cliente, usar softwares como:

 ○ o CRM - Customer Relationship Management  ou 
Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, que 
deverá verificar a qualidade; avaliar o preço do produto e 
do serviço de acordo com expectativa do cliente; 

 ○ Call Center/HelpDesk ou Centro de Ajuda e Chamada 
tem o objetivo de atender seus clientes de forma a 
responder as suas dúvidas, suas localidades e como tem 
sido o desempenho da equipe de atendimento; 

 ○ Automação de Escritórios é um tipo de automação 
que centraliza alguns dispositivos de hardware e 
software  com a finalidade de proporcionar um aumento 
da produtividade nos departamentos da organização, ou 
seja,  automação de escritório são algumas aplicações 
da TI cujo foco é a aumentar a produtividade dos 
colaboradores nos escritórios e, para isso, existem 
algumas ferramentas que podem ser utilizadas;

 ○ Automação Comercial, assim como a automação de 
escritório, necessita de uma concentração de dispositivos 
de hardware e software com a finalidade de automatizar 
os pontos de venda e a força de venda, com a integração 
dos demais sistemas encontrados na empresa (por 
exemplo o sistemas de CRM, com foco no cliente 
para apresentações de promoções  e personalização 
da informação), entre outros mecanismos como 
dispositivos de hardware de mão;

 ○ Ecossistema de Negócios nada mais é do que um 
mecanismo que proporciona maior interação entre a 
empresa e pessoas, gerando soluções de valor agregado 
e reais vantagens competitivas para o cliente.

• Capital Organizacional: compreende a cultura, os processos, 
o contexto histórico ao qual estão inseridos, os objetivos, 
as limitações, a sua posição no mercado, e demais 
características. Representa a infraestrutura e envolve os 
capitais de Inovação e Processo.  
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3.2.3 | Capital organizacional: capital de inovação 
e capital de processos 

Segundo Stewart (1998):

• Capital de Inovação: caracteriza-se na detenção do 
conhecimento, apoiado na persistência, a fim de se gerar novos 
conhecimentos, permitindo assim, soluções para os problemas 
da própria organização, ou ainda, em prol dos clientes. Vale 
ressaltar que o desenvolvimento de tecnologias deve ser 
estimulado dentro das organizações, criando um ambiente que 
possibilite ditar tendências de boas práticas e soluções eficazes.

Um exemplo: desenvolvimento de aplicativos para smartphone 
que permitem o pagamento de boletos, com poucas interações.

Tal é o grau de importância da análise dos aspectos relacionados 
à inovação, que despertou interesse do meio empresarial em alguns 
municípios como Rio de Janeiro e Florianópolis, tidos como centros 
tecnológicos. Com o objetivo de promover soluções inovadoras 
com o desenvolvimento por meio de bases tecnológicas.

Segundo Stewart (1998), o capital intelectual é o termo utilizado 
para identificar o conhecimento produzido dentro das organizações, 
porém a sua produção é utilizada para prover e estruturar o capital 
de inovação. Permitindo assim, que algumas organizações tenham 
setores de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), que direcionam o 
conhecimento na busca de soluções tecnológicas e inovação. 

Para isso, são requisitados profissionais de diversas áreas do 
conhecimento, propiciando a utilização de tecnologias de forma 
multidisciplinar. Assim, áreas como: agricultura, biologia, medicina, 
engenharias e diversas outras, podem criar um ambiente que, por 
meio de profissionais especializados, as inovações tecnológicas 
possam ser produzidas para a solução de problemas diversos.

Outro exemplo é a inovação que o Rio de Janeiro deseja, ou seja, 
Rio de Janeiro atrai titãs de TI para ser a capital da Inovação, nesta 
situação justifica-se a escolha das três empresas: Microsoft, Intel e 
Cisco, devido aos centros de pesquisa e desenvolvimento; qualidade 
de mão-de-obra; aceleradoras e universidades. A tecnologia e a 
inovação são objetivos das empresas destacadas e da comunidade 
política da comarca do RJ.
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A Microsoft menciona que seus maiores clientes são do 
Rio de Janeiro, devido à instalação do centro P&D- Pesquisa 
e Desenvolvimento. A Intel acredita na Internet das coisas e o 
programa de certificação eletrônica justifica o destaque no mercado 
global com produtos desenvolvidos no Brasil, por exemplo o 
netbook. Nas palavras de Leite, da Intel, “É importante frisar que 
estamos desenvolvendo produtos novos e essas empresas terão a 
oportunidade de participar pela primeira vez de um produto Intel 
inédito no mundo”, diz Leite. Por fim, a Cisco, nas palavras da 
RioInfo, reforçou que todas inovações que estão sendo geradas no 
Brasil contam com um parceiro local. 

Para saber mais

O texto TI Santa Catarina fala sobre Florianópolis Capital da Inovação 
inicia-se destacando que recentemente fizemos no TI Santa Catarina 
uma série que analisou 14 aspectos vencedores da experiência do 
Vale do Silício americano, comparando com Florianópolis. Vale a 
pena você ler e entender mais sobre capital de inovação.

Disponível em: <http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/
noticias/ti_santa_catarina_fala_sobre_florianopolis_capital_da_
inovacao.html>. Acesso em: 13 mar. 2018.

Para saber mais

Minas Gerais tem planos ousados para se consolidar como estado 
referência em tecnologia no Brasil e transformar Belo Horizonte na 
capital nacional do setor, ou seja, BH planeja ser a capital da inovação 
e referência em tecnologia no Brasil. Disponível em: <https://
www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/03/17/internas_
economia,358296/bh-planeja-ser-a-capital-da-inovacao-e-
referencia-em-tecnologia-no-brasil.shtml>. Acesso em: 13 mar. 2018.

Finalizando, muitos aplicativos armazenam seus dados nas 
nuvens. A central de processamento de dados e armazenamento, 
denominada de Datacenter é responsável pela segurança, 
privacidade e confiabilidade no tempo que os dados forem 
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armazenados, transmitidos ou processados na cadeia de serviços 
proporcionados nas nuvens. A figura a seguir mostra a cadeia de 
dados chegando até às nuvens.

Figura 2.4 | Formação da Nuvem (Coud) de TI

Fonte: Cloud Computing – Nova Arquitetura da TI.

Figura 2.5 | Relação entre computação nas nuvens, Datacenter e virtualização 

Fonte: Cloud Computing – Nova Arquitetura da TI.
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• Capital de Processos: compreende as pessoas envolvidas 
nos processos, o seu planejamento, estruturação, para que 
haja reflexão na otimização de produtos e serviços. 

Um exemplo, ao se desenvolver um projeto de migração de um 
sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), para outro. 
Deve-se planejar passos a serem seguidos, para que não impacte na 
disponibilidade da aplicação.

Diante da busca de resultados, a gestão por processos tem como 
principais objetivos:

 ○ Aumentar a qualidade de produtos e serviços;

 ○ Racionalizar os processos;

 ○ Simplificar os processos;

 ○ Alinhar as estratégias segundo o coorporativo;

 ○ Utilizar os indicadores na tomada de decisão;

 ○ Documentar os processos;

 ○ Definir as atribuições dos colaboradores nos processos.

Segundo Takeuchi (1997), desenvolver a gestão por processos 
pode criar um ambiente adequado para formação de uma base 
de conhecimento. Facilitando a identificação do conhecimento 
individual, em prol do desenvolvimento da organização.

Para saber mais

Leia o seguinte trecho “Sobre a gestão colaborativa com 
implementações de BPM, é possível afirmar que todo o processo 
de relacionamento dentro da organização cresce de maneira 
exponencial, visto que a quantidade de interações é constante”. Para 
entender mais, acesse o texto na íntegra.

Disponível em: <https://www.tiespecialistas.com.br/2010/12/
gestao-por-processos-gestao-do-conhecimento-gestao-
colaborativa/>. Acesso em: 13 mar. 2018.
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Questão para reflexão

Diariamente as pessoas necessitam resolver problemas, enfrentar 
desafios e muitas vezes, com escassez de recursos: financeiro, 
tempo, estrutural, entre outros. De que forma o capital de inovação 
(já que estamos na era da tecnologia) pode auxiliar as organizações 
nos desenvolvimentos tecnológicos? 

Certamente você deve ter percebido que o maior foco das 
organizações deve ser no capital intelectual, em que se englobam 
os colaboradores que detêm os conhecimentos significativos, ou 
seja, é nele que, de fato, ocorre a conversão do conhecimento 
tácito em explicito.

Atividades de aprendizagem

1. Uma empresa no ramo de produtos de limpeza recebeu um pedido de 
um cliente de um frigorifico; foi solicitado um novo produto para garantir 
a higienização do frigorifico, porém, em sua composição não pode haver 
agentes nocivos ao meio ambiente.
Com base nesse problema, assinale a alternativa com o tipo de  
capital correto.  
(    ) Capital Financeiro
(    ) Capital Intelectual
(    ) Capital Humano
(    ) Capital Processos
(    ) Capital Inovação

2. Observe a frase a seguir:
“As organizações devem priorizar o capital em que 
estão as pessoas envolvidas nos diversos processos, e que assim detêm os 
conhecimentos significativos, ou seja, onde de fato ocorre a conversão do 
conhecimento  para .”
Assinale a alternativa que complete as lacunas corretamente.
(   ) intelectual – explicito – tácito.
(   ) humano – explicito – tácito.
(   ) intelectual – tácito – explicito.
(   ) humano – tácito – explicito.
(   ) cliente – tácito – explicito.
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Seção 4

Gestão do conhecimento 

Até o momento você pôde perceber as características 
associadas ao conhecimento que proporcionam vantagens 
competitivas, e ainda, ter a capacidade de criar, disseminar e 
difundir uma atmosfera dentro da organização que estimule os 
colaboradores na busca de soluções.

A Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação diz que 

Introdução à seção

No que tange as principais funções componentes do 
processo de Gestão do Conhecimento, destacam-se as 
seguintes características (BECKMAN, 1999; DAVENPORT e 
PRUSAK, 1998; PEREIRA, 2003): 
a) Identificação: esse processo está voltado para 
questões estratégicas, dentre elas identificar que 
competências são críticas para o sucesso da organização 
(competências essenciais). 
b) Captura: o processo de captura representa a aquisição 
de conhecimentos, habilidades e experiências necessárias 
para criar e manter as competências essenciais e áreas de 
conhecimento selecionadas e mapeadas. 
c) Seleção e Validação: o processo de selecionar e validar 
conhecimento visa filtrar, avaliar a qualidade e sintetizar o 
conhecimento para fins de aplicação futura. Nem todo o 
conhecimento gerado, recuperado ou desenvolvido deve 
ser armazenado na organização. 
d) Organização e Armazenagem: o objetivo desse 
processo é garantir a recuperação rápida, fácil e correta 
do conhecimento, por meio da utilização de sistemas 
de armazenagem efetivos. O conhecimento, a expertise 
e a experiência informais ou não estruturados, de 
posse somente dos indivíduos da organização e não 
compartilhados por meio de mecanismos adequados, 
são facilmente perdidos e esquecidos e não podem ser 
organizados e armazenados para aplicação em processos, 
produtos e serviços da organização.
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Ao saber os aspectos que englobam a gestão, pode-se iniciar o 
estudo com os contextos favoráveis.

4.1 | Criação de contextos favoráveis e/ou ações 
que contribuem para a gestão do conhecimento

Para que ocorra o compartilhamento do conhecimento, 
Szulanshi (2000) define que, o ato de transferir o conhecimento não 
é visto como uma simples transferência, mas sim como processos 
que têm diversos e diferentes estágios, cada um com as suas 
características e nível de dificuldade. 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que as empresas devem criar 
uma cultura de valorização ao aprendizado. Ao buscar o aprendizado, 
há capacidade na pesquisa de respostas aos problemas, mesmo 
com poucos recursos ou tempo escasso. A partir dessa mudança 
comportamental, a dinâmica da construção do conhecimento 
busca gerar novas aprendizagens e novas formas de conhecimento, 
conforme pode ser observado na Figura 2.6.  

Figura 2.6 | Gestão do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80).
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Dessa forma, podemos perceber que os conhecimentos gerados 
pela organização permitem uma aprendizagem coletiva, o que pode 
levar às decisões mais assertivas e sustentáveis. 

Porém, um ponto de dificuldade segundo Terra (2000), é 
que o compartilhamento de conhecimentos que ocorre dentro 
das organizações sofre influências de diversas fontes, podendo 
agir negativamente pelas “barreiras” impostas pelos membros da 
própria organização. Para que ocorra uma mudança nesse aspecto, 
faz-se necessário uma nova postura diante da política/cultura 
organizacional quanto ao compartilhamento do conhecimento.   

Para saber mais

A forma como os conhecimentos são compartilhados, e a 
sua produção em vista aos recursos tecnológicos disponíveis 
atualmente, são um desafio dentro das organizações. E isso faz com 
que tenhamos que planejar e discutir a melhor forma de utilizar tais 
recursos em prol da geração de novos conhecimentos em busca de 
soluções viáveis. Dentro desse contexto, o vídeo a seguir trata-se 
de uma entrevista intitulada “Produção e Conhecimento Coletivo”, 
conduzida por Ronaldo Lemos no Canal Futura, que propõe um 
debate inteligente em torno desses temas.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5KJuOhuVH-c>. 
Acesso em: 2 fev. 2018.

Davenport e Cronin (2000) descrevem que um número 
de organizações (pública e privada) tem como cultura o 
compartilhamento das melhores práticas, como parte dos processos 
de gestão do conhecimento. Isso se dá por diversos meios como:

• Levantamento de práticas: é a documentação, ou ainda, 
a busca de conhecimento por meio da experiência, na 
qual descreve a forma que se buscou uma solução de  
certo problema. 

• Manuais de Instrução: são documentos que descrevem em 
caráter formal, os procedimentos para realizar alguma tarefa.

• Diretrizes: são metodologias que servem como guia, 
orientando o trabalho.
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Os conhecimentos sobre essas melhores práticas partem do 
campo tácito, que posteriormente compõe um banco com as 
melhores práticas, considerado conhecimento explícito, conforme 
exposto na seção anterior. Assim, Davenport e Cronin (2000), 
descrevem que tais práticas podem: facilitar a identificação de 
práticas ineficazes, reduzir o retrabalho, melhorar a capacidade 
produtiva e aumentar a qualidade de produtos e serviços. 

A Gestão do conhecimento e as boas práticas adotadas, não 
devem ser utilizadas e seguidas como uma “receita de bolo”, em 
que não é possível alterações. Segundo Lamas e Boscolo (2007), 
não há um único modelo, porém, existem algumas boas práticas e 
ferramentas recomendadas para esse fim, em que:

• Estreitar relacionamento: ao se aproximar da diretoria, é 
possível a aprovação de novas ideias, extraídas das bases de 
conhecimento. Podendo ser realizada por meio de reuniões, 
workshops, ou até mesmo em bate-papos informais. 

• Mapear as habilidades: identificar os colaboradores 
quanto à experiência, os conhecimentos adquiridos, e os 
objetivos profissionais. Sendo possível utilizar softwares 
de mapeamento e avaliação de competências, a fim de se 
otimizar a escolha da equipe de trabalho em prol do cliente.

• Proporcionar a network: cultivar o relacionamento entre 
as pessoas, a fim de se criar um ambiente favorável ao 
compartilhamento de conhecimento. Assim como ocorre 
na utilização de redes sociais como o Linkedin, que permite 
que empresas e profissionais possam criar relações.

• Aperfeiçoar o ambiente de trabalho: ter locais neutros e 
informais que favoreçam a troca de novas ideias. Algumas 
empresas como a Google, Apple têm espaços que permitem 
aos colaboradores realizar atividades não profissionais, que 
de alguma forma proporcione o contato entre as pessoas, 
sendo um facilitador na troca de experiências. 

• Mentores: incentivar os líderes naturais para que orientem 
e auxiliem os demais da equipe, assim como fazem os 
“especialistas multiplicadores”, responsáveis por disseminar 
boas práticas e conhecimento, quando necessário.

• Política interna: o RH é fundamental, pois pode auxiliar na 
identificação de novos talentos. Algumas empresas utilizam 
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formulários para esse trabalho, softwares de seleção por 
competência, teste de perfil comportamental e etc.

• Gerar ideias: deve ter um clima que incentive a inovação, 
e a busca de novas soluções. Pode-se utilizar ferramentas 
tecnológicas para esse fim, normalmente as organizações 
optam por soluções web, pois permitem o contato entre os 
colaboradores em tempo real.

• Ferramentas computacionais: buscar ferramentas flexíveis, 
confiáveis, com alta disponibilidade e de fácil operação. 
Nesse caso, existem soluções gratuitas e proprietária, que 
permitem trabalhos de forma colaborativa (ex: google 
docs), chats, fóruns, grupos em aplicativos para celular, 
entre outras soluções. 

Questão para reflexão

Como estudado ao longo das seções, a gestão do conhecimento, os 
seus benefícios, e os processos bem definidos, podem agregar valor 
às organizações. Lembre-se do caso da barragem que se rompeu no 
distrito de Bento Rodrigues (MG), em 5 de dezembro de 2015. Quais 
são os motivos que dificultam a implementação de um programa de 
gestão do conhecimento nas organizações?

Atividades de aprendizagem

1. A gestão do conhecimento é uma ferramenta que conta com boas 
práticas, que facilitam a sua implementação. Um exemplo é a capacidade 
de identificar os colaboradores quanto à experiência, os conhecimentos 
adquiridos, e os objetivos profissionais.

Com base no exemplo, assinale a alternativa com o tipo de boa prática.

