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RESUMO

Alguns  dos  problemas  enfrentados  por  organizações,  em  especial,  organizações
governamentais  e  organizações  sem  fins  lucrativos,  é  gestão  de  conhecimento,
processos, registros e documentos, através de sistemas informatizados de baixo custo.
O objetivo deste trabalho é descrever como foi feito o processo de implantação de um
sistema de gestão de conhecimento, utilizando-se o  software Semantic Mediawiki  e
metodologias de construção de ontologias.  O trabalho também visa  demonstrar  os
ganhos  em  produtividade,  segurança  e  eficiência  dos  processos  internos,  quando
comparados  à  metodologia  utilizada  antes  do  novo  sistema.  As  evidências  foram
adquiridas  através  de  pesquisa  documental/bibliográfica,  que  inclui  documentos  e
registros  internos  do  Centro  de  Medições  Industriais  do  Instituto  de  Tecnologia  do
Paraná,  trabalhos  acadêmicos  sobre  o  desenvolvimento  de  ontologias  e  web
semântica,  normas  técnicas  nacionais,  internacionais,  documentação  técnica
complementar relativa ao escopo de serviços do referido setor, manuais técnicos dos
softwares utilizados e entrevistas com algumas personagens chave no processo de
desenvolvimento e implantação do sistema. Este trabalho demonstra que o correto
aproveitamento das capacidades e competências de uma equipe multidisciplinar, aliada
à  tecnologia  disponível  em  software  livre  pode  resolver  problemas  críticos  nas
organizações.

Palavras-Chave: Semantic Mediawiki, web semântica, ontologia, gestão do conhecimento, melhoria 
de processos.

ABSTRACT

Some  problems  faced  by  organizations,  mainly,  governmental  and  non  profit
organizations, is the knowledge, processes, data and document management using low
cost information technology systems. This paper aims to describe the set up process of
a  knowledge  management  system,  using  the  Semantic  Mediawiki software,  and
ontology building technologies. This work also aims to show the gains in productivity,
security and internal processes efficiency, when compared to the methodology used
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before  the  new  system.  Evidences  were  obtained  through  documentary  and
bibliographic researches that included internal documents and data from the Industrial
Measurements Center of the Institute of Technology of Paraná, academic papers about
ontologies  and  semantic  web,  national  and  international  technical  norms  and
complementary technical documentation related to the services scope of the company's
department in  question,  technical  manuals of  the  softwares used in the system and
interviews with some of the key characters of the system development and implantation
process.  This  paper  shows  that  the  correct  use  of  skills  and  capabilities  of  a
multidisciplinary team, added to the free software technology can solve critical issues in
organizations.

Keywords:  Semantic  Mediawiki,  semantic  web,  ontology,  knowledge  management,  process

improving.

1. INTRODUÇÃO 

Em 2011, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), uma empresa pública de

direito privado do Governo do Estado do Paraná, estava passando pela sua pior crise

institucional,  desde  a  sua  fundação,  em  1940.  Paralelamente  a  isso,  havia  uma

demanda do Governo do Estado do Paraná para a redução de custos operacionais em

toda a administração pública. Era imperativo que a empresa se tornasse mais eficiente

e, como fazer isso no âmbito do setor foi a questão levantada pelo Centro de Medições

Industriais (CMI) do Tecpar, que é o objeto de pesquisa desse trabalho. Nesse contexto,

o lema apregoado pela diretoria da empresa era “fazer mais com menos”,  ou seja,

aproveitar as habilidades e competências dos funcionários, e os recursos já existentes

dentro  da  instituição,  para  tentar  resolver  problemas  na  gestão  de  cada  setor  da

empresa, sem contudo, gerar custos com a aquisição de sistemas comerciais, devido à

falta de verba governamental para investimentos, e que, constatou-se, são genéricos

demais para atender às demandas da instituição, e aos requisitos do seu Sistema de

Gestão da Qualidade.



