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Resumo: O gerenciamento das  informações  relacionadas a especificação de requisitos é 
crítico  para  garantir  que  as  informações  necessárias  sobre  um determinado domínio  ou  
aplicação  estejam  disponíveis  para  a  equipe  de  desenvolvimento,  bem  como  que  estas  
informações  sejam  organizadas  de  forma  a  permitir  futuro  acesso  por  projetos  de  
manutenção no mesmo escopo e como base de informação para evolução de novos projetos.  
Este artigo propõe-se a analisar a gestão de requisitos em projetos de desenvolvimento de  
software sob a ótica da gestão do conhecimento.
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1. Introdução
No  contexto  atual,  as  organizações  encontram-se  em  contínua  mudança.  Nesse 

cenário, o processo de desenvolvimento de software sofre para manter-se atualizado frente às 
alterações constantes.

A especificação de requisitos, nesse contexto, é tida como um grande desafio para 
projetos de desenvolvimento de software. Nesta etapa os analistas de sistemas se relacionam 
com  os  usuários  para  entender,  documentar,  separar  informações,  conhecer  o  fluxo  de 
trabalho e detalhar os objetivos a serem atingidos com o projeto que venha a responder as 
ansiedades  e  necessidades  dos  usuários  e  da  organização.  Uma  grande  quantidade  de 
conhecimento dos usuários e técnicos é explicitada nesta etapa e este conhecimento precisa 
ser depositado em repositórios que facilitem a recuperação e agreguem valor ao processo. 
Percebe-se uma enorme dificuldade em elicitar, analisar, validar e gerenciar corretamente os 
requisitos.

Existe uma série de ferramentas que possibilitam documentar cada parte do processo 
de especificação de requisitos. O problema é que, em geral, essa documentação fica solta, 
dificultando  a  análise  de  viabilidade,  controle  e  confiabilidade  dos  requisitos  durante  a 
validação de cada etapa do processo de desenvolvimento de software.

Segundo Desouza (2003, p.99), “a engenharia de  software é um domínio altamente 
orientado  ao  conhecimento,  no  qual  os  fatores  de  sucesso  estão  relacionados  com  a 
experiência  das  pessoas  envolvidas  nas  seguintes  fases:  projeto,  construção,  teste  e 
implantação”.  Captar  o  conhecimento  de  cada  colaborador  e  convertê-lo  em  algo  que  a 
organização  possa  utilizar  é,  na  visão  de  Nonaka  e  Takeuchi  (1997),  a  gestão  de 
conhecimento. Desta forma, o presente estudo se propõe analisar a proposição de Desouza 
(2003), buscando adaptá-la para o contexto da gestão de requisitos. Propõe-se então gerenciar 
requisitos em projetos de desenvolvimento de software, apoiando-se nos conceitos de gestão 
do conhecimento.

Nesse cenário de mudanças e competitividade, a gestão do conhecimento torna-se de 
fundamental importância para a sobrevivência das organizações. O objetivo deste trabalho é 
estudar  a  interação  existente  entre  a  engenharia  de  software  -  fase  de  especificação  de 
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requisitos, e a gestão de conhecimento, e prover subsídios para reflexão sobre a gestão de 
requisitos como um sistema de gestão de conhecimento.

Metodologicamente,  este  artigo  elabora  uma  revisão  teórica,  buscando  resumir  e 
interagir com conceitos existentes.

2. Base teórica
2.1 A gestão do conhecimento

Antes  de  entrar  no  conceito  de  gestão  do  conhecimento,  descreveremos  as 
semelhanças e diferenças entre dados, informação e conhecimento. 

Por  mais  primário  que  possa  soar,  é  importante  frisar  que  dado,  informação  e 
conhecimento  não  são  sinônimos.  O  sucesso  ou  fracasso  organizacional  muitas 
vezes pode depender de se saber de qual deles precisamos, com qual deles contamos 
e o que podemos ou não fazer com cada um deles. Entender o que são esses três 
elementos  e  como passar  de  um para  outro  é  essencial  para  a  realização  bem-
sucedida  do  trabalho  ligado  ao  conhecimento.  (DAVENPORT;  PRUSAK,  1998, 
p.1).