(    ) Estreitar relacionamento.
(    ) Gerar ideias.
(    ) Ferramentas computacionais.
(    ) Mentores.
(    ) Mapear as habilidades.
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2. Observe a frase a seguir:

“Segundo Lamas e Boscolo (2007), na gestão do 
conhecimento  há um único modelo, porém existem 
algumas  e  recomendadas 
para esse fim.”

Assinale a alternativa que complete as lacunas corretamente.

(   ) somente – práticas – ferramentas.
(   ) não – regras – ferramentas.
(   ) não – práticas – ferramentas.
(   ) somente – práticas – diretrizes.
(   ) não – regras – diretrizes.

Fique ligado

Aluno, ao longo desta unidade você pode compreender a 
importância do conhecimento frente aos problemas e desafios 
encontrados diariamente nas organizações. 

Na Seção 1, foi possível entender como o conhecimento está 
inserido no contexto atual, o seu grau de importância, o desafio 
de colaboradores e gestores, no seu compartilhamento de forma 
eficiente, possibilitando utilizá-lo como recurso estratégico.

Na Seção 2, estudamos os conceitos relacionados aos dados, 
informações e conhecimento, dessa forma, é possível identificá-
los dentro de um contexto, em que se possa receber as tratativas 
necessárias para que sejam utilizados como um importante 
recurso estratégico.

Na Seção 3, os tipos de conhecimentos produzidos nas 
organizações foram identificados, o que permitiu a compreensão 
de onde se originam, e ainda, de que forma podem ser utilizados.

Na Seção 4, após compreender os aspectos teóricos do 
conhecimento, houve uma discussão acerca das técnicas e 
necessidades de se fazer a gestão do conhecimento, que possam 
servir de alicerce nos projetos e desenvolvimentos das organizações.
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Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade de ensino você pôde compreender como o 
conhecimento tem um valor de mercado, em diversos casos, de 
difícil mensuração. O gestor necessita de um olhar estratégico 
para efetuar o gerenciamento do conhecimento produzido (ou 
em produção), para que seja utilizado como estratégia a fim de se 
garantir a qualidade dos serviços prestados, ou de produtos que 
atendam à qualidade desejada.

No setor de tecnologia da informação, a base de conhecimento 
produzida ao longo de projetos e desenvolvimentos deve 
ser gerenciada aplicando as técnicas adequadas, permitindo 
alcançar os resultados. Para isso, o aprofundamento no tema 
denominado “ferramentas da gestão do conhecimento”, permitirá 
a compreensão dos recursos e técnicas a serem aplicadas nos 
problemas e desafios diários.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. A gestão do conhecimento é utilizada como ferramenta estratégica, 
que pode proporcionar às organizações algumas vantagens. Para que 
ocorra uma gestão eficiente, deve-se:

I. Ter capacidade de gerir as fontes de conhecimento.
II. Divulgar o conhecimento.
III. Proteger o conhecimento.  

Assinale a alternativa com a resposta correta.

a) (   ) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
b) (   ) Apenas a alternativa II está correta.
c) (   ) Apenas a alternativa I está correta.
d) (   ) As alternativas I, II e III estão corretas.
e) (   ) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

2. Segundo Fleury (2012) o conhecimento pode ser dividido em categorias. 
Nesse contexto, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso nas categorias corretas 
relacionadas ao conhecimento.
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(    ) Individual.
(    ) Explícito.
(    ) Coletivo.
(    ) Tácito.
(    ) Exclusivo. 

Assinale a alternativa com a sequência correta:

a) (    ) F – F – V – V – V.
b) (    ) V – V – F – F – F.
c) (    ) V – F – V – F – V.
d) (    ) V – F – F – V – F.
e) (    ) F – V – F – V – F.

3. Os tipos de capital e a forma como são organizados estão dispostos no 
organograma a seguir:

Quadro | Tipos de Capital

Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997).

Valor de Mercado

Capital Financeiro A

Capital Humano B

Capital de Cliente Capital Organizacional

Capital de Inovação C

Assinale a alternativa que complete às lacunas A, B e C no Quadro.

a) (   ) Capital Intelectual – Capital de Processos – Capital Estrutural.
b) (   ) Capital Estrutural – Capital de Processos - Capital Intelectual. 
c) (   ) Capital Intelectual – Capital Estrutural – Capital de Processos. 
d) (   ) Capital Estrutural – Capital Intelectual – Capital de Processos.
e) (   ) Capital de Processos – Capital Intelectual – Capital Estrutural.



U2 - Gestão do conhecimento68

4. A gestão do conhecimento não utiliza somente um modelo para a 
sua implementação, mas, para auxiliar nessa tarefa existem algumas boas 
práticas e ferramentas. Nesse contexto, associe as colunas a seguir. 

(A) Estreitar relacionamento    
(B) Mapear as habilidades        
(C) Proporcionar a network   
(D) Ambiente de trabalho     
(E) Mentores                    

Assinale a alternativa com a sequência correta.

a) (   ) A – C – E – D – B. 
b) (   ) C – E – A – B – D.
c) (   ) B – D – E – C – A.
d) (   ) A – E – D – B – C.
e) (   ) C – D – E – B – A.

5. Observe a afirmativa a seguir:
“É considerada o bem mais valioso para as organizações. Responde também 
por prover o capital financeiro, que custeia as necessidades e recursos 
necessários para o desenvolvimento das atividades das organizações”.

Assinale a alternativa com o capital correto.

a) (    ) Capital Financeiro.
b) (    ) Capital Intelectual.
c) (    ) Capital Humano.
d) (    ) Capital de Cliente.
e) (    ) Capital Processos.

(   ) aproximar da alta gerência
(   ) cultivar o inter-relacionamento
(   ) incentivar lideres naturais
(   ) aperfeiçoar local de trabalho 
(   ) identificar habilidades e conhecimento 
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Unidade 3

Objetivos de aprendizagem

Nesta unidade você será levado a compreender os 
conceitos mais importantes relacionados à gestão eletrônica de 
documentos, suas vantagens, objetivos e aspectos relevantes 
que devem ser considerados para a sua implantação. Você 
também irá compreender como a segurança da informação 
no meio digital é estruturada e relevante para a consistência 
das informações. Além disso, conhecerá algumas leis que 
regem a gestão eletrônica de documentos.

Gestão Eletrônica de 
Documentos

                                                                                         Gisele Alves Santana

Seção 1 | Conceitos fundamentais da Gestão Eletrônica  
de Documentos

Nesta seção, você estudará os principais conceitos relacionados 
à Gestão Eletrônica de Documentos, assim como os objetivos e 
vantagens relacionadas a essa tecnologia. Serão apresentadas as 
etapas de um sistema GED, desde a preparação até o armazenamento 
e a busca por documentos, assim como a configuração típica de um 
sistema GED. Além disso, você vai ser capaz de analisar as vantagens 
da implantação de um sistema GED em uma empresa.

Seção 2 | Documentos digitais e digitalizados, Desafios e 
Legislação da GED

Nesta seção você aprenderá as diferenças entre um documento 
digital e um documento digitalizado, e como diferenciar o 
processo de escanear e digitalizar um documento. E ainda, que a 
microfilmagem é um processo anterior a GED, que visa preservação 



e gerenciamento de informações, que realiza a captação de 
documentos em forma de imagens utilizando um processo 
fotográfico. Conhecerá alguns desafios relacionados à implantação 
de um sistema GED, assim como a situação legal dos documentos 
eletrônicos. Finalmente, terá conhecimento sobre as principais leis 
que regulamentam a gestão eletrônica de documentos no Brasil.
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Introdução à unidade
Com a evolução da tecnologia, tornou-se necessária a criação de 

novas maneiras para a busca e armazenamento ágil das informações. 
Nesse contexto do atual mundo globalizado, surgiram novas formas 
de gerenciamento de documentos, sendo uma delas, a Gestão 
Eletrônica de documentos (GED). A GED é representada por um 
conjunto de tecnologias que permite a gerência de documentos, no 
meio digital, de uma empresa ou organização. Esses documentos 
podem ter diversas origens, como: papel, microfilme, imagem, som, 
planilhas eletrônicas, arquivos de texto etc.

Nesta unidade, você será levado a compreender os conceitos 
mais importantes relacionados à gestão eletrônica de documentos, 
suas vantagens, objetivos e aspectos importantes que devem 
ser considerados para a sua implantação. Você também irá 
compreender como a segurança da informação no meio digital é 
estruturada e relevante para a consistência das informações. Além 
disso, você conhecerá algumas leis que regem a gestão eletrônica 
de documentos.

Como exemplo de transformação de uma sociedade analógica 
para uma sociedade digital, tem-se as certidões de nascimento. 
Antigamente, as certidões eram expedidas apenas nos cartórios, 
sendo necessário irmos até um desses estabelecimentos para 
conseguirmos uma certidão. Atualmente, isso é possível pelada 
Internet. Ainda neste contexto, perceba que atualmente usamos 
a urna eletrônica e até mesmo a urna biométrica no período de 
votação ao invés de cédulas em papel. Nesse aspecto, o Brasil está 
à frente de muitos outros países, além do quesito de segurança 
eletrônica, que ajuda a evitar fraudes. Como outro exemplo da 
conversão de uma sociedade analógica para um a sociedade 
digital tem-se os processos judiciais, que atualmente podem ser 
executados de maneira eletrônica. Antigamente, no contexto 
analógico, o cidadão deveria se deslocar a algum Fórum e realizar 
o protocolo físico de algum documento, aguardar o seu despacho 
e restauração dos autos. Atualmente, o envio de solicitações pode 
ser realizado via sistema Web, proporcionando maior rapidez na 
distribuição, processamento e julgamento, não havendo mais a 
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carga de autos. Um terceiro exemplo que ilustra a transformação 
da sociedade analógica para uma sociedade digital é referente à 
emissão de notas fiscais. Hoje em dia é comum recebermos notas 
fiscais de nossas compras via e-mail. 

Na Seção 1, você estudará os principais conceitos relacionados 
à Gestão Eletrônica de Documentos, bem como os objetivos e 
vantagens relacionadas à esta tecnologia. Serão apresentadas as 
etapas de implantação de um sistema GED, desde a preparação 
até o armazenamento e a busca por documentos, assim como a 
configuração típica de um sistema GED. Além disso, você conhecerá 
as vantagens da implantação de um sistema GED em uma empresa.

Na Seção 2, você aprenderá as diferenças entre um documento 
digital e um documento digitalizado, e a diferenciar o processo de 
escanear e digitalizar um documento. Você aprenderá ainda que a 
microfilmagem é um processo anterior à GED, que visa preservação 
e gerenciamento de informações, que realiza a captação de 
documentos em forma de imagens utilizando um processo 
fotográfico. Conhecerá alguns desafios relacionados à implantação 
de um sistema GED. Ao final da seção, estudará um ponto muito 
importante que deve ser observado em relação à segurança da 
informação em meios digitais está relacionado aos vírus e malwares. 
Finalmente, você terá conhecimento sobre as principais leis que 
regulamentam a gestão eletrônica de documentos no Brasil.
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Seção 1
Conceitos Fundamentais da Gestão Eletrônica  
de Documentos

Nesta seção você vai aprender os conceitos básicos relacionados 
à Gestão Eletrônica de Documentos, conhecendo suas vantagens, 
objetivos, desafios e componentes básicos da estrutura típica 
de implantação. Compreenderá que a GED é um conjunto de 
tecnologias que facilitam e suportam o armazenamento, controle, 
busca, compartilhamento e a recuperação de documentos e 
informações a eles agregadas em meio digital. Além disso, você 
vai conhecer as etapas necessárias para a implantação de um 
sistema GED, desde a preparação até a gravação dos documentos 
em algum periférico de armazenamento. Nesta seção, ainda serão 
vistos os objetos e a configuração típica de um sistema GED, que 
deve assegurar o pleno acesso aos documentos e às informações 
necessárias à tomada diária de decisões e à garantia de deveres 
e direitos. No fim desta seção você vai analisar as vantagens e 
desvantagens da implantação de um sistema GED em uma empresa.

Introdução à seção

1.1 | O que é a Gestão Eletrônica de Documentos

Antes de começarmos nossos estudos sobre gestão eletrônica 
de documentos é necessário relembrar a diferença entre dados 
e informações. Muitas pessoas consideram esses dois conceitos 
como palavras sinônimas, porém existem diferenças fundamentais 
entre elas.

Um dado pode ser definido como um fato bruto, em sua forma 
primária, que, muitas vezes, não faz sentido sozinho. Algumas 
características em relação a um dado são: 

• Um dado é um registro. 

• Um dado é físico.

• Um dado necessita de processamento.
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Já a informação consistem em um agrupamento de dados de 
forma organizado, aepresentando o significado dos dados de maneira 
que possa ser interpretada pelas pessoas e gerar conhecimento. A 
Figura 3.1 ilustra a hierarquia entre esses três conceitos.

Figura 3.1 | Dados e informações

Fonte: elaborada pela autora.

Por exemplo, o número 1500 isoladamente não faz nenhum 
sentido, pois se trata de um dado. Porém, a seguinte afirmação: 
“Ano do descobrimento do Brasil: 1500”. A afirmação tem sentido, 
então, se trata de uma informação. 

Outro exemplo que ilustra a diferença entre dados e informações 
é apresentado na Figura 3.2. Percebe-se que os dados são fatos 
isolados e sem sentido. Já a informação é a organização dos dados 
de forma que se possa ter entendimento dos mesmos. 

Figura 3.2 | Exemplo de dados e informações

Fonte: elaborada pela autora.
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Para esclarecer ainda mais a diferença entre dados e informações, 
considere o cenário de um cliente que realiza uma compra em um 
supermercado. Para levantar os dados referentes a esse cenário, 
algumas perguntas podem ser feitas, como:

• Quando? (dia/hora)

• Quanto? (lvalor)

• Como pagou? (cash, cartão, cheque, vale)

• Quem? (identificação do cliente)

Para se descobrir as informações referentes ao cenário, podem 
ser utilizadas as seguintes perguntas: 

• Por que o cliente escolheu o supermercado?

• O cliente é assíduo? 

• O cliente tem crédito?

Com essas estratégias, fica mais fácil entender a diferença entre 
esses dois conceitos importantes e separar o que é “dado” do que 
é “informação”.

Já o conhecimento é um conjunto de informações que se 
relacionam com crenças e costumes, interação, ação e atitude, 
que objetiva atingir especificamente a uma finalidade. Então, o 
conhecimento é gerado como consequência da busca de soluções 
para as dificuldades assim como a informação tem significado 
dentro de um contexto e é gerada por meio da comunicação entre 
as pessoas. As informações são transformadas em conhecimento 
por meio de comparações, análise das consequências, observação 
das conexões ou das relações e pelo diálogo entre as pessoas.

O conhecimento é um grande diferencial para as organizações, 
pois é uma fonte de vantagem competitiva. Além disso, ele é 
uma estratégia organizacional em um cenário em que empresas 
fracassam caso não consigam atingir seus objetivos.

A informação é um conjunto organizado de dados, mas o 
conhecimento vai muito além disso. Ele ocorre quando um 
indivíduo, que é quem pode criar o conhecimento, dá a esses 
dados um significado, um valor, o transformando. O uso estratégico 
da informação implica criar significado para esta, construir 
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conhecimento e tomar decisões. Com base nesse trinômio, as 
empresas podem se adaptar mais rapidamente às novas demandas 
a partir da criação de novos conhecimentos, melhorando seus 
processos e fluxos de operação. 

Uma empresa que produz conhecimento tem o diferencial que 
faz com que se destaque e consiga obter sucesso. 

A gestão do conhecimento é basicamente uma troca constante 
de informações, 

transformadas, enriquecidas pelas experiências compartilhadas. 
A empresa tem o poder da decisão sobre qual conhecimento deve 
gerir, bem como a motivação que fará as pessoas compartilharem e 
utilizarem o conhecimento.

Para que uma empresa possa gerar conhecimento, é necessário 
que ela tenha acesso aos dados primários gerados pela mesma, que 
devem estar contidos em documentos. Dessa maneira, percebe-
se que os documentos gerados por uma empresa devem ter uma 
certa organização ou gestão, de forma a gerar conhecimento útil 
para a tomada de decisões estratégicas.

Depois da Era Industrial, que marcou o início do desenvolvimento 
do capitalismo, o crescimento da produção em massa e o aumento 
da população urbana, foi dado o início à era da informação, também 
chamada de era digital. Esse período ocorreu a partir do surgimento 
das novas tecnologias, principalmente do desenvolvimento do 
computador pessoal (PC). Esse novo período se iniciou basicamente 
com a mudança, em algumas tarefas, da mão de obra humana pelas 
máquinas, assim como a passagem de muitos negócios do mundo 
físico para o mundo digital. 

A partir de então, a tecnologia vem crescendo constantemente, 
envolvendo as pessoas cada vez mais no mundo tecnológico 
e absorvendo tudo de melhor que esse novo universo oferece, 
principalmente as facilidades proporcionadas pelos aparelhos eletrônicos. 

As tecnologias passaram a predominar em todos os setores, 
trazendo a modernização para todas as áreas, sendo inevitável 
não reconhecer o alcance da tecnologia no meio econômico. No 
atual momento, com o avanço tecnológico, as empresas estão 
elaborando e revendo suas estratégias, utilizando como pauta a 
utilização da tecnologia da informação para se adequarem a essa 
nova realidade que está em constante transformação. 
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As empresas buscam cada vez mais facilitar o acesso 
das informações. Porém, algumas empresas ainda têm seus 
documentos não estruturados, sem padrões pré-definidos e 
acúmulo na quantidade de registro de informações. Todos esses 
fatores acarretam na difícil localização das informações quando as 
mesmas são requisitadas. 

Na tentativa de contornar esses problemas e objetivando alta 
velocidade e agilidade na localização dos documentos, algumas 
empresas vêm fazendo a gestão documental em seus arquivos 
e implantando uma solução tecnológica chamada de Gestão 
Eletrônica de Documentos (GED).  