É possível  desenvolver  um sistema  de  gestão  de  documentos,  e  processos

utilizando tecnologia de ponta, que diminua custos, aumente a produtividade, utilizando

os recursos já disponíveis na organização e tecnologias de código aberto, sem fazer

investimentos de ordem financeira?

O objetivo deste trabalho é demonstrar como foi desenvolvida e implantada uma

solução de gestão de conhecimento, processos, registros e documentos, utilizando-se o

Mediawiki,  com  sua  extensão  semântica,  o  Semantic  Mediawiki.  Os  objetivos

secundários deste trabalho são:

 demonstrar quais foram os benefícios advindos da adoção dessa solução;
 demonstrar  as  dificuldades e barreiras  que tiveram de ser  superadas para a

concretização do projeto.

Este  estudo  justifica-se  na  medida  em  que  as  organizações  necessitam  de

sistemas  de  gestão  eficientes,  ao  mesmo  tempo  que  precisam  reduzir  custos.  É

importante,  também, aproveitar  ao  máximo as habilidades e  competências  de seus

colaboradores,  os  recursos  internos  disponíveis,  principalmente  os  relacionados  à

tecnologias de informação e comunicação.

O processo de implantação do sistema teve como principal auxiliar o trabalho de

Noy e McGuinness (2001) e Tommila, Hirvonen e Pakonen (2010), que forneceram as

linhas guia para o desenho da ontologia e da taxonomia do sistema. Além disso, como

trata-se  de  um  setor  que  possui  vários  laboratórios  de  calibração,  em  diversas

grandezas, o sistema deveria ser aderente e atender aos requisitos da norma ABNT

NBR ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de

ensaio e calibração – e várias documentos normativos emitidos pelo INMETRO:

• NIE-CGCRE-009 – USO DA MARCA, DO SÍMBOLO E DE REFERÊNCIAS À
ACREDITAÇÃO.

• NIT-DICLA-012  –  RELAÇÃO PADRONIZADA DE SERVIÇOS ACREDITADOS
PARA LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO.



• NIT-DICLA-016  –  ELABORAÇÃO  DE  ESCOPO  DE  LABORATÓRIOS  DE
ENSAIOS E DE PROVEDORES DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA.

• NIT-DICLA-031 – REGULAMENTO DA ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIO, DE
PRODUTORES DE MATERIAIS  DE REFERÊNCIA E DE PROVEDORES DE
ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA.

Foram revisados vários documentos internos, tais como:

• Manual de Gestão (anteriormente chamado de Manual Técnico da Qualidade) –
“Documento  estratégico  que  estabelece  a  Política  e  objetivo  do  Sistema  de
Gestão,  descreve  como  o  mesmo  está  implantado,  sua  documentação  e  as
responsabilidades das unidades envolvidas.” (PRO 001, pág. 3, item 3.5)

• Manual Técnico – Calibrações (anteriormente chamado de Manual Técnico do
CMI) – “Documento que detalha requisitos gerenciais e técnicos descritos em
normas  e  regulamentos  específicos  estabelecidos  por  órgãos
acreditadores/regulamentadores (INMETRO, ANVISA, MAPA, etc.).” (PRO 001,
pág. 3, item 3.6)

• PRO 001 – ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS –
Documento  que  padronizar  os  critérios  para  elaboração  e  controle  de
documentos e registros do Sistema de Gestão.

• Instruções de trabalho de todos os laboratórios – Documentos que descrevem os
procedimentos para as diversas atividades dos laboratórios de calibração.

• Vários formulários de registros, antes feitos em papel, que passaram a ser feitos
em meio eletrônico.