Segundo Davenport e Prusak (1998, p.2), “dados são um conjunto de fatos distintos e 
objetivos, relativos a eventos”. Dado é registro, é informação bruta, é descrição exata de algo 
ou  de  algum  evento.  “É  a  matéria-prima  essencial  para  a  criação  da  informação”. 
(BAPTISTUCCI; REIS, 2005, p.3).

Informação é originada pela associação de fatos dentro de um contexto. Para Drucker 
(1988, p.13) “informação é dado investido de relevância e propósito”.  A informação para 
Baptistucci e Reis (2005, p.3) “é uma mensagem, podendo ser audível ou visível,  e onde 
existe um emitente e um receptor. É o insumo mais importante da produção humana. É um 
meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento.”

Conhecimento associa informações obtidas em contextos diferentes. “O conhecimento 
deriva  da  informação  assim  como  esta,  dos  dados.”  (BAPTISTUCCI;  REIS,  2005,  p.3). 
Diferenciando  conhecimento  de  informação,  Nonaka  e  Takeuchi  (1997)  fazem  três 
observações:  o  conhecimento  ao  contrário  da  informação,  diz  respeito  a  crenças  e 
compromissos, está relacionado à ação e é específico ao contexto e relacional. Na visão de 
Davenport e Prusak (1998, p.12) “o conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, 
que  cresce  e  se  modifica  à  medida  que  interage  com  o  meio  ambiente”.  Estes  autores 
classificam o  conhecimento  humano  em dois  tipos:  conhecimento  tácito  e  conhecimento 
explícito.

O conhecimento tácito é altamente pessoal, depende da ação e comprometimento do 
indivíduo com determinado contexto. O conhecimento explícito é formal e sistemático.  O 
conhecimento tácito é complexo, inclui elementos cognitivos – onde os seres humanos criam 
modelos  e  estabelecem  analogias  –  e  elementos  técnicos  –  que  envolvem  técnicas  e 
habilidades.  O  conhecimento  explícito  é  facilmente  comunicado  e  compartilhado.  É  a 
representação  física  das  construções  cognitivas  dos  seres  humanos –  a  materialização  do 
conhecimento por meio de documentos, dados, sons, imagens, vídeos, etc. (PARREIRAS; 
BAX, 2003).

Segundo  Nonaka  e  Takeuchi  (1997),  não  basta  reconhecer  a  importância  do 
conhecimento.  É  necessário  compreender  como  ocorre  sua  criação  dentro  do  ambiente 
organizacional. Entende-se por criação do conhecimento os mecanismos e processos através 
dos quais o conhecimento individual é ampliado e cristalizado como parte do conhecimento 
organizacional.
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“Por criação de conhecimento organizacional entende-se a capacidade de uma empresa 
de criar novos conhecimentos, difundí-los na organização como um todo e incorporá-los a 
produtos, serviços e sistemas.” (CARVALHO; BARROS, 2003, p.6).

Portanto, deve-se entender a criação do conhecimento como um processo dinâmico de 
conversão  de  conhecimento  tácito  em  conhecimento  explícito,  através  de  quatro  modos 
diferentes  proposto  por  Nonaka  e  Takeuchi  (1997).  São  eles:  socialização,  que  é  o 
compartilhamento  de  experiências  entre  pessoas,  externalização,  é  o  conhecimento  tácito 
articulado  em  conhecimento  explícito,  combinação,  é  a  sistematização  de  conceitos  e 
internalização quando o conhecimento explícito  é  incorporado à  mente  das  pessoas.  Esse 
processo  ocorre  em  ciclos  espirais  através  da  interação  dessas  duas  dimensões  de 
conhecimento.  Segundo  Nonaka  e  Takeuchi  (1997,  p.82),  “a  criação  do  conhecimento 
organizacional  é  um processo em espiral,  que  começa no nível  individual  e  vai  subindo, 
ampliando  comunidades  de  interação  que  cruzam fronteiras  entre  seções,  departamentos, 
divisões e organizações.”