Assim, elas colocam em prática esse tipo de solução para 
conseguir, por exemplo, minimizar a troca de documentos via 
malotes entre a filial e suas filiadas. Isso traz melhorias nos processos 
operacionais, ganhos na economia de espaço físico e redução de 
custos com impressões. 

A tecnologia está em constante progresso.  Entretanto, a 
tecnologia utilizada para o armazenamento de informação em 
plataforma digital ainda tem algumas fragilidades, necessitando de 
muitos estudos relacionados à seleção dos tipos de armazenamento 
para as informações. Pensando nisso e tentando abranger todos 
os setores da empresa, surgiu a ideia da implantação da Gestão 
Eletrônica de Documentos (GED) como gestão do conhecimento. 

Trabalhar em conjunto com o pessoal da tecnologia da 
informação tem um bom resultado, pois esses profissionais 
entendem o valor real dos arquivos.  O uso de tecnologia tem sido 
cada vez mais intenso nos ambientes empresariais em relação aos 
documentos  arquivísticos que exigem novas formas de gestão. 

De acordo com a Legislação Federal de 1988, a gestão de 
documentos é “o conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 
visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”.

Na fase de produção, o documento é elaborado (criado ou 
produzido), de acordo com as atividades ou necessidades de 
uma organização. É importante, nessa fase, observar a geração 
de documentos desnecessários. O funcionário responsável pelo 
arquivamento deve auxiliar nessa questão, contribuindo para 
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que sejam criados apenas documentos fundamentais para a 
organização. Também é importante que nessa fase sejam criados 
modelos de formulários que serão utilizados futuramente pela 
organização. Adicionalmente, na fase de produção pode-se opinar 
sobre o recrutamento de pessoa, escolha de equipamentos e 
apresentação de estudo sobre o melhor aproveitamento das 
tecnologias disponíveis.

A fase de utilização está relacionada ao uso e tramitação de 
documentos mencionados no conceito de gestão de documentos 
da Lei nº 8.159/91. As atividades que compõem essa etapa são: 
protocolo, organização e arquivamento de documentos em fase 
corrente e intermediária. A fase de utilização também compreende 
a elaboração de normas de acesso à documentação, como: 
empréstimo, consulta e recuperação de informações essenciais ao 
desenvolvimento das funções administrativas da organização.

A fase de destinação é responsável por determinar o prazo 
de armazenamento (guarda) dos documentos na fase corrente 
e intermediária, assim como decidir os documentos que serão 
arquivados permanentemente e os documentos que deverão ser 
eliminados por terem perdido valor de prova para a instituição. De 
maneira resumida, nessa fase deve ser realizada a análise e avaliação 
dos documentos acumulados nos arquivos.

O acúmulo de papéis em empresas ou organizações com 
o passar dos anos tornou-se um grande problema, não apenas 
relacionado ao local de armazenamento desses documentos, mas 
também em relação às questões de segurança. Nesse contexto, 
ilustrado na Figura 3.3, foram iniciados estudos relacionados ao 
GED (Gestão Eletrônica de Documentos), que visa à gerência das 
informações de maneira eletrônica, desde a sua criação até a sua 
conservação ou arquivamento.
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Figura 3.3 | Necessidade do GED

Fonte: <http://imagens.tiespecialistas.com.br/2013/09/processo-ged-taugor.png>. Acesso em: 6 fev. 2018.

Um documento pode ser definido como uma unidade constituída 
pela informação, dados e seu suporte. Um documento tem a base 
das informações registradas e tem como objetivo ser utilizado para 
consulta ou provas, já que nele está contido todo o conteúdo que 
comprova os eventos e execuções que foram realizadas.

As maiores desvantagens relacionadas aos documentos em suas 
formas físicas, são: 

• Acesso limitado; 

• Difícil recuperação: quando o documento está no formato 
físico (papel) e existem inúmeros documentos arquivados 
na empresa, o funcionário demorará um tempo bem maior 
para encontrar esse tipo de documento a um documento 
digital ou digitalizado, pois neste, é necessário utilizar apenas 
uma palavra chave na busca;

• Necessidade de grande espaço para alocação: documentos 
físicos exigem uma ou várias salas para o seu armazenamento, 
além de que esse espaço seja livre de umidade e protegido 
em relação ao acesso de funcionários não autorizados; 

• Custo alto de manutenção das instalações de armazenamento: 
documentos em papel exigem que suas condições de 
armazenamento sejam adequadas, caso contrário, podem 
comprometer sua integridade e legibilidade; 

• Alto custo de gerenciamento e pessoal alocado: documentos 
físicos armazenados em locais específicos de uma empresa 
exigem que vários funcionários sejam responsáveis pelo 
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controle de acesso a esses locais, a sua organização, e 
manutenção de condições adequadas de armazenamento etc.

A GED (Gestão Eletrônica de Documentos) é um conjunto de 
tecnologias que facilitam e suportam o armazenamento, controle, 
busca, compartilhamento e a recuperação de documentos e 
informações a eles agregadas em meio digital (CARVALHO, 2012). 
Esses documentos podem ter origens variadas, como: pedra, papel, 
arquivos de texto, imagem, planilhas, som, microfilme etc. Dessa 
forma, a GED realiza a conversão de informações em voz, imagem 
ou texto para a forma digital. Para a conversão, são utilizados 
hardwares e softwares exclusivos que permitem a captação, 
armazenamento, localização do documento dentro do software e 
gerenciamento das versões digitais das informações.  

A gestão eletrônica de documentos aumenta a qualidade, 
produtividade e agilidade no tráfego de informações e 
armazenamento de documentos digitais e eletrônicos em mídias, 
sendo esse processo realizado com alta eficiência e segurança.

Com a GED, o eBusiness torna-se possível, uma vez que agrega 
todas as informações das etapas de um processo de negócio. 
Para ser eficaz, um sistema de GED precisa implementar tabelas 
de temporalidade, que são instrumentos nos quais se determina o 
prazo de permanência de um documento em um arquivo e sua 
destinação após esse prazo, pois existem documentos que devem 
ser guardados por mais tempo, como documentos relacionados às 
áreas: financeira, fiscal, pessoal e contábil e pessoal. Além disso, o 
GED deve implementar um controle eficiente de níveis de acesso 
de usuários, segurança dos documentos, controles de backup e 
pesquisa avançada do acervo eletrônico.

A GED também proporciona a utilização de ferramentas da 
Internet para o acesso e a visualização de documentos de vários 
lugares do mundo, o que agiliza os afazeres de várias pessoas, 
pois elas não precisarão se deslocar de seu local de trabalho para 
acessar documentos que foram previamente digitalizados. Além das 
vantagens citadas, vale destacar outros benefícios proporcionados 
pela GED, como:

• Segurança dos arquivos;

• Localização controlada dos documentos;  
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• Custos reduzidos da área física utilizada para o 
armazenamento de documentos;  

• Acesso controlado aos documentos;  

• Documentos protegidos contra perdas ou danos;  

• Documentos originais conservados;

• Indexação múltipla; 

• Vários usuários acessando a mesma informação ao  
mesmo tempo; 

• Padronização dos formatos dos documentos.

Para saber mais

A velocidade com que o mundo muda está cada vez mais acelerada. 
Assim, as empresas têm que ter a capacidade e as ferramentas 
necessárias para se ajustarem e se adequarem a essas mudanças. 
Neste vídeo, você conhecerá um pouco mais sobre "e-Business: 
Gestão com Tecnologia".

Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=xZY0jzzBdQ8>. 
Acesso em: 6  fev. 2018.

1.2 | Etapas da GED e tecnologias utilizadas

A gestão eletrônica de documentos conta com as seguintes 
fases ou etapas: preparação, digitalização, indexação, controle de 
qualidade e gravação.  As etapas de digitalização de um documento 
utilizando a GED estão ilustradas na Figura 3.4.

Figura 3.4 | Etapas da digitalização de um documento

Fonte: <https://image.slidesharecdn.com/ged2-110517135307-phpapp01/95/ged-primedoc-9-728.
jpg?cb=1305640817>. Acesso em: 6 fev.2018.
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Na etapa de preparação, é feita a remoção de grampos dos 
documentos, separação dos documentos manchados, assim como 
as pastas dos arquivos são desmontadas e os documentos dobrados 
ou amassados devem ser desamassados. Se houver documentos 
rasgados, deve-se recuperá-los. Ainda nesta etapa, os documentos 
devem ser separados por lotes.

Na etapa de digitalização, deve-se escolher a resolução e a 
coloração desejada (P&B, cinza ou colorida). Na digitalização 
também deve-se optar pelo tipo de formato do arquivo resultante 
(TFF, JPEG, BMP, PDF etc).

Na etapa de indexação, deve ser realizada a criação de índices, 
que proporcionam uma maneira de localizar, agrupar, recuperar e 
gerenciar as imagens captadas na etapa anterior. A Figura 3.5 ilustra 
o processo de indexação de documentos.

Figura 3.5 | Indexação de documentos

Fonte:  <http://www.scanprint.com.br/images/ciclo_atual.jpg>. Acesso em: 5 mar. 2018.

No controle de qualidade, é feita a liberação, descarte ou 
devolução dos documentos, assim como a revisão ou correção 
do mecanismo de busca, no caso de algum documento não ser 
liberado. De acordo com o Senado Federal, na Lei nº 12.682 de 
2012, “os documentos públicos e privados apresentados em papel, 
classificados como temporários, poderão ser destruídos após a 
sua digitalização, desde que respeitados os procedimentos para 
garantia da integridade, autenticidade e fidedignidade da conversão 
do arquivo do meio físico para o meio digital”.

Finalmente, a etapa de gravação é responsável pelo 
armazenamento e disponibilização dos documentos para consultas.
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Para saber mais

No link a seguir, você encontra a definição e importância da 
indexação de arquivos.

Disponível em: <https://blog.keeva.io/indexacao-de-documentos/>. 
Acesso em: 6 fev. 2018.

Dentre recursos ou tecnologias mais utilizadas pelo GED estão:

• Document Management: realiza o gerenciamento de 
documentos, proporcionando maior eficácia na criação, 
revisão, aprovação e rejeite de documentos eletrônicos;

• Capture: agiliza processos de negócio por meio da captação 
de formulários e documentos, os transformando em 
informações confiáveis, recuperáveis e capazes de serem 
integradas a todas as aplicações de negócios.

• Document Imaging: faz o gerenciamento de imagens, 
propiciando a conversão de documentos do meio físico 
(originais) para o meio digital pela digitalização por scanners;

• Workflow Management: responsável pelo gerenciamento 
do fluxo de trabalho, assegurando que as tarefas sejam 
executadas apropriadamente, pelas pessoas corretas e em 
um tempo previamente definido;

• Records and Information Management: realiza o 
gerenciamento de um documento, desde o momento de 
sua criação, utilizando tabelas de temporalidade;

• COLD/ERM: realiza o tratamento de páginas de relatórios, 
incluindo a captura, armazenamento, indexação, 
gerenciamento e recuperação de dados de maneira 
otimizada, preservando sua forma original.

• COM: responsável pela microfilmagem de informações 
geradas em computadores;

• OCR: é o reconhecimento ótico de caracteres;

• ICR: realiza o reconhecimento de caracteres de  
forma inteligente;

• CD-ROM e DVD.
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Dependendo da aplicação, um ambiente GED pode ter vários 
tipos de configurações. De acordo com Angeloni (2002), a 
configuração típica de um sistema GED está ilustrada na Figura 3.6. 

1.3 | Objetivos e Configuração típica de um 
sistema GED

Figura3.6 | Configuração típica de um sistema GED

Fonte: Angeloni (2002, p. 35).

Geralmente, o documento original está em papel, mas também 
pode estar em meio digital. O scanner realiza a digitalização desse 
documento, transformando-o em um documento em forma de 
imagem eletrônica. O scanner é auxiliado por um software responsável 
pelo processo de digitalização de imagens realizado pelo processador. 
Normalmente, um sistema GED é instalado em um servidor, para 
facilitar a distribuição da informação. Já o armazenamento dos 
arquivos é realizado por periféricos, por exemplo: unidades de discos 
rígidos ou CDs, que armazenam e disponibilizam as imagens e 
informações complementares. A rede também é um componente 
muito importante, pois permite a comunicação entre os diversos do 
sistema.  Geralmente, existem unidades de backup, responsáveis pelo 
armazenamento de uma cópia de todos os documentos. Por último, 
a impressora pode ser usada quando há necessidade de obtenção de 
uma cópia física do documento. 
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A GED deve assegurar o pleno acesso aos documentos e às 
informações necessárias à tomada diária de decisões e à garantia de 
deveres e direitos (CARVALHO, 2012). Dentre os objetivos GED, estão:

• Promover a transparência dos atos administrativos;

• Permitir de forma ágil e correta o acesso aos documentos 
e informações;

• Tornar o processo decisório mais acelerado;

• Racionalizar a produção documental;

• Garantir eficácia, eficiência e economia na administração;

• Controlar o fluxo e a organização de documentos;

• Contribuir para a preservação do patrimônio documental.

Basicamente, a GED pode ser descrita como uma solução 
tecnológica composta por um conjunto de módulos interligados que 
permite o gerenciamento de documentos na forma física ou digital. 

Para analisar se a implementação de um sistema GED é necessário, 
deve-se observar primeiramente a relação entre a quantidade de 
documentos e a quantidade de necessidade por busca ou pesquisa 
nos mesmos. Quanto maior for essa relação, maior é a necessidade 
da implementação de um sistema GED, de acordo com a Figura 3.7.

1.4 | Por que implementar a GED?

Figura 1.7 | Relação entre quantidade de documentos e pesquisa

Fonte: <http://blog.westsoft.com.br/ged-por-que-devo-implementar/>. Acesso em: 6 fev. 2018.
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Alguns pontos devem ser observados antes da implementação 
de um sistema GED, principalmente o tempo gasto para a busca 
manual de documentos. Outra questão muito importante está 
relacionada ao risco de perda de documentos. Em alguns casos, 
nada substitui o documento original, mas ter pelo menos uma cópia 
digitalizada ou em meio eletrônico do mesmo pode evitar maiores 
consequências. Além disso, tem-se a questão relacionada ao maior 
espaço físico ocupado por documentos em papel. 

Com as respostas a essas questões, tem-se uma noção da 
viabilidade e da real necessidade de implantação de um sistema GED.

A utilização de um sistema GED não força necessariamente que 
todos os documentos estejam no meio digital. Um documento 
em papel pode desempenhar sua função apropriadamente e ser 
arquivado nesse mesmo meio ou de forma heterogênea, ou seja: o 
documento inicial pode estar em papel, mas pode ser arquivado de 
maneira digital. 

Questão para reflexão

Com tanta tecnologia, por que ainda guardamos  
documentos impressos?

Finalizando a seção

Nesta seção você aprendeu os conceitos básicos relacionados 
à Gestão Eletrônica de Documentos, conhecendo suas vantagens, 
objetivos e componentes básicos da estrutura típica de implantação. 
Você também aprendeu que a GED conta com diversas etapas, 
que vão desde a preparação de documentos até a gravação e 
disponibilização dos mesmos para consultas.

Atividades de aprendizagem

1. No gerenciamento eletrônico de documentos (GED), a etapa de 
indexação tem o objetivo de:

a) Arquivar um documento impresso utilizando uma senha para a  
sua identificação.
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b) Criar índices para um documento, facilitando a rápida busca do mesmo.
c) Converter o documento para o formato de imagem.
d) Gerar uma chave única para documentos que tenham similaridades.
e) Restringir a permissão de alguns usuários a documentos sigilosos. 

2. A sigla GED significa Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou 
Gestão Eletrônica de Documentos. Identifique a alternativa que apresenta 
uma das principais tecnologias relacionadas a GED:

a) WALK/THROUGH.
b) COLD/ERM.
c) ERWIN/ERP.
d) GOLD/PLATING.
e) COCOMO.
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Seção 2
Documentos digitais e digitalizados e Legislação 
da GED

Nesta seção você vai aprender as diferenças entre um 
documento digital e um documento digitalizado, bem como 
diferenciar o processo de escanear e digitalizar um documento. 
Você aprenderá que a microfilmagem é um processo anterior a 
GED, que visa preservação e gerenciamento de informações, que 
realiza a captação de documentos em forma de imagens utilizando 
um processo fotográfico. Conhecerá, também, alguns desafios 
relacionados à implantação do GED em uma empresa. Finalmente, 
terá conhecimento sobre as principais leis que regulamentam a 
gestão eletrônica de documentos no Brasil.

Introdução à seção

2.1 | Documento Digital versus Documento 
Digitalizado

Diariamente, as empresas geram e armazenam milhares de dados 
e informações. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de 
novas adequações à rotina organizacional, documentos em papel 
passaram a ser substituídos por versões em formato eletrônico.

Nesse cenário, alguns termos acabam sendo confundidos e 
considerados similares, como é o caso de documentos digitais 
e digitalizados.

A digitalização é o processo que converte um documento analógico 
para o formato digital por meio de um dispositivo apropriado, como 
um scanner ou uma câmera digital (POSSOLLI, 2012).

O documento digitalizado é um tipo de documento digital. Os 
documentos digitais têm duas origens distintas: os que são criados 
de maneira digital e os que são gerados a partir da digitalização 
(POSSOLLI, 2012). 

O documento digital é codificado em dígitos binários e acessível 
por meio de um sistema computacional. Esse tipo de documento 



U3 - Gestão Eletrônica de Documentos 91

é criado dessa maneira, sem nunca ter passado pelo formato 
analógico. Em resumo, o documento digital é criado em meio 
digital, já o documento digitalizado provém de um documento em 
papel, por exemplo, e é digitalizado por um dispositivo eletrônico 
como um scanner ou uma câmera digital.