Finalmente, o estudo da documentação dos softwares escolhidos foi fundamental

para o sucesso da implantação:

Para  o  presente  trabalho,  que  é  uma  pesquisa  explicativa/causal,  além  da

consulta a toda a documentação envolvida no processo de implantação do sistema,

também  foi  feita  uma  pesquisa  documental,  por  amostragem,  de  registros

representativos  de  um  período  exatamente  anterior  à  implantação  do  sistema

(documentos anteriores a Julho de 2012) e do período posterior (de Julho de 2012 em

diante), de forma a demonstrar que houveram ganhos de produtividade e de eficiência

nos  processos  internos.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  na  medida  em  que

descreve o processo de desenvolvimento e implantação do sistema, e quantitativa, na

medida em que analisa dados para determinar os resultados da implantação.



O presente trabalho está dividido da seguinte maneira:

 Descrição do que é e como funciona o CMI do Tecpar e seus Laboratórios de
Calibração;

 Descrição sucinta da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais
para a competência de laboratórios de ensaio e calibração;

 Descrição de como eram executados os processos relevantes da norma ABNT
NBR  ISO/IEC  17025:2005, antes  de  julho  de  2012  nos  Laboratórios  de
Calibração do Tecpar;

 Descrição  das  soluções  de  mercado  disponíveis  e  por  que  optou-se  pelo
desenvolvimento interno;

 Descrição de como e porque foram escolhidos os softwares básicos;
 Descrição das dificuldades iniciais enfrentadas pela gerência e pela equipe de

desenvolvimento;
 Descrição de como o software foi adequado às exigências da norma ABNT NBR

ISO/IEC  17025:2005,  do  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade  do  Tecpar  e  às
particularidades inerentes a uma empresa com as características do Tecpar;

 Descrição de como os processos são executados hoje;
 Análise comparativa sobre o ganho de produtividade e redução de custos com

base na documentação e nos registros anteriores a Julho de 2012 e atuais;
 Análise de opinião dos gestores envolvidos sobre o resultado da implantação do

sistema.
 Conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO DOS CONCEITOS.

2.1 Conceitos Iniciais

Sistemas de gestão são, em geral  genéricos e necessitam de adequação às

necessidades de cada organização.  Isso se traduz em horas de consultoria  para o

desenvolvimento de “patches”. A isso somam-se os custos de aquisição de licenças,

custos de implantação e de manutenção, com a desvantagem de que a organização se

submete a uma dependência total do fornecedor da solução tecnológica, que também

fica a cargo da segurança e disponibilidade dos seus dados. Não é nova a proposta da

utilização de  softwares livres e de código aberto (SLCA), para a redução dos custos



com licenças, no entanto, esses  softwares são ainda mais genéricos do que os seus

equivalentes proprietários. As vantagens principais do SLCA são:

 aproveitamento de softwares já existentes sem altos custos;
 customização  e  adaptação  através  de  “plugins”  já  prontos,  disponíveis  nas

diversas comunidades de desenvolvedores;
 possibilidade de escalabilidade sem custos adicionais;
 a  independência  dos  fornecedores,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao

formato utilizado para a geração de documentos;
 a interoperabilidade entre sistemas através de padrões abertos de comunicação

e de documentos;
 a propriedade e o acesso aos dados permanece sob o controle da organização.

O Mediawiki e Semantic Mediawiki são softwares livres e de código aberto, que

aliados  a  “plugins”  selecionados,  permitem  a  personalização  e  a  expansão  das

capacidades originais do software. 

Todos os laboratórios precisam adequar-se ao Sistema de Gestão Integrado do

Instituto de Tecnologia do Paraná, que precisou reescrever alguns procedimentos, para

que fosse possível implantar o Semantic Mediawiki como ferramenta de gestão.

Também  foi  necessário  estudar  e  redesenhar  todos  os  fluxos  de  processos

internos, formulários de registros e registros de atividades.

2.2 Descrição do CMI

O Centro  de  Medições  Industriais  é  um setor  que  abriga  os  laboratórios  de

calibração  e  ensaios  de  instrumentos  de  medição  nas  seguintes  grandezas:

Temperatura  e  umidade,  Eletricidade,  Tempo  e  frequência,  Dimensional,  Pressão,

Massa, Força e torque, Volume, Físico e química.