Essa nova dimensão do conhecimento, descrita pela teoria da criação do conhecimento 
– premissa básica para a inovação e sucesso organizacional – altera definitivamente o modelo 
das organizações. Esse é o elemento chave que diferencia uma organização da outra. “Estas 
deverão estar aptas não apenas em gerenciar seu conhecimento organizacional, mas também a 
criar  novos  conhecimentos  que  contribuam  para  a  inovação  de  seus  processos.” 
(CARVALHO; BARROS, 2003, p.5).

A  gestão  do  conhecimento  vai  muito  além  do  investimento  em  tecnologia  ou  o 
gerenciamento  do  conhecimento.  Existe  muitas  definições.  É  importante  detalhar  esse 
conceito.

Gestão do conhecimento pode ser definida como o processo completo de descoberta, 
aquisição,  criação,  disseminação,  utilização,  filtragem,  compartilhamento, 
aprendizado, manutenção, reutilização e renovação de todo o conhecimento tácito e 
explícito  existente  nas  organizações,  e  é  essencial  para  habilitar  na  empresa  o 
aprendizado e a estruturação da memória organizacional. A abordagem de gestão do 
conhecimento tem como objetivo permitir que o conhecimento de cada pessoa da 
organização seja externalizado e estruturado, de forma que esse capital intelectual 
torne-se  propriedade  da  organização  e  não  apenas  dos  indivíduos.  (COSTA; 
ROCHA, 2003, p.343).

Gestão do conhecimento é portanto, “a administração dos ativos de conhecimento das 
organizações. Permite à organização saber o que ela sabe.” (BAPTISTUCCI; REIS, 2005, 
p.4). A gestão do conhecimento, segundo Terra (2005, p.5), “têm um caráter universal, ou 
seja, fazem sentido tanto em empresas de setores tradicionais, como setores de ponta, setores 
primário, setores manufatureiros ou de serviços”. 

2.2 A engenharia de software
Detalha-se, aqui, o conceito de software e engenharia de software:
O termo  software refere-se a programas desenvolvidos para determinado fim. É um 

mecanismo para automatizar negócios, indústria e governo. O software é central para quase 
todo  aspecto  do  negócio.  Para  Pressman  (2002,  p.828),  “software é  uma  dentre  poucas 
tecnologias importantes que terão um impacto significativo em praticamente todo o aspecto 
da sociedade moderna.” Como  software está inserido em todo e qualquer processo desde o 
mais  simples  ao  mais  complexo,  “os  programas,  documentos  e  dados  que  constituem o 
software, ajudam a gerar o bem mais importante que qualquer indivíduo, negócio ou governo 
pode adquirir – a informação” (PRESSMAN, 2002, p.828).

O  software passa a ter uma importância para toda a organização, pois torna-se “um 
método de captar conhecimento, um modo de diferenciar os produtos de uma empresa de seus 
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competidores e uma janela para o conhecimento coletivo de uma corporação.” (PRESSMAN, 
2002, p.828). A engenharia de software, para Sommerville (2003, p.5), é “uma disciplina da 
engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de  software, desde os estágios 
iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema, depois que ele entrou em 
operação”. Analisando este conceito, Sommerville (2003, p.5-6), destaca nele dois momentos: 
“disciplina de engenharia”, que diz respeito a aplicação de teorias, métodos e ferramentas 
apropriadas em momentos apropriados; e “todos os aspectos da produção de software”, o que 
elucida  que  a  engenharia  de  software não  se  encarrega  apenas  dos  processos  de 
desenvolvimento de  software mas também do gerenciamento de projetos de  software e do 
desenvolvimento de mecanismos de apoio a produção de software.

Pressman (2002, p.22) define a engenharia de  software como: “o estabelecimento e 
uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software 
que  seja  confiável  e  que  funcione  eficientemente  em  máquinas  reais”.  Dos  conceitos 
apresentados, a produção de software é abordada como um produto resultado de um processo 
de engenharia.