O documento digital tem como principal característica tramitar 
apenas pelo meio digital, já que ele nasce, é armazenado e até 
mesmo eliminado única e exclusivamente em meio digital. A 
grande vantagem do documento digital está relacionada a sua 
rastreabilidade. Se um documento digital puder ser rastreado e ter 
atributos como autenticidade e integridade, ele pode ter “valor legal” 
exigido em situações de prova. Isso se deve aos metadados de tais 
documentos, que fornecem todas as indicações que garantem sua 
autenticidade e fidedignidade.

Os metadados são pontos de referência que permitem restringir 
as informações de diversas formas; são informações que acrescem 
algo aos dados, tendo como objetivo fornecer informações 
sobre os mesmos e tornando mais fácil a sua organização. Como 
exemplo de metadados na gestão de arquivos baseada em papel, 
têm-se as seguintes características: localização física, etiqueta de 
pasta e sistema de classificação. No contexto de documentos 
digitalizados, tem-se também o tipo de documento, a data em que 
ele foi criado, além das entendidas com as quais ele se relaciona, 
por exemplo: nome do ator, assunto, data, tipo de documento, 
etc. Os metadados podem ser considerados instrumentos para a 
busca e a recuperação de informações; nesse contexto citam-se 
os e-mails que, quando encaminhados, os metadados são alterados 
e passam a ser considerados cópia para que este continue sendo 
original e não sofra alteração dos metadados. Assim, deve-se salvar 
o e-mail e anexá-lo no novo e-mail. No caso dos documentos, 
eles também auxiliam no ponto de vista arquivístico, pois devem 
atender aos requisitos de administração (por exemplo: determinar 
o ciclo de vida e prazos de retenção dos documentos, meios de 
armazenamento, etc).

Percebe-se que os dois tipos de documentos têm aplicações 
e utilizações diversas, assim como vantagens e desvantagens. 
Geralmente, a digitalização pode ocorrer em qualquer etapa 
da gestão documental como forma de favorecer o acesso aos 
documentos ou como parte de uma política de preservação dos 
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documentos originais, especialmente quando eles têm um valor 
histórico e devem ser preservados.

Porém, a digitalização representa apenas uma cópia do 
documento original, como ocorria anteriormente com fotocópias 
reprográficas. Sua principal vantagem é representar uma maneira 
eficaz para transmitir informações por meios eletrônicos, 
especialmente por e-mail.

Enfim, a digitalização registrada consiste no movimento do 
documento em suporte de papel para o suporte digital, pela 
digitalização. Esse documento digital é registrado em cartório 
com o propósito de guarda e conservação oficial, ou seja, haverá 
uma assinatura digital, nos artigos 127 e 142 do código civil da Lei 
nº 6015/73.

2.2 | Documento eletrônico como meio de prova

Um documento eletrônico é um documento digital gerado 
por meio do uso de um computador. O documento eletrônico 
ou digital representa uma abstração da realidade, e pode estar em 
forma gráfica, textual etc. 

Devido à grande volatilidade do meio magnético, alguns autores 
se recusam a atribuir alguma validade jurídica aos documentos 
eletrônicos, pois afirmam que esses documentos podem ser 
alterados ou modificados sem apresentar nenhum rastro físico que 
permite verificar se foram alterados ou não.

Entretanto, existem recursos que solucionam de maneira segura 
os questionamentos originados pela volatilidade do meio magnético 
(GANDINI et al., 2007, p. 4). Esses recursos conseguem atribuir aos 
documentos eletrônicos, autenticidade e probidade até maiores 
que as obtidas com os documentos tradicionais. O recurso mais 
conhecido é a assinatura digital.

A assinatura digital serve para assinar qualquer documento 
eletrônico, possuindo validade jurídica inquestionável e equivalendo 
a uma assinatura de próprio punho (GANDINI et al., 2007, p. 4). A 
assinatura digital é a tecnologia que usa o recurso da criptografia, 
vinculando o certificado digital ao documento eletrônico que 
está sendo assinado. A assinatura tradicional que escrevemos 
em documentos materializados em meios físicos e por meio da 
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qual nos identificamos, devem ter sua equivalência eletrônica, 
permitindo que documentos virtuais também possam guardar uma 
identificação positiva de autoria (GANDINI et al., 2007, p. 4). 

Porém, não se pode dizer que apenas a identificação da autoria 
seja suficiente, já que mesmo que um documento seja apresentado e 
não se discuta sua autoria, é necessário que seja seguro, ou seja, que 
esse documento seja capaz de ser protegido contra modificações 
posteriores, exceto por seu próprio autor (GANDINI et al., 2007, p. 4).

2.3 | Preservação de um documento digital

Para que a gestão documental tenha eficiência é necessário 
entender os procedimentos para a preservação digital. Existe uma 
grande necessidade em guardar e registar informações, tanto na 
forma física, quanto na digital. Dentre os meios de armazenamento 
de informações digitais, tem-se o disquete, que atualmente quase 
não é mais utilizado. Um ponto principal é que a vida útil do 
disquete é maior que a dos sistemas de computadores que geram 
informações para que os disquetes possam ser lidos. 

Dependemos de máquinas, que ligeiramente se tornam 
obsoletas, mesmo com grandes revoluções que tivemos a respeito 
de registro e armazenamento, ainda assim caminhamos com o 
problema relacionado a longevidade dos suportes utilizados para 
o armazenamento das informações. Antigamente, as informações 
registradas eram visíveis. Hoje em dia, com o meio digital não 
temos o contato visual com a informação armazenada nos 
dispositivos digitais, precisamos confiar que elas foram armazenadas 
adequadamente; seja em um disquete, CD-ROM, pen-drive etc.

Assim, pode-se dizer que trabalhamos com a ideia de 
preservação para garantir a sua integridade, seja ela física ou 
intelectual. Nesse contexto, a integridade do suporte é fundamental 
para que a informação, nele armazenada, possa ser corretamente 
interpretada. Dessa maneira, o assunto sobre preservação envolve 
algumas políticas, como: manter o documento íntegro e autêntico 
e minimizar a deterioração dos documentos, assim como renovar o 
uso do acesso às informações registradas.  

Atualmente, a questão de preservação está intrinsicamente 
relacionada ao quesito acesso.  A preservação deve ter ações que 
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garantam a autenticidade e acessibilidade dos documentos por tanto 
tempo quanto for necessário.  A Constituição Federal de 1988, no 
artigo 5º, assegura a todos o direito de acesso à informação. Com a 
Lei de Acesso à Informação nº 12.527, o acesso à informação tornou-
se regra e a gestão da informação deve ser transparente e propiciar 
o amplo acesso. Assim, as empresas precisam se adaptar a essa 
realidade, visto que muitas têm suas informações não estruturadas, 
desordenadas, ou que dificultam o acesso com agilidade e rapidez. 

Muitas empresas têm utilizado novas tecnologias para melhorar 
o acesso às suas informações, porém, elas têm que comprar ou 
desenvolver uma solução tecnológica de acordo com sua real 
necessidade, fazer escolhas bem planejadas para que não acabem 
trazendo maus resultados ao longo do tempo (LIMA 2013). 

As empresas não podem negligenciar a questão da preservação 
no meio digital. Essa preservação deve estar incluída ao sistema. 
Vale ressaltar que o documento digitalizado não será igual ao 
original e não substitui o original que deve ser preservado (LIMA, 
2013). Ressalta-se aqui que não podemos descartar certos tipos 
de documentos originais mesmo que ele esteja digitalizado. Uma 
comparação é que, atualmente, nenhum documento autenticado 
por tabelião com fé pública tem o mesmo valor de um original. 
O artigo 223° do Código Civil expõe que mesmo um documento 
digitalizado e autenticado por tabelião deve ter seu original exigido, 
se questionado.  Para tanto, mesmo sabendo de todos os custos que 
se tem com o arquivamento dos documentos de papel, ainda não se 
pode descartar certos tipos de documentos simplesmente por eles 
estarem digitalizados, por questão de segurança e principalmente 
por não existir amparo legal para isso. 

A Lei nº 12.682 dispõe sobre a elaboração e o arquivamento 
de documentos em meios eletromagnéticos. Para essa lei, a 
digitalização não é obrigatória, pois diz que os documentos, 
mesmo que digitalizados, devem ser preservados de acordo com a 
legislação pertinente. 

Percebe-se que é necessário um decreto que aborde bem 
claramente todos os pontos de dúvidas que emergiram quando 
a lei foi aprovada, bem como especificar conceitos que o texto 
questiona. Porém, é certo que, ao ser utilizada juntamente com 
a tabela de temporalidade bem elaborada e com a digitalização, 
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a gestão documental pode agregar pontos a qualquer instituição. 
Além de facilitar o acesso aos usuários, esses artefatos também 
contribuem para a preservação do acervo documental, pois diminui 
o manuseio do documento original. Adicionalmente, as instituições 
terão uma diminuição de espaço físico. 

Sempre que for possível deve-se digitalizar a partir do original, 
pensando na questão de qualidade e autenticidade do trabalho. Mas, 
deve-se lembrar de que quanto maior a resolução, maior e mais 
pesado será o armazenamento deste arquivo. Deve-se aprender a 
selecionar a melhor maneira de produção por questões de acesso e 
preservação, sendo esse requisito discutido antes mesmo da execução 
do projeto de digitalização na empresa. O desafio da preservação dos 
documentos arquivísticos digitais está em garantir o acesso contínuo a 
seus conteúdos e funcionalidades, por meio de recursos tecnológicos 
disponíveis a época em que ocorrer a sua utilização.

Mesmo que as organizações utilizem algo no sentido de 
preservação digital, por meio de algum tipo de estratégia, ainda 
assim, não podem afirmar que elas estão prontas para enfrentar os 
problemas ligados à perda dos elementos digitais que devem ter a 
preservação por longo tempo. Em busca de amenizar as perdas, seja 
no tratamento em documentos nato-digitais ou eletrônicos, tem-
se que pensar em métodos de preservação digital, que precisam 
garantir que o objeto digital esteja disponível de maneira utilizável 
ao longo do tempo.

2.4 | Tabela de temporalidade

A tabela de temporalidade é uma ferramenta essencial na Gestão 
Documental, pois nela são determinados prazos para a eliminação 
de documentos, de forma racional e de acordo com os códigos 
preestabelecidos (SEED – PR, 2016). Essa tabela é um instrumento 
ou meio com o qual se determina o prazo de permanência de um 
documento em um arquivo e sua destinação após esse prazo, pois 
existem documentos que devem ser guardados por mais tempo em 
relação a outros.

É necessário que cada empresa faça a constituição legal de 
uma comissão de avaliação de documentos (SEED – PR, 2016). 
Essa comissão tem como finalidade principal assessorar à Divisão 
de Arquivo Geral nas ações e procedimentos referentes a avaliação 
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documental, assim como orientar e realizar a análise, avaliação e 
seleção da produção documental produzida e acumulada.

O código de classificação de documentos de arquivo é um 
instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer 
documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de 
suas funções e atividades (MELO; MAIA, 2016).

A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar 
os documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua 
recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a 
avaliação, seleção, descarte, transferência, recolhimento e acesso a 
esses documentos (MELO; MAIA, 2016). 

Os documentos caracterizam-se por sua grande frequência de 
consulta e por sua movimentação constante (MELO; MAIA, 2016). 
Cada instituição deverá ter sua própria tabela de temporalidade, 
uma vez que os documentos variam de empresa para empresa, de 
acordo com as atividades específicas de cada uma.

A Tabela 3.1 apresenta um exemplo de tabela de temporalidade 
hipotética para exemplificar esse conceito.

Tabela 3.1 | Exemplo 1 de tabela de temporalidade

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-SkPPB_aBXmY/TdR2xbMIHLI/AAAAAAAAAAk/modSi-1OZaw/s1600/3.jpg>. 
Acesso em: 8 mar. 2018.

A estrutura básica da tabela deve conter os conjuntos documentais 
produzidos e recebidos por uma empresa no exercício de suas 
atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, 
a destinação final – eliminação ou guarda permanente –além de 
um campo para observações necessárias à sua compreensão e 
aplicação, conforme exemplo ilustrado na Tabela 1.2.
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Tabela 3.2 | Exemplo 2 de tabela de temporalidade

Fonte:  <https://blog.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Captura-de-Tela-2016-10-27-
a%CC%80s-09.43.37.png>. Acesso em: 8 mar. 2018.

A tabela de temporalidade define os prazos de guarda e a 
destinação final dos documentos. Dessa maneira, é com a tabela 
que é realizada a avaliação dos documentos (MELO; MAIA, 2016). 
A avaliação constitui-se em atividade essencial do ciclo de vida 
documental arquivístico, na medida em que se definem quais 
documentos serão preservados e em que momento poderão ser 
eliminados ou destinados aos arquivos intermediário e permanente.

Para a garantia, no momento do translado é muito importante 
estabelecer critérios para a escolha da mídia de acordo com a tabela 
temporal aliada à durabilidade dessa mídia, por exemplo a tabela 
anterior em que o assunto “004 ....” necessita da guarda permanente, 
ou seja, deverá sempre existir no acervo de documentos. Para essa 
situação, a pergunta em questão é: Qual mídia escolher? Escolher a 
MÍDIA adequada para armazenamento de documentos nada mais é 
que um desafio lançado.

Respondendo à questão anterior, inicialmente se analisarmos as 
mídias existentes, de acordo com a Figura 3.8.
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Figura 3.8 | Longevidade das mídias estimada em anos

Fonte: Revista Info (2010, p. 12).

A melhor opção neste momento é o CD-R com camada de ouro 
devido à longevidade apresentada. Destaca-se que, além da guarda 
da mídia, é necessário o seu suporte quanto a sua leitura, ou seja, 
antigamente se utilizava fitas VHS; para o acesso às fitas, necessita-
se de um vídeo cassete, pois sem condições de acesso à mídia não 
há motivos para tê-la. Na Figura 3.9 há um exemplo de um novo tipo 
de mídia que está sendo desenvolvido.

Figura 3.9 | Exemplo de mídia: HD com maior durabilidade 

Fonte: <https://canaltech.com.br/hardware/Empresa-francesa-esta-desenvolvendo-HD-que-e-capaz-de-
durar-1-milhao-de-anos/#ixzz3c0FbqeTB>. Acesso em: 8 mar. 2018.
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2.5 | Escanear versus digitalizar um documento

Escanear significa gerar uma imagem de um documento 
(POSSOLLI, 2012). No escaneamento, é realizada a conversão de 
um documento de papel para uma versão digital, que por sua vez, 
é uma imagem. O processo de escanear é similar ao de tirar uma 
foto de um documento e armazená-lo na memória do computador 
(DocPAr, 2018). Como o documento gerado é uma imagem, a 
mesma não pode ser indexada e, consequentemente, não pode ser 
gerenciada e manipulada, principalmente em relação à busca por 
um documento utilizando palavras-chave.

Um documento digitalizado é o resultado da conversão de um 
documento impresso (em papel) em um arquivo eletrônico. No 
processo de digitalização de um documento, as informações são 
codificadas de forma binária, o que permite sua compreensão e 
entendimento (DocPAr, 2018). Dessa maneira, a digitalização de um 
documento permite que ele seja indexado.

A disponibilização dos documentos digitalizados de forma 
organizada e segura permite que empresas ou organizações realizem 
o melhor gerenciamento de suas informações. Adicionalmente, 
a possibilidade de assinar eletronicamente um documento e 
com o uso da certificação digital, o arquivo gerado passa a ter 
validade probatória, sendo possível comprovar sua autenticidade, 
confiabilidade e integridade por procedimentos que controlem 
sua produção, transmissão, armazenamento, manutenção e 
preservação (DocPAr, 2018).

2.6 | Microfilmagem: tecnologia anterior ao GED 

Antigamente, o gerenciamento de documentos era realizado 
por microfilmagem, ainda utilizada atualmente por várias empresas. 

A microfilmagem é um sistema de preservação e gerenciamento 
de informações, que realiza a captação de documentos em forma 
de imagens utilizando um processo fotográfico (POSSOLLI, 2012).  
O microfilme proporciona a redução da quantidade de arquivos 
físicos, acesso eficiente, seguro e rápido às informações arquivadas, 
além de ter baixo custo. 
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Existe uma legislação federal no Brasil que autoriza a 
microfilmagem e estabelece que ela reproduz os mesmos efeitos 
legais dos documentos originais. Pode-se destacar a Lei nº 5.433, 
de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos 
oficiais e dá outras providências, como:

Art 1º É autorizada, em todo o território nacional, a 
microfilmagem de documentos particulares e oficiais 
arquivados, estes de órgãos federais, estaduais e municipais.
§ 1º Os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as 
certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas 
diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos 
legais dos documentos originais em juízo ou fora dele.

A partir dos rolos de microfilmes pode-se ter acesso aos 
documentos, o que antes seria impraticável devido à deterioração 
dos mesmos.  Dessa maneira, a microfilmagem auxilia na 
preservação dos documentos originais e possibilita a obtenção de 
cópias de documentos, que antes eram indisponíveis. 

As principais vantagens da microfilmagem são: qualidade da 
imagem, redução dos custos, permissão de imagens com alto 
contraste etc. As empresas que utilizam a microfilmagem sempre 
terão uma cópia dos seus documentos, obtendo assim, a sua 
durabilidade e qualidade. A microfilmagem também possibilita a 
conversão dos documentos para qualquer mídia digital, mesmo que 
softwares ou hardwares se tornem obsoletos. 