Todos os laboratórios são acreditados pelo INMETRO dentro da norma ABNT

NBR  ISO/IEC  17025:2005,  cujas  auditorias  para  manutenção  da  acreditação

acontecem a cada 2 anos.



O CMI possui 3 grandes processos principais:

• Comercial –  responsável  pelo  atendimento  aos  clientes,  geração  de
propostas, fixação dos preços dos serviços do laboratório e agendamento
do serviço.

• Logística – responsável pelo recebimento dos instrumentos dos clientes,
encaminhamento  ao  laboratório  responsável  e  posterior  devolução  do
instrumento ao cliente.

• Serviços – responsável pelas calibrações, manutenção dos padrões de
calibração,  garantia  das  condições  ambientais  requeridas  por  cada
laboratório, produção de laudos e certificados de calibração.

Os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 são bastante rígidos

quanto  a  questões  como  garantia  da  qualidade  dos  serviços,  garantia  da

confidencialidade do cliente, garantia da eficiência e eficácia dos processos e melhoria

contínua. Os requisitos para o profissional técnico que trabalha dentro dos laboratórios

são mais rígidos do que os profissionais envolvidos nos outros dois macroprocessos,

pois o certificado de calibração é um documento de fé pública e questões jurídicas

podem ser levantadas no caso de dúvidas sobre a qualidade dos serviços.

2.3 A Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

A  norma  ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2005  –  Requisitos  gerais  para  a

competência  de  laboratórios  de  ensaio  e  calibração  –  é  uma  norma  que  rege  os

critérios para a acreditação de laboratórios de calibração e ensaios pelo INMETRO.

Essa acreditação é obrigatória para laboratórios que emitem certificados de calibração

com o  selo  de  acreditação  do  INMETRO,  que  garante  a  qualidade  das  medições,

através da rastreabilidade internacional dos padrões de calibração utilizados.

O item 1.4 da norma descreve o seu objetivo principal:

“Esta Norma deve ser utilizada por laboratórios no desenvolvimento do seu
sistema  de  gestão  para  qualidade,  operações  técnicas  e  administrativas.
Clientes  de  laboratórios,  autoridades  regulamentadoras  e  organismos  de
acreditação podem também usá-la na confirmação ou no reconhecimento da



competência de laboratórios. Esta Norma não tem como propósito ser usada
como a base para a certificação de laboratórios.”

A norma também abrange toda influência externa que possa afetar a qualidade

dos  serviços  dos  laboratórios,  inclusive  conflitos  de  interesse  entre  o  laboratório  e

outras instâncias da organização que o mantém, fornecedores de produtos e serviços,

clientes,  interessados,  etc  (ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2005,  itens  4.1.4  e  4.1.5,

páginas 2 e 3).

3. APRESENTAÇÃO DO CASO

3.1 Condições organizacionais antes da implantação do sistema

O CMI, durante sua história,  passou por várias fases, e teve vários nomes. No

final  da  década  de  1990,  os  primeiros  sistemas  informatizados  para  registros  de

atividades dos laboratórios começaram a ser desenvolvidos,  utilizando-se o sistema

operacional Microsoft Windows 98, juntamente com o Microsoft Office 97. Na ocasião

foram criados os seguintes sistemas:

• Cadastro de clientes utilizando-se o Microsoft Access 97;
• Cadastro de padrões e parâmetros de calibração utilizando-se o Microsoft 

Access 97;
• Cálculo dos resultados das calibrações utilizando-se planilhas do 

Microsoft Excel 97, que acessavam, ou não, parâmetros guardados no 
cadastro de padrões do Microsoft Access 97.

Alguns desses softwares ainda são utilizados até hoje, nas mesmas plataformas,

passados quase 20 anos.