Um processo de desenvolvimento de  software pode ser visto como um conjunto de 
atividades, métodos, práticas e transformações que guiam pessoas na produção de software. 
Um processo eficaz deve, claramente, considerar as relações entre as atividades, os artefatos 
produzidos  no  desenvolvimento,  as  ferramentas  e  os  procedimentos  necessários  e  a 
habilidade, o treinamento e a motivação do pessoal envolvido. Para ser eficaz, um processo 
deve ser adequado ao domínio da aplicação e ao projeto específico. Deste modo, processos 
devem ser definidos caso a caso, considerando-se as especificações da aplicação, a tecnologia 
a ser adotada na sua construção, a organização onde o produto será desenvolvido e o grupo de 
desenvolvimento. (MDS_PMV-ES, 2002).

Segundo Desouza (2003, p.99), “a engenharia de  software é um domínio altamente 
orientado  ao  conhecimento,  no  qual  os  fatores  de  sucesso  estão  relacionados  com  a 
experiência  das  pessoas  envolvidas  nas  seguintes  fases:  projeto,  construção,  teste  e 
implantação”.  Uma grande  quantidade  de  conhecimento  tácito  e  explícito  é  produzida ao 
longo  do  processo  de  um desenvolvimento  de  software e  este  conhecimento  precisa  ser 
depositado  em  repositórios  que  facilitem  a  recuperação  e  agreguem  valor  ao  processo. 
(PARREIRAS; BAX, 2003).

3. A especificação de requisitos e a gestão de requisitos
O desenvolvimento  de  um  software começa  pelo  entendimento  de  como ele  será 

usado. O entendimento dos requisitos do software é essencial para o sucesso de um processo 
de desenvolvimento de software. A atividade de especificação de requisitos é um processo de 
descoberta, relacionamento, refinamento e especificação. 

Esta  etapa  é  realizada  com  a  participação  de  usuários  e  gerentes  envolvidos  no 
processo a partir de entrevistas, observações e reuniões, onde são apresentados os objetivos 
do projeto, o fluxo de trabalho, a documentação, legislação, planilhas e sistemas relacionados 
ao projeto de software. O material coletado reflete o nível de organização da empresa neste 
momento,  que  elucida  a  organização  administrativa,  infra-estrutura,  pessoal,  missão  e 
objetivos, e também ao conhecimento tácito e comprometimento de cada um dos envolvidos 
com a organização. 

Basicamente,  essa  fase  envolve  a  atividade  de  elicitação  de  requisitos  criando  a 
documentação de especificação de requisitos. Inicialmente, o analista estuda a especificação 
do software, quando este já existir, e o plano de projeto do software. O escopo definido no 
projeto é revisto e detalhado. Os documentos e relatos dos usuários e gerentes são analisados. 
Nessa etapa os usuários, através de relatos, expõem idéias, desejos e crenças sobre o projeto. 
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A meta é reconhecer os elementos básicos do problema segundo a perspectiva do usuário e, 
portanto, esta atividade envolve intensa comunicação com o usuário.

Uma  vez  elicitados  os  requisitos,  estes  devem  ser  documentados.  A  fase  de 
especificação de requisitos produz documentos que contemple que “o escopo do  software 
definido no planejamento do projeto é refinado em detalhe, as funções e o desempenho do 
software são especificados, as interfaces com outros sistemas são indicadas e as restrições que 
o software deve atender são estabelecidas.” (MDS_PMV-ES, 2002).

Os documentos gerados neste processo são avaliados junto aos usuários e gerentes 
segundo uma análise  de  viabilidade,  identificando a  área de  ação e  fonte.  Uma incorreta 
elicitação e validação de requisitos podem levar ao desenvolvimento de um produto que não 
atende aos objetivos para o qual foi planejado, sendo total ou parcialmente desperdiçado.