Questão para reflexão

Você sabe dizer quais são os tipos de informações gravadas 
em microfilmes? Quais são os tipos de documentos aos quais 
o  armazenamento é estritamente necessário para a garantia  
da autenticidade?
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Para saber mais

Nos vídeos a seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre 
o processo de microfilmagem. No primeiro vídeo, Reduzir e 
racionalizar, você vai aprender que o microfilme é ideal para qualquer 
empresa, permitindo um melhor aproveitamento do espaço físico do 
lugar. No segundo vídeo, você vai acompanhar o passo a passo do 
processo de microfilmagempor meio de um experimento realizado 
pelo laboratório de microfilmagem da UFSM.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HC1YR-L61yY>. 
Acesso em: 6 fev. 2018.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=J4LtC7iqWiU>. 
Acesso em: 6 fev. 2018

2.7 | Legislação em GED 

A legislação sobre a Gestão Eletrônica de Documentos é muito 
ampla, incluindo leis federais, estaduais e municipais. As primeiras 
legislações brasileiras referentes à GED surgiram com o objetivo 
de regulamentar a utilização da microfilmagem de arquivos, depois 
evoluiu com a prática da gestão de documentos eletrônicos, 
que modificou algumas normas e aumentou a necessidade de 
providências cabíveis.  

A legislação para a prática da gestão documental é necessária 
por sua importância desde a elaboração até a implantação de 
um sistema de GED e por ser parte fundamental na proteção dos 
arquivos dos órgãos públicos e privados.  

Segundo Santos (2005, p. 98), a regulamentação e a definição 
do status jurídico/legal e dos mecanismos de preservação do 
documento eletrônico faz-se necessário, sobretudo quando se 
pensa nos documentos produzidos no âmbito público.

A seguir, estão relacionadas as principais leis relacionadas a GED:

• Lei nº 12.682/2012: dispõe sobre a elaboração e o 
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos 
e define critérios para a elaboração, arquivamento, 
armazenagem, documentos, papel e meios da  
conversão eletrônica.
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• Lei nº 12.865/2013: disciplina o documento digital no sistema 
financeiro nacional.

• Lei nº 11.419/2006: dispõe sobre a informatização do 
processo judicial.

• Lei nº 12.527/2011: regula o acesso às informações públicas, 
define critérios, procedimento, acesso, liberação, divulgação, 
documento público, documento sigiloso, informação sigilosa, 
âmbito, administração pública, classificação, documento 
sigiloso, correlação, prazo, liberação, divulgação. 

• CONARQ Decreto nº 4.073/2002: regulamenta a lei nº 
8.159, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados.

• Resolução CFM nº 1.821/07: aprova as normas técnicas 
relacionadas à digitalização e ao uso dos sistemas 
informatizados para a guarda e manuseio dos documentos 
dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do 
papel e a troca de informação identificada em saúde.

2.7.1 | Marco Civil

O Projeto de Lei nº 2126/11, que tramitava no Congresso Nacional 
desde 2011, foi aprovado em 23 de abril de 2014, sendo a Lei nº 12.965, 
popularmente conhecido como Marco Civil, tem como objetivo 
regularizar o uso da Internet e garantir que direitos e deveres atribuídos 
aos usuários, empresas e governos na web sejam cumpridos.

A neutralidade foi o item mais polêmico desse projeto de lei. 
Segundo esse princípio, os provedores de serviços de Internet não 
podem ofertar serviços de conexões diferenciadas, por exemplo: 
pacotes exclusivos para acesso às redes sociais, e-mails etc. A 
neutralidade foi o princípio que causou mais debate durante todo 
o processo, já que em sua forma original, o texto prevê que as 
empresas de telecomunicação que oferecem serviços de internet 
sejam neutras no tráfego de dados, não importando a sua origem 
ou o seu destino. 

As alterações práticas inseridas pela lei atingem diversos segmentos 
de mercado, especialmente empresas provedoras de serviços de 
conexão com a Internet, empresas que têm suas bases no comércio 
eletrônico, empresas de armazenagem de dados, bancos, etc.
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Adicionalmente aos aspectos que afetam diretamente algumas 
empresas, principalmente causados pelas novas regras sobre 
neutralidade, guarda de provas eletrônicas, uso de dados, remoção 
de conteúdo, fortalecimento de base de dados utilizando o Big 
Data, ainda existem alterações importantes que alcançam a todos.

O “Termo de Uso de Serviços”, que são os contratos digitais, 
tiveram que ser modificados em relação à remoção de conteúdo, 
obrigação de garantir o direito de ampla defesa, dever de eleição de 
foro brasileiro para solução de conflitos e de aplicação de lei brasileira, 
mesmo que o serviço ou o servidor dos dados esteja em outro país.

Outro fator importante alterado pela lei trata do armazenamento 
de logs. Isso gerou a necessidade de revisão com urgência da tabela 
de temporalidade que define a guarda das provas digitais. Esse fator 
gera um impacto significativo no investimento em infraestrutura 
para o armazenamento dos dados, softwares de localização de 
dados e sistemas GED. 

Muitas empresas precisaram redimensionar sua capacidade de 
guarda para atender aos requisitos legais de guarda mínima por seis 
meses (de ofício) e por até um ano a partir de ordem judicial.

Nesse contexto, os provedores de acesso à Internet tiveram 
que alterar os contratos de adesão, com o objetivo de esclarecer 
os compromissos com informação sobre a segurança do serviço, 
neutralidade, qualidade da conexão, educação para o uso ético da 
Internet e privacidade.

2.7.2 | Desafios do GED

A gestão de documentos está se tornando cada vez mais 
importante conforme os processos organizacionais requerem 
maior agilidade no acesso às informações. Os sistemas de 
gerenciamento eletrônico de documentos (GED) contribuem de 
maneira expressiva para a eficiência da gestão da informação, pois 
ajudam na organização e indexação dos documentos, recuperação 
rápida das informações, controle de acesso aos documentos, etc.

Entretanto, ainda existem alguns desafios a serem superados 
para a implantação desse tipo de sistema. O primeiro desafio 
está relacionado à seleção de um software profissional, já que as 
necessidades do negócio da empresa devem ser detalhadamente 
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analisadas. Para a obtenção de bons resultados na gestão de 
documentos, também é necessário a composição de uma equipe 
de gestão de documentos, composta por pessoas detalhistas, 
organizadas e comprometidas com o registro adequado dos 
documentos e informações. 

A GED é um ótimo meio de disseminação do conhecimento 
na organização. Mas, o desafio da empresa é o desenvolvimento 
de uma cultura corporativa, fazendo com que à medida que os 
colaboradores forem adquirindo novos conhecimentos, os mesmos 
sejam compartilhados com os demais colaboradores.

As empresas passam por diversos processos de auditoria 
contábil, auditoria de sistemas de gestão (ISO 9001, PBQP-H, 
ONA, OHSAS) e fiscalizações, que exigem a rápida recuperação de 
informações e documentos para prover evidência de conformidade 
com legislações e normas. Para que essas informações sejam 
prontamente recuperadas, a empresa deve organizar, catalogar 
e indexar os documentos de todos os setores. Com a utilização 
de um sistema GED, os custos de recuperação de informação 
reduzem significativamente.

O acervo documental de uma empresa necessita de proteção, 
evitando assim, acessos indevidos e provendo prova documental 
em processos jurídicos. Um sistema GED consegue limitar o acesso 
aos documentos e protegê-los em bases de dados seguras. 

Para saber mais

No link a seguir, você vai aprender as diferenças entre e-mails "com 
cópia" e "com cópia oculta".

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/
ult124u12090.shtml>. Acesso em: 8 mar. 2018.

O sucesso das administrações na construção de modelos de 
gestão documental passa pelo investimento em tecnologia da 
informação infraestrutura e capacitação de pessoal. A resistência às 
mudanças dos modelos tradicionais para modelos informatizados 
ainda é significativa, provocando dificuldade de acesso à informação 
e, consequentemente, afetando a quantidade e qualidade do 
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trabalho que deve ser realizado. A capacitação dos colaboradores, 
juntamente ao apoio de equipes de suporte, pode garantir a 
implantação eficiente de estratégias, ferramentas e métodos para a 
captura, gerenciamento, armazenamento, preservação e entrega de 
documentos, propiciando sucesso na implantação de uma solução 
de Gestão Eletrônica de Documentos.

Para saber mais

A Resolução CJF nº 23, de 19 de setembro de 2008, estabelece a 
Consolidação Normativa do Programa de Gestão Documental da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus.

O CONARQ disponibiliza a Legislação Arquivística Brasileira, 
atualizada constantemente.

Disponível em: <http://www.westsoft.com.br/legislacao>. Acesso 
em: 6 fev. 2018.

2.7.2.1 | Segurança da Informação

Conforme a informação começou a sair do papel para o meio 
digital, a preocupação com a proteção dos dados foi conduzida 
para a base tecnológica, tendo como foco principal a segurança das 
informações. Nesse contexto, surgiu a segurança da informação 
que visa preservar três pilares das informações: confidencialidade, 
integridade e disponibilidade (LAUDON; LAUDON, 2004). 

A confidencialidade garante que a informação não será acessada 
por pessoas não autorizadas. Para as empresas, a confidencialidade 
está relacionada ao aspecto estratégico, pois ajuda a proteger 
as vantagens competitivas e o capital intelectual da empresa. As 
empresas investem recursos para a geração de conhecimento, o que 
possibilita transformar o trabalho dos funcionários em lucro. Se os 
concorrentes obtêm acesso ao capital intelectual de uma empresa, 
eles se apropriam do conhecimento que ela tem, porém sem a carga 
de investimento que a mesma dispendeu para construí-lo. 

A integridade garante a exatidão e o corretismo das informações 
armazenadas, pesquisadas ou transferidas. A integridade valida o 
processo de comunicação interna e externa de uma empresa, que 
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só é efetiva quando o emissor e o receptor interpretam a informação 
da mesma maneira. Informações adulteradas ou corrompidas 
podem causar retrabalho, correção, desperdício de tempo e 
energia. Com o aumento do volume das informações que circulam 
em uma empresa, a integridade dos dados se torna indispensável. A 
ausência de integridade acarreta ineficiência e, consequentemente, 
gera menor lucro para uma empresa.

A disponibilidade garante que as informações estejam disponíveis 
sempre que necessário. No ambiente empresarial, a indisponibilidade 
de informações pode causar atraso ou parada nos processos que 
delas são dependentes. A Tabela 3.3 mostra o resumo das principais 
características dos três pilares.

Tabela 3.3 | Características dos três pilares da segurança da informação

Fonte: elaborada pela autora.

Pilares Características

Confidencialidade
Informações não disponíveis para pessoas não 

autorizadas.

Integridade Informações completas e corretas.

Disponibilidade
Informações acessíveis às pessoas autorizadas 

quando necessário.

Na sociedade atual, a informação é algo valioso para qualquer 
empresa ou negócio. Dessa maneira, a falta de confidencialidade 
ocasiona a diminuição da vantagem competitiva, assim como 
a falta de integridade das informações causa a diminuição do 
lucro. Já a falta de disponibilidade acarreta a perda da capacidade 
operacional. Sendo assim, uma empresa que não tem segurança das 
informações pode apresentar maior dificuldade no crescimento, 
lucratividade e sobrevivência.

Algumas leis e normas que regem a segurança da informação 
estão citadas a seguir:

• ISO 15408: especificação de requisitos de  
segurança funcional.

• ISO 15489-1 e ISO 15489: auxiliam na gestão de documentos.

• ISO 14721: trata do armazenamento de informações.
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• ISO 23081-1 e ISO 15836: lidam com a questão  
dos metadados.

• ISO 27002/2005: trata da segurança de mídias.

• ISO 27001: tem um modelo para estabelecer, implementar, 
operar, monitorar, analisar criticamente o Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação.

• ISO 27002: norma que auxilia na criação de um código de 
código de conduta da organização em relação à segurança 
da informação, por meio de regras, instrumentos de controle 
para ser assegurada a conformidade.

• ISO 27003: norma que serve para a implementação do PDCA 
na busca de melhorias na segurança da informação. 

• ISO 27005: norma utilizada para a identificação, análises e 
avaliações dos impactos associados aos riscos. 

Além disso, o conhecimento da norma ISO 27006 poderá 
contribuir para a compreensão do trabalho desenvolvido por uma 
empresa externa de auditoria e ajudar na decisão da prefeitura 
efetivamente investir na busca dessa homologação (certificação).

Para saber mais

Neste vídeo sobre Segurança da Informação, produzido pela 
Coordenadoria de Auditoria em Tecnologia da Informação do 
Superior Tribunal de Justiça, você vai conhecer a importância da 
segurança das informações.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nVmRHtHJKfw> 
Acesso em: 6  fev. 2018.

Um ponto muito importante a ser observado em relação à 
segurança da informação em meios digitais está relacionado aos 
vírus e malwares. Existem vários tipos de males que podem atacar 
um computador, afetar e corromper os documentos armazenados. 
Dentre os tipos principais, estão:

• Negação de Serviço (DoS - Denial of Service): ocorre 
quando um computador conectado à Internet é retirado de 
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operação; seu principal objetivo é a interrupção de atividades 
do usuário, como navegar na Internet ou realizar uma 
transação bancária.

• Phishing: esse tipo de ataque tem o objetivo de roubar 
informações e dados pessoais importantes por meio de 
mensagens falsas. Os atacantes podem conseguir nomes de 
usuários ou até mesmo obter dados de contas bancárias e 
cartões de crédito. 

• Malware: trata-se de qualquer parte de software desenvolvida 
com o objetivo de causar danos a dispositivos ou dados 
armazenados em um computador.

• Vírus: são programas desenvolvidos para alterar, de 
maneira nociva, os programas ou aplicativos instalados em  
um computador.

Assim, para evitar a ocorrência desses tipos de falhas, deve-
se sempre utilizar um antivírus atualizado e realizar a varredura  
da máquina.

Para saber mais

No vídeo a seguir, é explicado como alguns tipos de vírus 
podem atacar seu computador e comprometer as informações  
nele armazenadas.

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BoLjhqbx35g>. 
Acesso em: 6 fev. 2018.

No link a seguir, você vai entender os principais tipos de ameaças 
que podem afetar a segurança das informações.

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BoLjhqbx35g>. 
Acesso em: 6 fev.  2018.

Finalizando a seção

Nesta seção você aprendeu as diferenças entre um documento 
digital e um documento digitalizado, assim como diferenciar o 
processo de escanear e digitalizar um documento. Foi observado 
que a microfilmagem é um processo anterior a GED, que visa 
preservação e gerenciamento de informações, e que realiza a 



U3 - Gestão Eletrônica de Documentos 109

captação de documentos em forma de imagens utilizando um 
processo fotográfico. Também conheceu alguns desafios que 
dificultam a implantação de um sistema GED em uma empresa. Ao 
final da seção, foi visto as principais leis que regulamentam a gestão 
eletrônica de documentos no Brasil.

Fique ligado

Data Warehouse pode ser definido como um depósito de dados 
digitais que armazena informações detalhadas de uma empresa. 
O Data Warehouse é responsável por criar e organizar relatórios 
utilizando dados históricos, que são posteriormente utilizados por 
uma empresa na tomada de decisões importantes, baseados nas 
informações armazenadas por esta técnica.

Além dessa tecnologia, tem-se o Data Mining, muito utilizado 
também como ferramenta para a tomada de decisões. Basicamente, 
o Data Mining realiza a mineração de dados, procurando por padrões 
em uma grande quantidade de dados. 

Muitas empresas atuais utilizam essas técnicas para melhorar seu 
desempenho e lucratividade. Pesquise mais sobre essas técnicas e 
aprenda como empresas de sucessos conseguiram ser classificadas 
entre as melhores do mundo.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta Unidade, você aprendeu sobre a gestão eletrônica 
de documentos, seus conceitos básicos, estrutura, objetivos e 
vantagens, assim como os princípios para a implantação desta 
tecnologia em uma empresa. Também foram apresentadas as 
diferenças entre documentos digitais e digitalizados, bem como 
documentos escaneados e digitalizados. Um aspecto importante 
evidenciado nesta Unidade foi sobre a segurança das informações, 
constituídas por três pilares básicos. Nesse contexto, é aplicável um 
conceito imprescindível no mundo atual e globalizado; trata-se da 
criptografia das informações. Assim, pesquise e tente contextualizar 
como a criptografia é importante para garantir a segurança das 
informações me meios digitais.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Vírus de computador pode ser definido como um programa mal 
intencionado, que funciona como um vírus biológico. Para proteger 
um computador, é necessário saber como eles agem, detectando-os e 
eliminando-os com um programa antivírus. Sobre os vírus que podem 
ameaçar um computador, é correto afirmar que:

a) Os vírus infectam arquivos executáveis, como processadores de texto, 
planilhas, jogos ou programas do sistema operacional.
b) Os vírus não conseguem se anexar aos programas especiais em áreas 
do disco rígido.
c) Nenhum vírus é programado para apagar ou deteriorar arquivos, muito 
menos tem a capacidade de reformatar o disco rígido.
d) Os vírus não têm a capacidade de se duplicarem ou exibir  
mensagens maliciosas;
e) Os vírus não representam ameaças aos documentos armazenados em 
um computador, pois apenas infectam ou danificam o teclado e o monitor.

2. As empresas geram e armazenam milhares de dados e informações. 
Com o avanço da tecnologia e a necessidade de novas adequações à 
rotina organizacional, documentos em papel passaram a ser substituídos 
por versões em formato eletrônico.