Apesar da automatização, a maioria dos processos ainda eram feitos de maneira

manual, ou através de métodos que não integravam, nem consolidavam, os resultados

de  a  um  processo  subsequente.  Por  exemplo:  O  subprocesso  de  recebimento  de

material dos clientes era feito em registro em papel e, não havia maneira prática de um



técnico de calibração saber, por exemplo, se o instrumento do cliente agendado para

calibração no dia seguinte já havia chegado.

Outro exemplo: a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 orienta que os padrões

utilizados pelo laboratório precisam ser calibrados com relação a padrões de menor

incerteza periodicamente. Isso gerava uma série de conflitos entre a necessidade de

envio  de  um  padrão  para  calibração  em  outro  laboratório  e  as  calibrações  já

agendadas. Não havia uma coerência entre as agendas de calibração periódica dos

padrões e os serviços agendados para os clientes do laboratório (ABNT NBR ISO/IEC

17025:2005, item 5.6, pág. 18).

Cada laboratório possuía seus próprios registros,  suas próprias instruções de

trabalho e seus próprios procedimentos. Não haviam procedimentos padrão únicos para

o setor, como um todo.

Era,  e  continua  sendo  obrigatório  o  armazenamento  dos  registros  conforme

regulado pelo Sistema de Gestão da Qualidade do Tecpar, no entanto, cada setor tinha

autonomia para decidir o tempo de guarda dos arquivos, antes do descarte. O CMI

adotou a prática da guarda por 5 anos dos registros de documentos relacionados aos

serviços.  Havia  uma  sala  de  aproximadamente  12  m2 com  prateleiras  de  caixas

contendo tais registros. A metodologia de classificação era pelo ano em que o registro

foi feito, no entanto, fazer uma pesquisa de um determinado registro demandava tempo

e, muitas vezes encontravam-se processos que faltavam documentos, ou não estavam

conformes aos procedimentos escritos.

O processo comercial era responsável por gerar uma proposta comercial para

uma solicitação de orçamento. Cada proposta gerava um número próprio que não era

atrelado ao instrumento, mas a um conjunto de serviços que poderia ser para vários

instrumentos ou vários serviços para um mesmo instrumento.



Os processos de prestação de serviços precisavam ter um documento chamado

de Solicitação de Serviços (SS). Cada SS tinha um número que era gerado apenas

quando a data agendada para a calibração chegava. As SS eram geradas com base na

proposta feita pelo processo comercial.
Essa situação gerava uma não conformidade com relação à norma ABNT NBR ISO/IEC

17025:2005,  pois,  a  norma  diz  que  os  instrumentos  devem  ter  um  número  de

identificação único que impeça que sejam confundidos com outros itens, durante todo o

tempo de permanência no laboratório. Como o número da proposta não estava atrelado

ao instrumento e a SS só era gerada próxima da data da prestação do serviço, durante

algum tempo o instrumento ficava sem uma identificação própria. Esse detalhe sempre

passou despercebido pelos auditores do INMETRO, mas não pelas auditorias internas.

O Sistema de Gestão do Tecpar exigia que cada documento passasse por uma

hierarquia de aprovações. Uma pessoa redigia o documento, esse documento passava

por  um  revisor.  Caso  encontrado  algum  problema,  voltava  para  o  redator.  Caso

contrário iria para o aprovador, que repetia o processo do revisor. Esse “vai e vem” era

em meio físico (papel) e, a cada revisão de um documento, por exemplo, uma instrução

de  trabalho,  poderia  levar  até  45  dias  para  ter  uma  simples  revisão  aprovada.

Documentos de ordem superior, por exemplo, o Manual Técnico do CMI poderiam levar

até  6  meses  para  terem  uma  alteração  aprovada,  dependendo  da  complexidade.

Haviam uma série  de outros problemas,  mas destacamos os acima como os

mais importantes.