Durante o processo de desenvolvimento do software muitos desses requisitos podem 
sofrer  alteração,  serem  substituídos,  ampliados,  excluídos.  Isso  é  muito  comum,  pois  as 
necessidades  dos  usuários  são  mutáveis.  Estes  documentos  devem  ser  recuperados, 
reavaliados,  revisados  e  alterados  durante  a  validação  de  cada  etapa  do  processo  de 
desenvolvimento  de  software subseqüente.  Para  acompanhar  a  atualização  dinâmica  dos 
requisitos é necessário identificar ferramentas que proporcionem que os requisitos possam ter 
vida própria e ser permanentemente atualizados.

A gestão de requisitos é um conjunto estruturado de atividades para derivar, validar e 
manter  vivos  os  documentos  de  requisitos  de  um  software  durante  o  processo  de 
desenvolvimento de forma a permitir a sustentabilidade do produto.

4. A gestão de requisitos no contexto da gestão do conhecimento
As  causas  mais  comuns  de  sucesso  ou  fracasso  de  projetos  de  software  são 

relacionadas à participação,  envolvimento e comunicação constante entre equipe técnica e 
usuários durante a execução do projeto de desenvolvimento de software.

A gestão de requisitos, como fase inicial do processo de desenvolvimento de software 
envolve  diversas  formas  de  conhecimento,  influenciada  por  fatores  humanos,  sociais, 
políticos e organizacionais.  O processo de especificação de requisitos,  além de garantir  o 
desenvolvimento  e  aprovação de  artefatos  de requisitos,  envolve  informações  de  diversas 
origens  e  propósitos,  necessitando  gerenciar  as  necessidade  e  expectativas  dos  usuários, 
gerente e analistas de sistemas envolvidos de forma a produzir um produto adequado.

Neste  processo  se  reconhecem  os  quatro  modos  de  conversão  de  conhecimento 
propostos por Nonaka e Takeuchi (1997). O compartilhamento de experiências entre usuários, 
gerentes  e  analistas  de  sistemas,  principalmente  através  da  linguagem e  observação,  é  a 
socialização,  o  modo  de  conversão  do  conhecimento  tácito  em  conhecimento  tácito.  Os 
analistas de sistemas aprendem com os usuários e gerentes sua arte no contexto do projeto a 
ser  desenvolvido.  O segredo para aquisição do conhecimento tácito é  o  envolvimento,  as 
“emoções associadas nos contextos específicos nos quais as experiências compartilhadas são 
embutidas.” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.69).

Na medida em que os envolvidos criam suas representações em forma de metáforas, 
analogias, conceitos, hipóteses ou modelos ocorrem a conversão do conhecimento tácito em 
conhecimento explícito, é o modo de externalização. Essas representações geralmente tomam, 
entre  outras  a  forma  de  documentos,  que  são  a  base  para  a  especificação  de  requisitos. 
“Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave para a 
criação do conhecimento, pois  cria conceitos novos e explícitos a partir  do conhecimento 
tácito.” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.73).

Os  analistas  de  sistemas  estudam  os  documentos  e  conceitos  novos  criados, 
sistematizam  e  transformam  em  documentos  de  especificação  de  requisitos  com  o 
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detalhamento  necessário  a  fase  seguinte  do  processo  de  desenvolvimento  do  software.  A 
sistematização dos documentos e conceitos em um sistema de conhecimento dá-se origem a 
combinação, o modo de conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito.

A  documentação  sistematizada  sofre  validação  e  análise  de  viabilidade  junto  aos 
envolvidos usando verbalização e diagramação do conhecimento, sob a forma de documentos, 
manuais  e  histórias  orais.  É  o  processo  de  incorporação  do  conhecimento  explícito  em 
conhecimento tácito, o modo de internalização.

“No  entanto,  para  viabilizar  a  criação  do  conhecimento  organizacional,  o 
conhecimento  tácito  acumulado  precisa  ser  socializado  com  os  outros  membros  da 
organização, iniciando assim uma nova espiral  de criação do conhecimento.” (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997, p.77).

As interações com os usuários e gerentes antes do desenvolvimento do produto e após 
sua implantação são, na verdade um processo infinito de compartilhamento do conhecimento 
tácito e criação de idéias para aperfeiçoamento. “Quando há interação entre o conhecimento 
explícito  e  o  conhecimento  tácito  surge  a  inovação.  A  criação  do  conhecimento 
organizacional  é  uma  interação  contínua  e  dinâmica  entre  o  conhecimento  tácito  e  o 
conhecimento explícito.” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.79).