Nesse cenário, alguns termos acabam sendo confundidos e considerados 
similares, como é o caso de documentos digitais e digitalizados. Em relação 
aos documentos digitais e digitalizados, analise as seguintes afirmativas:

I) O documento digitalizado é um tipo de documento digital.
II) A digitalização é o processo que converte um documento analógico 
para o formato digital por meio de um dispositivo apropriado
III) O documento digital é codificado em dígitos hexadecimais e acessível 
por meio de um sistema computacional.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.
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3. Uma das tecnologias mais utilizadas pelo GED tem como objetivo a 
digitalização de documentos originais para o controle da versão digital. 
Assinale a alternativa que representa essa tecnologia.

a) Document Imaging.
b) Capture.
c) Workflow Management.
d) COLD/ERM.
e) Records and Information Management.

4. A Gestão Eletrônica de Documentos (GED) proporciona a utilização de 
ferramentas da Internet para o acesso e a visualização de documentos de 
vários lugares do mundo, o que agiliza os afazeres de várias pessoas, pois 
elas não precisarão se deslocarem de seu local de trabalho para acessar 
documentos que foram previamente digitalizados. Além dessa vantagem, 
assinale a alternativa que contém outro benefício proporcionado pela GED.

a) Melhoria parcial do aproveitamento do espaço físico ocupado por 
documentos de uma empresa.
b) Maior velocidade e precisão na localização de documentos de  
uma empresa.
c) Falta de padronização dos formatos dos documentos, agilizando  
sua localização.
d) Segurança restrita aos documentos pessoais dos funcionários de  
uma empresa.
e) Indexação parcial dos documentos contábeis de uma empresa. 

5. Antigamente, o gerenciamento de documentos era realizado por 
meio de microfilmagem, que ainda é utilizada por várias empresas. 
A microfilmagem é um sistema de preservação e gerenciamento de 
informações, que realiza a captação de documentos em forma de imagens 
utilizando um processo fotográfico. Em relação à microfilmagem, analise 
as afirmativas a seguir:

I) A partir dos rolos de microfilmes pode-se ter acesso aos documentos, o 
que antes seria impraticável devido a sua deterioração.  
II) A microfilmagem auxilia na preservação dos documentos originais 
e possibilita a obtenção de cópias de documentos, que antes  
eram indisponíveis. 
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III) As empresas que utilizam a microfilmagem sempre terão uma cópia dos 
seus documentos, obtendo assim durabilidade e qualidade dos mesmos. 
IV) A microfilmagem possibilita a conversão dos documentos apenas para 
um tipo específico de mídia digital. 

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
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Unidade 4

Objetivos de aprendizagem

Nesta unidade você será levado a compreender os conceitos 
mais importantes relacionados à inteligência de negócios, suas 
vantagens, objetivos e aspectos importantes que devem ser 
considerados para a sua utilização. Você também aprenderá 
duas ferramentas atuais que são usadas por empresas nessa 
nova era da informação: Business Intelligence e Big Data. Além 
disso, você irá conhecer algumas tecnologias recentes que 
facilitam ainda mais o cotidiano do homem moderno.

Seção 1 | Inteligência de Negócios

Nesta seção, você irá compreender que essas novas modalidades 
implicaram em um aumento no volume de troca e acúmulo de 
informações, atingindo as estratégias de gestão das informações 
das empresas. Serão estudadas duas tecnologias atuais que auxiliam 
no gerenciamento desse grande volume de informações: Big Data 
e Business Intelligence.

Seção 2 | Tecnologias Emergentes

Esta seção apresenta os avanços tecnológicos que 
proporcionaram maior conforto, praticidade e comodidade 
para o nosso cotidiano. Você conhecerá duas tecnologias 
emergentes que facilitam o dia a dia moderno: RFID e NFC. Verá 
que a tecnologia RFID tem sua maior utilização em aplicações 
que exigem alguma identificação, seja de seres humanos ou 
objetos que não estão em curto alcance. Já a NFC é usada  
para automatizar tarefas em um dispositivo eletrônico, como o 
pagamento móvel de passagens ou tickets.

Inteligência de Negócios e 
Novas Tecnologias

                                                                                         Gisele Alves Santana





Introdução à unidade
Há alguns anos, as fontes de informações limitavam-se a 

revistas, jornais, rádio, livros, televisão e interações diretas com 
outras pessoas ao vivo, por telefone ou carta. Com o surgimento 
e a propagação da internet, as antigas modalidades de troca de 
informações foram mantidas, porém, novas modalidades foram 
incorporadas ao nosso dia a dia, como mensagens eletrônicas, 
chats, fóruns, redes sociais, etc. 

Na Seção 1, você compreenderá que essas novas modalidades 
implicaram um aumento no volume de troca e acúmulo 
de informações, o que atingiu as estratégias de gestão das 
informações das empresas. Serão estudadas duas tecnologias 
atuais que auxiliam no gerenciamento desse grande volume: Big 
Data e Business Intelligence.

A Seção 2 apresenta os avanços tecnológicos que proporcionaram 
maior conforto, praticidade e comodidade para o nosso cotidiano. 
Você conhecerá duas tecnologias emergentes que facilitam o dia a 
dia moderno: RFID e NFC.
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Seção 1

Inteligência de Negócios

1.1 | Business Intelligence (BI)

Há alguns anos, as fontes de informações limitavam-se a 
revistas, jornais, rádio, livros, televisão e interações diretas com 
outras pessoas ao vivo, por telefone ou carta. Com o surgimento 
e a propagação da internet, as antigas modalidades de troca de 
informações foram mantidas, porém, novas modalidades foram 
incorporadas ao nosso dia a dia, como mensagens eletrônicas, 
chats, fóruns, redes sociais, etc. 

Essas novas modalidades implicaram um aumento no volume de 
troca e acúmulo de informações, atingindo as estratégias de gestão 
das informações das empresas. Nesta seção, serão estudadas duas 
tecnologias atuais que auxiliam no gerenciamento de informações: 
Big Data e Business Intelligence.

O termo Big Data corresponde a grandes volumes de 
dados gerados pela internet, dados esses que nem sempre são 
estruturados e que englobam textos, números, imagens dinâmicas 
e estáticas, sons, gráficos, tabelas, etc. Já o Business Intelligence 
possibilita que uma organização realize a gestão mais inteligente 
de suas informações. 

Atualmente, a Tecnologia da Informação (TI) atua nas 
organizações de maneira eficiente, auxiliando na gestão da 
informação, no apoio à tomada de decisões e tornando-se crucial 
para a competitividade no mercado para aqueles que conseguem 
extrair suas potencialidades.

Atualmente, para a promoção dos negócios é necessário que 
se conheça seus clientes. Para contribuir na tomada de decisões e 
eficácia dos resultados são utilizadas algumas ferramentas de análise 
de dados, pesquisas e modelos estatísticos. Diante da complexidade 

Introdução à seção
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do cenário atual e da dificuldade em assimilar e processar a enorme 
quantidade de dados que são gerados diariamente em operações 
online, destaca-se a relevância da inteligência de negócios, 
conhecida como Business Intelligence (BI). 

“O Business Intelligence é um termo referente ao processo de 
coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento 
de informações que oferecem suporte a gerência de negócios” 
(TURBAN et al., 2009, p. 27). O BI pode ser entendido como 
um conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas e 
tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados 
brutos em informação útil para a tomada de decisões estratégicas 
(BARBIERI, 2011).

A Figura 4.1 ilustra a estrutura do BI, que é composta pelo 
negócio, gestão do negócio e tecnologia da informação. 

As primeiras fontes de informações são obtidas dentro das 
empresas ou organizações.  Outra fonte de informação inclui o 

Figura 4.1 | Estrutura da BI

Fonte: <https://unisalgp.files.wordpress.com/2015/06/estruturabi.png>. Acesso em: 23 abr. 2018.
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processo de decisão e a necessidade dos consumidores, aspectos 
tecnológicos e econômicos, tendências culturais, etc. 

Por meio de um processo de captação de dados, as informações 
são adquiridas de qualquer sistema. O BI concentra as informações 
em um único local, chamado de Data Warehouse. Assim, mesmo 
que as métricas venham de diferentes fontes de dados, elas podem 
ser visualizadas de maneira uniforme, auxiliando nodesenvolvimento 
de indicadores eficientes para as empresas. 

A Figura 4.2 mostra o processo de captação de dados, 
podendo as informações serem adquiridas de qualquer sistema 
e, após, armazenadas em um banco de dados que é modelado 
especificamente para o negócio. Através dessa modelagem, 
é possível gerenciar uma grande quantidade de dados sem 
comprometer a eficiência.

Figura 4.2 | Processo do BI

Fonte: <http://knowsolution.com.br/wp-content/uploads/2015/11/05.png>. Acesso em: 23 abr. 2018.

Para saber mais

O que é Business Intelligence e Business Analytics? Os vídeo a seguir 
são dedicados aos que querem iniciar na área.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ALME4kK2jsg> 
e <https://www.youtube.com/watch?v=PoCLfN6sF_8>. Acesso em: 
23 abr. 2018.
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A Figura 4.3 ilustra as práticas que compõem o BI. O processo se 
inicia com a captação dos dados de diversas fontes de informação 
e, posteriormente, seu armazenamento e integração no Data 
Warehouse, criando assim um repositório central de dados. Em 
seguida, é realizada a mineração dos dados utilizando a técnica de 
Data Mining, que é capaz de examinar amplas quantidades de dados 
em busca de padrões consistentes, com o objetivo de detectar 
relacionamentos entre os dados e extrair informações relevantes. 
A técnica de Analytics é responsável pela geração de relatórios 
detalhados. Já o BRP realiza a engenharia reversa de processos de 
negócio, sendo uma estratégia de gestão de negócios para a análise 
e desenho dos fluxos de trabalho e processos de negócios. O 
Benchmarking realiza a busca das melhores práticas com o objetivo 
de aumentar o desempenho. 

Figura 4.3 | Práticas do BI

Fonte: <https://www.oficinadanet.com.br/imagens/post/13153/td_bi4.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2018.
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O BI auxilia nas tomadas de decisões e facilita o acesso às 
informações de maneira simplificada. 

O sistema de Business Intelligence não existe isoladamente, 
sendo dependente de dados e fontes externas. A Figura 4.4 
ilustra a estruturação do sistema de BI. Pode-se notar a relação 
do processo de ELT com o Data Warehouse, Data Marts e Data 
Mining, modelagem multidimensional e OLAP. Esses conceitos 
serão estudados nas próximas seções. Além disso, a estrutura de um 
sistema de BI integra dados presentes em sistemas ERP (Enterprise 
Resource Planning) e CRM (Costumer Relationship Management).

Figura 4.4 | Estrutura de um sistema de BI

Fonte: < https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/44/7d/ac/447daca92ee14547c0f624427cb008af.jpg>. Acesso 
em: 11 maio 2018.

Para saber mais

No link a seguir, você pode aprender sobre a modelagem 
multidimensional <http://www.ambientelivre.com.br/tutoriais-
pentaho-bi/kimball-university-as-10-regras-essenciais-para-a-
modelagem-de-dados-dimensional.html>.  Acesso em: 23 abr. 2018.

Artigo SQL Magazine 39 - Mitos e Verdades sobre Modelagem 
Multidimensional - Tópicos essenciais para se criar um modelo 
eficiente. Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/
artigo-sql-magazine-39-mitos-e-verdades-sobre-modelagem-
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O Data Warehouse é um Banco de dados organizado para dar 
suporte à tomada de decisões estratégicas da empresa. Aprenda 
mais sobre Data Warehouse no link a seguir:

Fonte: disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=BLAa9hO-H3s>. Acesso em: 23 abr. 2018.

A inteligência de negócios possibilita que uma empresa realize 
a gestão das informações de maneira mais inteligente. Entre as 
vantagens do BI pode-se citar:

• Identificação de custos sobressalentes. 

• Descoberta de novas oportunidades de negócios. 

• Relatórios acessíveis de dados. 

• Rápidas reações às demandas do mercado.

• Otimização de preços.

A inteligência de negócios também auxilia a quantificar os 
relacionamentos com fornecedores e clientes, além de ajudar na 
organização e interpretação dos dados gerados por uma empresa. 
As análises dos dados gerados são customizadas para atender as 

multidimensional-topicos-essenciais-para-se-criar-um-modelo-
eficiente/7195>. Acesso em: 23 abr. 2018.

Modelagem multidimensional (SSAS). Disponível em: <https://
msdn.microsoft.com/pt-br/library/hh230904.aspx>. Acesso em: 
23 abr. 2018.

INF 4: What is Snowflake Schema. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=8cYf92jv2hI>. Acesso em: 23 abr. 2018.

Analysis Services - 11 Star and Snowflake Schemas. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ewX1nsjX-uA>. Acesso em: 23 
abr. 2018.

Para saber mais

Vamos conhecer um pouco sobre Data Warehouse



U4 - Inteligência de Negócios e Novas Tecnologias124

necessidades da organização, apresentando diferentes indicadores 
de dados. 

O profissional de BI deve estar atento a alguns detalhes 
importantes para uma boa atuação. Estão listadas a seguir algumas 
competências necessárias para o profissional de BI:

• Buscar resultados referentes à capacidade de detectar 
oportunidades de negócios.

• Associar levantamentos numéricos a casos de sucesso.

• Enfocar nas análises das necessidades dos clientes.

• Detectar tendências e alinhá-las aos objetivos de seus clientes 
para a promoção de serviços ou produtos. 

Não existem garantias de que os resultados serão bons, mas as 
boas práticas geram a redução de erros e permitem conhecer os 
padrões de comportamento dos clientes, fator que é fundamental 
para a oferta de um serviço ou produto.

Atualmente, a Internet permite a disponibilização de soluções 
de BI para um público mais abrangente e passou também a ser 
considerado como uma ferramenta estratégica integrada, sendo 
disponível para computadores e servidores de uma organização 
ou empresa.

No Brasil, soluções de BI são utilizadas por empresas de 
telecomunicações, instituições financeiras, seguradoras, etc. 
Percebe-se a tendência da economia globalizada, na qual se tem a 
necessidade ao acesso rápido e preciso das informações. 

Para saber mais

Os dados em BI vêm auxiliando empresas em tomadas de decisões 
inteligentes e bem embasadas em informações que são coletadas, 
quantificadas e qualificadas, gerando conteúdo eficaz para avaliação 
de resultados e planejamento de ações. No link a seguir, você 
encontra alguns casos de sucesso de empresas que extraíram o 
melhor do BI para improvisar seus resultados.

Disponível em: 
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<http://knowsolut ion.com.br/4-casos-de-sucesso-em-
business-intelligence-que-voce-precisa-conhecer/>. Acesso 
em: 23 abr. 2018.

Neste vídeo do canal Nerdologia você vai entender o que é a Big 
Data e descobrir como ela pode até "prever o futuro".

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=hEFFCKxYbKM>. Acesso em: 23 abr. 2018.

No link a seguir, você vai conhecer sobre a Tecnologia de Data 
Warehouse nas organizações. Disponível em: <http://www.
devmedia.com.br/a-tecnologia-de-data-warehouse-nas-
organizacoes/5939>.  Acesso em: 23 abr. 2018.

No vídeo a seguir, você encontra um tutorial sobre Data Warehouse. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d2xEJN_
yJgw>. Acesso em: 14 mar. 2018.

Para saber mais

Data Warehouse ou Data Mart, por onde começar? Disponível em: 
<http://www.devmedia.com.br/data-warehouse-ou-data-mart-
por-onde-comecar/6996>. Acesso em: 23 abr. 2018.

Data Mart Framework for Production Route Selection. Disponível em: 

<http://www.daaam. info/Downloads/Pdfs/proceedings/
proceedings_2011/1543_Sahno.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2018.

Para saber mais

Understanding Data Mart | Datawarehousing. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=NawgVAYtqOg>.  Acesso em: 
23 abr. 2018.
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Uma grande quantidade e variedade de dados é gerada 
e armazenada diariamente. Instituições como companhias 
aéreas, bancos, operadoras de telefone celular, serviços de 
busca online, entre outras, são alguns dos vários exemplos de 
empresas que convivem diariamente com grandes volumes de 
informações. Porém, somente possuir dados não é o suficiente, 
o mais importante é a maneira como eles são utilizados. Nesse 
contexto, está o Big Data, que descreve essa quantidade de 
dados estruturados e não estruturados que são gerados todos os 
dias nesse atual mundo da informação.

O Big Data pode ser definido como um conjunto amplo de dados 
que necessitam de ferramentas especiais para o seu gerenciamento, 
de maneira que toda informação possa ser encontrada, analisada e 
aproveitada rapidamente. De forma resumida, o Big Data trata da 
análise de grande quantidade de dados com o objetivo de gerar 
importantes resultados.

Uma empresa ou organização que faz o uso consciente e 
inteligente das informações pode melhorar seus produtos ou 
serviços, criando uma estratégia de marketing eficiente, reduzindo 
gastos, agilizando a produção, evitando o desperdício ou superando 
seus concorrentes. 

O Big Data é utilizado por várias empresas, inclusive por redes 
sociais, como é no caso do Facebook. Essa rede social utiliza os dados 
de interação de seus usuários para determinar suas preferências, 
relações e comportamentos. Devido a grande quantidade de dados 
gerada, uma estrutura centralizada de processamento já não é 
mais suficiente. Por exemplo, o site de busca Google possui vários 
centros de armazenamento de dados para suprir duas operações, 
porém, trata todos esses centros de forma integrada.

O Big Data possui cinco premissas chamadas de “5 Vs”: 
velocidade, variedade, veracidade e valor, que são descritas a seguir:

• Volume: refere-se à possibilidade de analisar grandes volumes 
de dados.

• Velocidade: relacionada ao fornecimento de repostas rápidas e 
em tempo hábil.

1.2 | Big Data



U4 - Inteligência de Negócios e Novas Tecnologias 127

• Variedade: relacionada à capacidade de manipular diferentes 
formatos de informações.

• Veracidade: serem fiéis a realidade.

• Valor: relacionado à capacidade de agregar valor ao negócio, já 
que informações sem valor não possuem utilidade.

Apesar do pilar do Big Data estar concentrado nos “5 Vs”, 
toda a inteligência é disponibilizada a partir da análise dos dados 
que, quando bem executada, pode gerar insights e direcionar o 
melhor caminho.

O processo da análise é responsável por inspecionar os dados 
e criar hipóteses com o objetivo de melhorar ou entender um 
determinado cenário e seus padrões. A análise de dados é capaz 
de encontrar e monitorar padrões de comportamento e caso haja 
mudança nesses padrões, a análise direciona a tomada de uma 
decisão baseada nos novos conhecimentos adquiridos.

Para o cruzamento de dados e auxílio na tomada de decisões, 
é utilizado o Big Data Analytics, responsável por extrair, organizar 
e tratar os dados. Basicamente, o Big Data Analytics realiza a 
transformação dos dados em informação útil que pode ser usada 
nas tomadas de decisões.

A quantidade de dados que está sendo criada e armazenada 
globalmente continua em constante crescimento. Assim, existe 
ainda mais potencial para se extrair insights de negócios provenientes 
dessas informações, mesmo que apenas uma pequena porcentagem 
desses dados seja realmente analisada. 

Para saber mais

Você sabe o que é Big Data Analytics? No link a seguir, você pode 
conhecer sobre essa ferramenta utilizada para apoio estratégico.

Disponível em: <http://www.bigdatabusiness.com.br/voce-sabe-o-
que-e-big-data-analytics/>. Acesso em: 23 abr. 2018.

Questão para reflexão

O que isso significa para as empresas? Como elas podem utilizar 
melhor as informações que fluem para dentro de suas organizações 
todos os dias?
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A importância do Big Data não está apenas relacionada à 
quantidade de dados que uma empresa possui, mas sim à maneira 
como esses dados são utilizados. A seguir, estão citadas algumas 
ações que são provenientes de uma boa análise dos dados:

• Redução de tempo.

• Redução de custos.

• Desenvolvimento de novos produtos.

• Otimização de ofertas.

• Tomada de decisões mais inteligentes. 

Geralmente, o Big Data é visto como uma ramificação do 
Business Intelligence. Porém, o BI engloba a inteligência de negócio 
de uma forma mais abrangente. Assim, o Big Data seria um novo 
recurso para agregar valor às empresas.

O BI tem foco na análise dos dados estruturados que estão 
disponíveis em uma organização, fornecendo valiosos insights 
para a tomada de decisões. Os dados históricos do BI fornecem 
tendências e informações que auxiliam nos processos para 
melhorar os resultados do negócio. Já o Big Data está mais 
relacionado à descoberta de insights em grandes volumes de 
dados para auxiliar nas decisões. O Big Data não se preocupa 
com exatidão, apenas processa as informações à procura de 
tendências, descobertas e correlações. 

O BI possui um papel essencial na utilização de dados 
estruturados para a análise preditiva. O Big Data pode fornecer 
dados importantes ao BI após a descoberta e a transformação 
dos dados não-estruturados em estruturados. O BI também 
poderá fornecer sua base de informações para o Big Data fazer as 
correlações necessárias com os dados provenientes de diversas 
fontes, valorizando um ao outro de maneira recíproca.

1.2.1 | Big Data e Business Intelligence
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O Big Data pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de 
empresas, organizações ou indústrias, por exemplo:

• Instituições bancárias: O Big Data é importante para entender 
as preferências dos clientes e, consequentemente, aumentar sua 
satisfação por utilizar determinada agência bancária. Sua utilização 
também pode minimizar os riscos de ações fraudulentas.

• Instituições de ensino: educadores que possuem acesso 
aos dados, podem identificar alunos em risco, assegurar que os 
estudantes estão progredindo de maneira adequada, além de poder 
implementar um melhor sistema de avaliação.

• Governo: com o uso do Big Data, o gerenciamento de serviços 
públicos pode possuir um melhor desempenho e agilidade. 

• Saúde: o Big Data pode ser utilizado para registros de 
pacientes, planos de tratamento, informações de prescrição de 
medicamentos, etc.

O Big Data possui basicamente dois tipos de estruturação dos dados: 

• Dados estruturados: são aqueles que possuem uma estrutura 
determinada com categorias e definições, como informações sobre 
o perfil de clientes, localização, contatos, etc. Esses dados são 
encontrados em banco de dados e são armazenados de maneira 
bem definida.

1.2.2 | Aplicações do Big Data

1.2.3 | Estruturação e tipos de dados do Big Data

Para saber mais

O que é Hadoop? É uma plataforma de código aberto desenvolvida 
especialmente para o processamento e análise de grandes volumes 
de dados estruturados ou não estruturados. 

Leia mais em: <https://imasters.com.br/tecnologia/
redes-e-serv idores/b ig-data-e-hadoop-o-que-e-tudo-
isso/?trace=1519021197>. Acesso em 22 fev de 2018.



U4 - Inteligência de Negócios e Novas Tecnologias130

• Dados não estruturados: esse tipo de dados é mais complexo, 
já que não possuem nenhum tipo de estruturação, sendo necessária 
a intervenção humana para sua preparação. Um bom exemplo de 
dados não estruturados são aqueles originários das mídias sociais, 
como: Facebook, Youtube, etc. 

Os dados das redes sociais podem ser monitorados através da 
extração de comentários, marcações públicas, palavras-chaves 
pesquisas, entre outros. Dessa maneira, é possível que uma empresa 
ou organização monitore o que as pessoas estão comentando 
sobre o local.

Basicamente, o Big Data possui três tipos de dados, dados sociais, 
dados das empresas e dados das coisas.

• Dados sociais (social data): são dados provenientes das 
pessoas e tipos de informações que definem comportamentos. 
Com esse tipo de dado é possível identificar perfis, proporcionado 
um trabalho mais direcionado, pois consegue-se fazer a previsão do 
comportamento e preferência das pessoas.

• Dados das empresas (enterprise data): são dados gerados 
basicamente por empresas que podem auxiliar na medição da 
produtividade e no descobrimento de gargalos.

• Dados das coisas (data of things): são dados gerados por 
equipamentos eletrônicos (TV, geladeiras, etc) ou outros tipos de 
dispositivos conectados à internet.

O cruzamento desses três tipos de dados proporciona a geração 
de informações fundamentais para qualquer negócio. Porém, 
é necessário tratar e organizar os dados para que eles gerem 
informações úteis e contribuam para a tomada de decisões.

Para saber mais

No link a seguir, você encontra casos de sucesso de empresas que 
utilizam o Big Data para melhorar seu faturamento.
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O Big Data não é uma ferramenta computacional perfeita, mas 
reflete um cenário real, no qual o volume de informações cresce 
constantemente e exige uma abordagem capaz de aproveitar 
melhor os dados. Atualmente, qualquer empresa ou organização 
que deseja obter sucesso, deve utilizar desses dados e extrair 
informações privilegiadas sobre padrões de comportamentos e 
perfis de compras e preferências dos consumidores. 

Finalizando a seção

Nesta seção você aprendeu sobre duas tecnologias atuais 
que auxiliam no gerenciamento de informações, o Big Data e o 
Business Intelligence. Big Data corresponde a grandes volumes 
de dados gerados pela Internet, dados esses que nem sempre são 
estruturados e que englobam textos, números, imagens dinâmicas 
e estáticas, sons, gráficos, tabelas, etc. Já o Business Intelligence 
possibilita que uma organização realize a gestão mais inteligente de 
suas informações. 

Disponível em: <http://www.bigdatabusiness.com.br/aprenda-mais-
sobre-big-data-vendo-esses-7-cases-de-sucesso/>. Acesso em: 23 
abr. 2018.

Atividades de aprendizagem

1. Há alguns anos, um número cada vez maior de organizações vem 
empregando a filosofia de Big Data para auxiliar na tomada de decisões. 
Com relação ao conceito de Big Data, assinale a alternativa correta:

a) Corresponde a bancos de dados de algumas grandes empresas. 
b) Corresponde ao acesso a informações sigilosas existentes em grandes 
bancos de dados.
c) Corresponde ao uso intensivo da internet, o que pode representar 
riscos à saúde das pessoas.
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2. A Receita Federal utiliza técnicas avançadas para descobrir 
contribuintes que fujam das características normais dos contribuintes de 
imposto de renda. Esses contribuintes devem cair na “malha fina”, isto é, 
entrarão em um processo detalhado de verificação de inconsistências da 
declaração, impossibilitando a restituição e, em alguns casos, resultando 
em investigação mais aprofundada sobre o contribuinte junto à Receita 
Federal. Explique qual técnica o governo provavelmente está utilizando.

d) Corresponde a um setor nas empresas de tecnologia dedicado a 
pesquisar novas tecnologias na internet. 
e) Corresponde a imensas quantidades de dados não estruturados a partir 
dos quais se extraem informações de valor para as empresas.
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Seção 2

Tecnologias Emergentes

2.1 | Radio-Frequency IDentification (RFID) e Near 
Field Communication (NFC)

Os avanços tecnológicos proporcionaram maior conforto, 
praticidade e comodidade para o nosso cotidiano. A seguir, serão 
apresentadas duas tecnologias emergentes que facilitam o dia-a-dia 
moderno: RFID e NFC.

Atualmente, não é mais nenhuma novidade a utilização de um 
leitor óptico que realiza a leitura do código de barras de um produto 
identificando seu preço e descrição. Porém, quando você realiza 
uma compra com vários itens em uma loja, esse processo de leitura 
de item por item pode se tornar demorado. 

Como forma de contornar essa situação, há alguns anos uma 
tecnologia está sendo estudada que poderá substituir os leitores de 
código de barras. Essa tecnologia é conhecida como RFID (Radio-
Frequency IDentification ou Identificação por Rádio Frequência) e 
realiza a comunicação de pequeno alcance. Etiquetas com essa 
tecnologia seriam lidas automaticamente por sensores na saída de 
uma loja de maneira, descartando o trabalho individual e manual de 
leitura dos códigos de barras. 

A RFID teve origem durante a Segunda Guerra Mundial, sendo 
aplicada em sistemas de radares. Esses radares permitiam a 
notificação da aproximação de aviões, ainda que eles estivessem 
distantes, facilitando assim a preparação contra-ataques inimigos. 
Entretanto, não havia uma maneira de diferenciar aviões amigos 
de inimigos.

Esse sistema de radar foi desenvolvido pelo físico Robert 
Alexander Watson-Watt que inventou posteriormente um sistema 
para reconhecer aviões amigos no radar, tornando efetiva a 

Introdução à seção
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preparação para contra-ataques inimigos. Foi realizada a implantação 
de transmissores em aviões de um determinado país que forneciam 
diferentes respostas ao radar, indicando-os como amigos e 
caracterizando a primeira implantação de um sistema RFID.

Os componentes básicos de um sistema de RFID são: antena e 
transponder. A antena ou leitor realiza a leitura do sinal, transferindo 
a informação para um dispositivo leitor. O transponder ou etiqueta 
(tag) contém o circuito e a informação a ser transmitida e é fixado no 
objeto a ser identificado.  Essas etiquetas podem estar presentes em 
produtos, animais, pessoas, embalagens, etc. A Figura 4.5 mostra os 
componentes básicos de um sistema RFID.

A antena é responsável pela transmissão da informação. Esse 
componente emite o sinal do circuito integrado para um leitor, que 
realiza a conversão das ondas de rádio do RFID para informações 
digitais. Depois de converter os dados, um computador é capaz de 
analisar e compreendê-los.

As etiquetas RFID são divididas em dois tipos, ativa e passiva. 
As passivas usam a rádio frequência do leitor para a transmissão 
do sinal e geralmente possuem suas informações gravadas de 
forma permanente no momento de sua fabricação. Algumas 
dessas etiquetas possuem a opção de regravação. As etiquetas 

2.1.2 | Funcionamento do RFID

Figura 4.5 | Componentes básicos de um sistema RFID

Fonte: <http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/como%20funciona_arquivos/image002.jpg> Acesso em: 
22 fev. 2018.
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2.2.2 | Aplicações do RFID

ativas são mais caras e sofisticadas, possuindo uma bateria própria 
para transmitir o sinal para uma distância razoável e permite o 
armazenamento de dados em memória RAM (capacidade de até 
32 KB).

As frequências utilizadas pela tecnologia RFID podem variar 
conforme a sua aplicação. Um sistema RFID possui alcance e 
frequência superior a um sistema de pagamento via celular. A grande 
desvantagem da utilização do sistema RFID está relacionada à curta 
vida útil das baterias para as etiquetas ativas. Além disso, o custo para 
a implementação desse sistema é alto, pois são necessários vários 
equipamentos auxiliares. Outro fator que impede a utilização do 
sistema RFID é a segurança, já que ainda não foram desenvolvidos 
sistemas à prova de interceptações e as etiquetas são vulneráveis a 
leituras indevidas de dados.

Um sistema RFID pode ser implementado em várias aplicações, 
por exemplo em aplicações médicas e em substituição ao código de 
barras de produtos. Com a utilização do sistema RFID, as compras 
ficariam mais ágeis e rápidas, pois você só precisaria passar com 
o carrinho de produtos próximo a um receptor na saída de um 
supermercado e uma antena identificaria esses produtos gerando 
uma fatura a partir disso. 

O sistema RFID também seria útil para o rastreamento de animais, 
principalmente aqueles que correm o risco de extinção. Nesse 
contexto, as etiquetas seriam inseridas nos animais que são criados 
em cativeiros, podendo identificar sua posição exata quando forem 
soltos na natureza, auxiliando na verificação da adaptação do animal 
em seu habitat natural.

O sistema RFID também pode ser implementado como 
ferramenta para a gerência de estoque em lojas ou indústrias. As 
etiquetas RFID nos itens proporcionariam um relatório completo e 
exato dos itens presentes no estoque, evitando a necessidade da 
realização de balanços manuais. Essa gerência poderia ser realizada 
desde o estoque até os estabelecimentos comerciais, conforme 
ilustrado na Figura 4.6.
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Figura 4.6 | Diagrama de funcionamento de um estoque utilizando RFID

Fonte:<https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/utilidades_arquivos/image004.jpg> Acesso em: 
22 fev. 2018.

A tecnologia RFID pode ser utilizada em bibliotecas para a 
identificação do acervo, possibilitando leitura e rastreamento dos 
exemplares físicos das obras com mais rapidez e facilidade, conforme 
o esquema ilustrado na Figura 4.7. Nesse caso, uma etiqueta RFID 
seria inserida na contracapa dos livros ou em qualquer outra mídia 
para o seu rastreamento. Além disso, a tecnologia RFID poderia ser 
útil para o controle de acesso de funcionários e usuários, devolução 
ou empréstimos de livros, etc.
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Além das aplicações citadas, o sistema RFID poderia ser 
implementado para o rastreamento de cargas, identificação 
biométrica e modalidades esportivas a fim de cronometrar o 
tempo de cada atleta com precisão, identificação de bagagens em 
aeroportos, etc.

O implante de chips em seres humanos é um assunto que 
gera muita controvérsia. Por um lado, facilitaria a realização de 
diagnósticos médicos, a localização de vítimas de sequestros e 
a realização automática de pagamentos. Porém, essa mesma 
tecnologia pode ser invasiva, uma vez que pode ser utilizada para 
espionagem e invasão de privacidade.

O futuro da tecnologia RFID ainda é incerto, porém, avanços 
consideráveis já foram incorporados, como miniaturização das 

Figura 4.7 | Funcionamento de uma biblioteca através de RFID

Fonte: <https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/utilidades_arquivos/image018.jpg>. Acesso em: 
22 fev. 2018.

2.2.3 | Futuro da RFID
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etiquetas, maior poder de alcance, entre outros. Ainda existem 
algumas limitações que precisam ser solucionadas para que essa 
tecnologia seja amplamente implementada, como preço e tempo 
de vida da bateria. A RFID não deve substituir o código de barras e 
as duas tecnologias podem coexistir normalmente para o benefício 
dos usuários. Estima-se que essa tecnologia deve realmente se 
afirmar no mercado para aplicações que demandam controle de 
estoque e identificação de produtos.

Atualmente, sua principal função não é simplesmente substituir 
o código de barras, pois ela é uma tecnologia de transformação 
que pode auxiliar na redução de desperdícios, limitação de 
roubos, geração de inventários, simplificação da logística e 
aumento da produtividade. 

Dentre as novas tecnologias está a NFC (Near Field 
Communication) que foi desenvolvida em parceria entre as empresas 
Sony e Phillips. A NFC permite a comunicação rápida e segura entre 
dois dispositivos eletrônicos compatíveis que estejam a poucos 
centímetros de distância. Primeiramente, ocorre a identificação de 
um dispositivo pelo outro e somente então, a efetiva transmissão 
dos dados entre eles. 

Como exemplo, suponha que você possua essa tecnologia 
acoplada a um aparelho de MP3 e ao seu computador. Quando 
você desejasse transferir músicas de um dispositivo para o outro, 
seria necessário apenas encostar esses dois aparelhos, não havendo 
mais a necessidade de um cabo USB.

A NFC é uma tecnologia que surgiu a partir da RFID (Radio 
Frequency Identification) e permite a comunicação entre dois 
aparelhos à longa distância. Diferentemente da RFID, a NFC 
limita o campo de atuação de frequências para uma distância até 
10 centímetros. Assim, para realizar a troca de dados utilizando 
essa tecnologia, é necessário que os dois objetos envolvidos na 
comunicação estejam muito próximos. É importante observar 
que a fonte ativa obtém os dados de uma fonte passiva. Assim, as 
informações contidas em qualquer objeto que utilize a tecnologia 
NFC não podem ser acessadas por outros dispositivos. 