O conteúdo do conhecimento criado por cada modo de conversão do conhecimento é 
naturalmente diferente. A socialização gera conhecimento compartilhado, quando uma equipe 
técnica se relaciona com usuários para entender os desejos e objetivos do projeto de software, 
são criados modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. A externalização cria 
conhecimento conceitual, os envolvidos formalizam em documentos o novo conceito, produto 
do conhecimento compartilhado. A combinação dá origem ao conhecimento sistêmico, na 
qual  tecnologias  são  combinadas  para  gerar  documentos  de  especificação  de  requisitos  e 
protótipos.  A  internalização  produz  conhecimento  operacional  sobre  o  gerenciamento  de 
requisitos  do  projeto  de  software  que  é  socializado  iniciando  assim  um  novo  ciclo,  de 
aperfeiçoamento do produto existente ou desenvolvimento de uma inovação.

O armazenamento e o gerenciamento da informação adquirida por uma empresa ao 
desempenhar as atividades dos seus processos de negócios devem ser representados 
na  memória  organizacional  de  um  sistema  de  gestão  do  conhecimento.  O 
conhecimento armazenado,  se  reutilizado para melhorar  o  conhecimento sobre o 
desempenho de uma empresa, pode proporcionar o aprendizado organizacional. Esse 
aprendizado pode ser apoiado pelo armazenamento e pelo uso de lições aprendidas, 
visando evitar a repetição dos erros realizados em experiências passadas. (COSTA; 
ROCHA, 2003, p.345).

5. Conclusões
“Numa economia onde a única certeza é a incerteza, apenas o conhecimento é fonte segura de vantagem 
competitiva.” (NONAKA, 1991, p.28).

No processo  de  especificação  de  requisitos  muitas  vezes  prevalecem às  idéias  da 
equipe técnica envolvida com base em experiências pessoais. Esse conhecimento deve ser 
compartilhado e disseminado em todos os níveis da organização, de forma a proporcionar o 
aprendizado organizacional. 

A abordagem proposta da gestão de requisitos sob a ótica da gestão do conhecimento 
torna-se importante, pois permite acompanhar a evolução do conhecimento tácito e explícito 
relacionado ao processo de especificação de requisitos. E, na realização de novos trabalhos 
envolvendo  esses  conceitos,  é  indispensável  se  fazer  uso  dessas  informações  para  o 
amadurecimento  de  tais  abordagens,  manter  a  memória  organizacional  e  proporcionar 
melhoria da qualidade do processo.
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A gestão de requisitos envolve diversas formas de conhecimento,  influenciada por 
fatores humanos, sociais, políticos e organizacionais. Como qualquer iniciativa de gestão do 
conhecimento, é impossível transformar todo o conhecimento tácito envolvido no processo de 
especificação  de  requisitos  em  conhecimento  explícito  e  armazená-los  em  repositórios. 
Entretanto,  existe  um  grande  espaço  para  gerenciamento  do  conhecimento  explícito  no 
processo  de  especificação  de  requisitos.  Assim,  a  utilização  de  práticas  de  gestão  do 
conhecimento  nesse  contexto  melhora  o  controle  do  processo,  facilita  a  localização  de 
documentos, contribui na criação e manutenção da memória organizacional do projeto, além 
de apoiar todo o processo de desenvolvimento do software.

Desta  forma,  este  artigo  procurou  analisar,  do  ponto  de  vista  da  gestão  do 
conhecimento, a interação com a área de gestão de requisitos, e sua importância de forma a 
minimizar  os  desafios  existentes.  Espera-se  que  estudos  posteriores  possam aprofundar  a 
interação de conceitos proposta e que uma pesquisa das atuais práticas de especificação de 
requisitos  em  empresas  de  desenvolvimento  de  software  possa  analisar  as  vantagens  e 
desvantagens da adoção desse tipo de solução.
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