2.2.4 | Near Field Communication (NFC)
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2.2.5 | Aplicações do NFC

Uma das maiores vantagens da NFC é que como a operação é 
feita a uma distância muito curta entre os aparelhos (de 0 a 15 cm), 
o usuário possui o controle total da situação, pois a comunicação 
é somente iniciada se ambos dispositivos estiverem praticamente 
encostados. Dessa maneira, não existe o risco de uma terceira 
pessoa capturar os dados transmitidos durante a operação.

A tecnologia NFC, assim como a RFID, também opera em modo 
ativo e passivo. Além disso, ela opera no modo peer-to-peer, no 
qual os dispositivos eletrônicos assumem o modo ativo ou passivo, 
ou vice-versa.

Assim como ocorre em um sistema RFID, o fluxo de dados 
acontece da seguinte maneira: o leitor manda solicitações para as 
etiquetas através da antena. Então, a etiqueta envia a resposta de 
identificação que, por sua vez, é transmitida através de sua antena.

A comunicação entre dispositivos que utilizam a tecnologia 
NFC não exige uma autenticação, como no caso das redes de 
computadores. Também não é necessário emparelhar os aparelhos 
para que ocorra a transmissão dos dados, como no caso da 
tecnologia Bluetooth. 

A tecnologia pode ser aplicada de modo ativo em praticamente 
qualquer aparelho eletrônico atual, como computadores, tablets, 
celulares e notebooks. De maneira passiva, a NFC pode ser aplicada 
em objetos que não possuem fonte de energia integrada, por 
exemplo pulseiras, crachás e cartões de bilhete. 

Em alguns países da Ásia e da Europa essa tecnologia já é utilizada 
para o pagamento da tarifa de transporte no metrô. A seguir, são 
listadas algumas possíveis aplicações para esta tecnologia:

• Compra de passagens: no Japão, já é possível ingressar em um 
metrô a partir das catracas que possuem a tecnologia NFC integrada.

• Cinema: aproximando ou encostando algum dispositivo 
compatível a um cartaz ou pôster, é possível consultar o resumo 
do filme, a lista de atores, assistir ao trailer, verificar os horários de 
exibição e até mesmo fazer a cotação de preços entre as sessões 
do filme.
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• Acesso às instalações: as portas de um determinado local 
poderiam ser abertas automaticamente apenas com a aproximação 
de um aparelho compatível (um celular, por exemplo), dispensando 
a utilização de chaves.

Essas operações são executadas de forma segura, pois a 
conexão entre os dispositivos ocorre somente com a aproximação 
dos dois aparelhos, evitando assim, o roubo ou a interceptação 
de informações.

A primeira diferença entre a tecnologia NFC e o Bluetooth está 
relacionada ao alcance. Enquanto o NFC atinge um alcance de mais 
ou menos 10 cm, o Bluetooth pode alcançar até 100 m. 

Outra diferença é em relação a taxa de transmissão dos dados. 
O NFC possui a velocidade máxima de 424kbps, enquanto o 
Bluetooth consegue transmitir a 2,1Mbps. Além disso, o consumo 
de energia entre as duas tecnologias é diferente. Uma transmissão 
com NFC consome menor energia, atingindo consumo máximo de 
15 mA, enquanto o Bluetooth consume 30 mA. No entanto, caso o 
dispositivo NFC tenha que alimentar outro dispositivo, o consumo 
de energia passa a ser maior que o do Bluetooth.

Por fim, a última diferença está relacionada ao tempo de 
setup. Para a preparação de uma comunicação via Bluetooth, 
alguns passos devem ser realizados manualmente, enquanto na 
comunicação via NFC, isso pode ser preparado automaticamente 
e de maneira mais rápida.

Vale destacar que essas duas tecnologias podem ser aproveitadas 
da melhor maneira possível, dependendo da necessidade da 
aplicação. Caso o usuário queira uma conexão rápida e sem a 
necessidade de ficar muito próximo a outro dispositivo, o NFC 
se apresenta como melhor opção. Porém, a conexão Bluetooth 
facilita a comunicação entre dois dispositivos que estejam não tão 
próximos fisicamente.

2.2.6 | NFC versus Bluetooth
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NFC e RFID são tecnologias utilizadas para o envio de informações 
utilizando a radiofrequência. Basicamente, a NFC é apenas uma 
extensão de RFID, porém é mais complexa. Entretanto, a RFID 
tem um alcance maior, sendo esta característica fundamental para 
distinguir as duas tecnologias, pois ambas são capazes de coletar 
informações a partir de tags.

Vale ressaltar que essas tecnologias emergentes dependem 
da aceitação dos usuários. Enquanto a RFID já está em uso 
generalizado em todo o mundo, a NFC ainda se trata de uma 
tecnologia emergente.

De maneira conceitual, as tecnologias NFC e RFID são 
praticamente idênticas, apresentado apenas diferenças práticas em 
relação às suas implementações. A seguir, são listas as principais 
diferenças entre as duas tecnologias:

• Modos de comunicação: a RFID compreende técnicas de 
identificação através de ondas de rádio, sendo a comunicação 
realizada em um único sentido (unidirecional), ou seja, um dispositivo 
leitor envia requisições a uma etiqueta, que apenas pode responder a 
esses sinais. A tecnologia NFC, por poder gerar de maneira alternada 
as ondas de rádio com outro dispositivo, pode atuar como um leitor 
ou como uma etiqueta, possibilitando uma comunicação peer-to-
peer e a verdadeira troca de informações. 

• Alcance: a RFID tem um alcance de dezenas de metros, 
variando de acordo com o tipo de etiqueta. Já a tecnologia NFC 
possui um pequeno alcance limitado de mais ou menos 10 cm. 
Porém, essa limitação apresenta algumas vantagens, principalmente 
relacionadas à segurança das informações que são trocadas.

Pode-se dizer que a tecnologia RFID é mais utilizada em 
aplicações que exigem alguma identificação, seja de seres humanos 

2.2.7 | NFC x RFID

Questão para reflexão

Isso significa que as tags NFC são uma espécie de etiquetas  
RFID passivas?
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ou de objetos que não estão a um curto alcance. Por outro lado, a 
NFC é usada  para automatizar tarefas em um dispositivo eletrônico, 
como o pagamento móvel de passagens ou tickets.

Os sistemas computadorizados que possuem acesso à Internet 
podem realizar transações financeiras, compra de produtos e 
serviços, etc. Neste cenário, tem-se a possibilidade de ocorrência de 
furtos ou utilização de senhas, números de cartões e dados pessoais 
por terceiros.

O assunto segurança é sempre lembrado, podendo se 
referir à segurança de informações pessoais ou organizacionais. 
Atualmente, a grande maioria da população realiza suas atividades 
online de maneira mais fácil e rápida. Assim, é extremamente 
necessário se preocupar com a segurança das informações que 
são trocadas via internet.

Um computador não está seguro nem mesmo quando desligado 
e trancado em uma sala, visto que ainda assim alguém pode ser 
instruído a ligá-l Dessa maneira, pode-se concluir que é muito difícil 
assegurar a segurança das informações. Mas existem maneiras de se 
precaver e tentar utilizar o máximo de recursos adequados para que 
as atividades na Internet se tornem um pouco mais seguras.

Quando se fala em segurança da informação, deve-se citar 
os princípios da segurança, que são legalidade, autenticidade e 
não repúdio:

Para saber mais

Saiba tudo sobre as tecnologias RFID e NFC no vídeo a seguir:

Disponível     em: <https://www.youtube.com/watch?v=zuCf31qRrmk>. 
Acesso em: 24 abr. 2018.

Questão para reflexão

Por que devo me preocupar com a segurança da informação?
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• Legalidade: propriedade que permite o aspecto de 
compatibilidade com as leis, regulamentos e normas que permeiam 
o ambiente onde se é utilizada.

• Autenticidade: “garantia de que a informação é de fato originária 
da procedência alegada” (MARCIANO, 2006, p. 64), ou seja, a 
informação é realmente proveniente do emissor que alega ser a 
origem da mensagem, dando apoio ao não repúdio.

• Não repúdio: propriedade que assegura a impossibilidade de 
um usuário tentar negar que realizou uma determinada transação 
que ele efetivamente fez.

Para minimizar os ataques, existem algumas medidas de 
segurança, entre elas estão:

• Classificação das Informações.

• Prevenção contra Vírus.

• Firewall.

• Sistemas de Backup.

• Certificação Digital.

• Proxy Server.

• Segurança em Acesso Remoto.

• Segurança na Sala dos Servidores.

• Criptografia.

• Assinatura Digital.

• Autoridade Certificadora.

• Política de Segurança e Auditoria.

• Monitoração de Log.

• Palestras para Usuários.

• Segurança em internet.



U4 - Inteligência de Negócios e Novas Tecnologias144

• Sistema de detecção de intrusos.

• Termo de Responsabilidade.

Um detalhe importante a ser lembrado é que a segurança é um 
processo e deve ser aperfeiçoada a cada dia.

Finalizando a seção

Os avanços tecnológicos proporcionaram maior conforto, 
praticidade e comodidade para o nosso cotidiano. Nesta seção, 
foram apresentadas duas tecnologias emergentes que facilitam o 
cotidiano moderno, a RFID e a NFC. Você aprendeu que a NFC 
é uma tecnologia que surgiu a partir da RFID (Radio Frequency 
Identification) e compreendeu que a RFID permite a comunicação 
entre dois aparelhos à longa distância, que através de radiofrequência 
um deles traz uma fonte de energia e age ativamente, buscando 
informações no outro dispositivo. Já a NFC limita o campo de 
atuação de frequências para uma distância de até 10 centímetros.

Atividades de aprendizagem

1. NFC e RFID são tecnologias utilizadas para o envio de informações 
utilizando a radiofrequência. Em relação a essas tecnologias, analise as 
seguintes afirmativas:

I) Basicamente, a NFC é apenas uma extensão de RFID, porém é  
mais complexa. 
II) A RFID tem um alcance maior, sendo esta característica fundamental 
para distinguir as duas tecnologias.
III) Apenas a tecnologia RFID é capaz de coletar informações a partir 
de tags.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.
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Com o advento da tecnologia, um grande volume de informações 
tem sido gerado. Assim, as organizações têm demonstrado aptas 
e eficientes na captura, organização e armazenamento de grande 
quantidade de dados, originados de suas atividades diárias ou 
levantamentos científicos. Porém, o grande desafio é a utilização 
adequada desses dados e como transformá-los em conhecimentos 
que possam contribuir para as atividades rotineiras.

O uso de Big Data se apresenta como uma ferramenta útil e 
atual que pode ser utilizada pela maioria das empresas e instituições 
que desejam prever os comportamentos e preferências de seus 
potenciais clientes. Para auxiliar o Big Data, são utilizadas técnicas 
de Data Mining, ou também chamada de Mineração de Dados, pois 
é uma maneira de extrair informações e de criar padrões em um 
grande conjunto de dados. 

Na literatura, o termo mineração de dados possui diversas 
definições, entre as principais estão:

• A mineração de dados é um processo para extrair ou minerar 
conhecimento em imensas quantidades de dados.

• A mineração de dados permite a análise estatística, 
aprendizados de máquina e gerenciamento de banco de dados 
para extrair informações de grandes sistemas de banco de dados 
(THURAISINGHAM, 2000).

• A mineração de dados pode ser entendida como a procura 
por informação valiosa em banco de dados, representando um 
esforço de cooperação entre homens e máquinas. As máquinas 
verificam os dados, buscam padrões e determinam suas metas, 

2. Os componentes básicos de um sistema de RFID são: antena e 
transponder. Basicamente, o transponder ou etiqueta (tag) contém 
o circuito e a informação a ser transmitida e é fixado no objeto a ser 
identificado. Explique detalhadamente a função da antena em um 
sistema RFID.

Fique ligado
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já os homens projetam a estrutura de banco de dados, de modo 
que os problemas sejam descritos e seus objetivos sejam definidos 
(SHOLOM, et. al., 2010).

A mineração de dados faz parte de um processo maior de 
pesquisa, conhecido como KDD (Knowledge Discovery in Database). 
Esse processo contém uma metodologia que visa preparar e 
explorar os dados, interpretar os resultados obtidos e assimilar os 
conhecimentos derivados. 

Nesse contexto, é interessante que você pesquise mais sobre 
esse tipo de técnica e como ela está relacionada com o conceito 
de Big Data.

Na Unidade 3 deste livro, você estudou os conceitos mais 
importantes relacionados à gestão eletrônica de documentos, 
suas vantagens, objetivos e aspectos relevantes que devem ser 
considerados para a sua implantação. Conheceu as diferenças 
entre um documento digital e um documento digitalizado, 
assim como a distinção entre o processo de escaneamento e 
digitalização de um documento. Você viu que a microfilmagem 
é um processo anterior ao GED, visando a preservação e o 
gerenciamento de informações, realizando também a captação 
de documentos em forma de imagens. Você conheceu alguns 
desafios que dificultam a implantação de um sistema GED em 
uma empresa. Além disso, você aprendeu algumas leis que regem 
a gestão eletrônica de documentos.

Na Unidade 4, você estudou duas tecnologias atuais que 
auxiliam no gerenciamento de informações: o Big Data e o 
Business Intelligence. O termo Big Data corresponde a grandes 
volumes de dados gerados pela internet, dados esses que nem 
sempre são estruturados, englobando textos, números, sons, etc. 
Já o Business Intelligence possibilita que uma organização realize 
a gestão mais inteligente de suas informações. Geralmente, o 
Big Data é visto como uma ramificação do Business Intelligence, 

Para concluir o estudo da unidade
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porém, esse último engloba a inteligência de negócios de uma 
maneira mais abrangente. Portanto, você aprendeu que o Big Data 
pode ser compreendido como um novo recurso para a agregação 
de valores às empresas. Esta Unidade também discutiu sobre o 
conforto, a praticidade e a comodidade proporcionada pelos 
avanços tecnológicos. Nesse contexto, foram apresentadas duas 
tecnologias emergentes que facilitam o dia a dia moderno: RFID 
(Radio Frequency Identification) e NFC (Near Field Communication). 
Você aprendeu que a tecnologia RFID tem sua maior utilização em 
aplicações que exigem alguma identificação, seja de seres humanos 
ou de objetos que não estão a um curto alcance. Já a tecnologia 
NFC é usada  para automatizar tarefas em um dispositivo eletrônico, 
como o pagamento de passagens utilizando o aparelho de celular.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Atualmente, a Tecnologia da informação (TI) atua nas organizações de 
maneira eficiente, auxiliando na gestão da informação, no apoio à tomada 
de decisões e tornando-se crucial para a competitividade no mercado 
para aqueles que conseguem extrair suas potencialidades. Diante da 
complexidade do cenário atual e da dificuldade em assimilar e processar a 
enorme quantidade de dados que são gerados diariamente em operações 
online, destaca-se a relevância da inteligência de negócios, conhecida 
como Business Intelligence (BI). Analise as seguintes afirmativas sobre a 
inteligência de negócios.

I) O Business Intelligence é um termo referente ao processo de coleta, 
organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações 
que oferecem suporte a gerência de negócios. 
II) O Business Intelligence pode ser entendido como um conjunto 
de teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias que 
transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação útil 
para a tomada de decisões estratégicas.
III) O Business Intelligence concentra as informações em vários locais. 
Assim, as métricas vindas de diferentes fontes de dados, não podem ser 
visualizadas em conjunto.

Assinale a alternativa correta.
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2. A Inteligência de Negócios possui algumas práticas, dentre elas está 
uma técnica capaz de examinar amplas quantidades de dados em busca de 
padrões consistentes, com o objetivo de detectar relacionamentos entre 
os dados e extrair informações relevantes. Qual é o nome dessa técnica?

a)  Data Mining.
b)  Data Warehouse.
c)  Data Analytics.
d)  Data Benchmarking.
e)  Data Cluster.

3. O sistema de Business Intelligence (BI) não existe isoladamente, sendo 
dependente de dados e fontes externas. A estrutura de um sistema de BI 
integra dados presentes em alguns sistemas. Nesse contexto, analise as 
afirmativas a seguir sobre os tipos de sistema integrantes do BI.

I) Sistemas ERP.
II) Sistemas CRM.
III) Sistemas B2B.

Assinale a afirmativa correta.

a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

4. A globalização ocasionou uma concorrência intensa e o conhecimento 
primordial para que as organizações consigam ser vitoriosas nesta 
competição de mercado. A fim de garantir esse conhecimento, faz-
se necessária a estruturação dos dados de maneira a melhorar o seu 
entendimento e extração. Analisando esse contexto, qual o nome da 

a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.
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5. Atualmente, não é mais nenhuma novidade a utilização de um leitor 
óptico que realiza a leitura do código de barras de um produto, identificando 
seu preço e descrição. Porém, quando você realiza uma compra com 
vários itens em uma loja, esse processo de leitura de item por item pode 
se tornar demorado. Para contornar essa situação, existe uma tecnologia 
conhecida como RFID (Radio-Frequency IDentification ou Identificação 
por Rádio Frequência). A respeito da RFID, analise as afirmativas a seguir.

I) Os componentes básicos de um sistema de RFID são antena e rede.
II) As frequências utilizadas pela tecnologia RFID são menores que de um 
sistema de pagamento via celular.
III) O sistema RFID pode ser implementado como ferramenta para a 
gerência de estoque em lojas ou indústrias.

Assinale a afirmativa correta.

a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

ferramenta utilizada para o armazenamento dos dados de uma organização 
de maneira consolidada?

a)  Data ERP.
b)  Data BPM.
c)  Data Warehouse.
d)  Data Analytics.
e)  Data Cloud.
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