3.2 Soluções disponíveis no mercado.

Foram  pesquisadas  algumas  soluções  prontas  para  o  gerenciamento  de

laboratórios de calibração, como o Calibry, Wika, ProCal V e outros. Esses softwares,

no entanto, ou focam-se na parte de cálculos e gestão de padrões, ou focam-se na

gestão comercial. Além disso, esses softwares são voltados para empresas privadas e



não  possuem  uma  série  de  características  necessárias  aos  processos  dentro  de

empresas  públicas,  como  é  o  caso  do  Tecpar.  Problemas  como  a  falta  de

compatibilidade com o sistema operacional Linux, utilizado em toda a administração

pública do Paraná, gerando portanto, a necessidade de compra de licenças do sistema

operacional Microsoft Windows para que fosse possível sua implantação também era

um impeditivo.

Após uma sugestão feita por dois membros da equipe, um dos quais escreve o

presente trabalho, a gerência do setor chegou à conclusão de que a melhor opção

deveria  ter  os  seguintes  requisitos:  independência  de plataforma,  independência  do

fornecedor  e  compatibilidade  universal  no  formato  dos  documentos.  Nenhuma  das

soluções  de  mercado  pesquisadas  atendia  a  esses  requisitos,  e  desenvolver  uma

solução  internamente  dependeria  de  encontrar  pessoas  com  as  competências

necessárias  para  isso  e  derrubar  algumas  barreiras  incrustadas  na  cultura

organizacional. As competências necessárias já eram possuídas pelos dois membros

que sugeriram o  desenvolvimento  do sistema internamente.  As questões de cultura

organizacional  precisaram  de  uma  abordagem  política  da  gerência  do  setor  no

convencimento da diretoria e dos outros setores envolvidos nesse processo, sempre

com o suporte técnico provido pelos membros da equipe de desenvolvimento.

3.3 As competências relevantes para o projeto da equipe de desenvolvimento.

Líder – Engenheiro Eletricista,  17 anos de trabalho no Tecpar, 15 anos como

gerente dos laboratórios de temperatura e umidade, e eletricidade e tempo/frequência.

Foi o desenvolvedor do primeiro sistema que ainda era utilizado.

Assistente – Técnico em eletrônica, 3 anos de trabalho no Tecpar como técnico

do  laboratório  de  eletricidade/tempo  e  frequência,  formação  acadêmica  em

Administração e experiência de mais de 15 anos com sistemas baseados em SLCA. O

autor do presente trabalho.



3.4 A escolha dos softwares básicos.

O líder da equipe de desenvolvimento, já havia pensado em utilizar softwares de

wiki para  desenvolver  algumas  alternativas  ao  cada  vez  mais  obsoleto  sistema  da

década de 1990, em ocasiões anteriores. No entanto, os  softwares disponíveis ainda

não  possuíam  características  necessárias,  nem  complementos  que  possibilitassem

esse desenvolvimento, além do que apenas ele, dentre os demais colaboradores do

setor, possuía as competências para desenvolver tal sistema. Também não havia, por

parte dele, tempo disponível para pesquisar soluções de maneira mais aprofundada. 

O  Mediawiki,  por  si  só,  não  oferecia  as  características  necessárias  para  a

implementação  de  um  sistema  que  fosse  aderente  aos  regulamentos  internos  e

externos que o setor deveria se adequar. Através de pesquisas no site do Mediawiki

(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki)  e  da  sua  extensão  Semantic  Mediawiki

(http://semanticmediawiki.org/),  foi  possível  identificar  que os  softwares,  não apenas

tinham  um  grande  potencial  para  tornarem-se  a  base  para  o  novo  sistema,  como

poderiam extrapolar as expectativas mais ambiciosas feitas até então. A escolha do

Mediawiki deu-se pela familiaridade com o sistema, e pelo reconhecido poder desse

software com  relação  a  outras  opções.  A  pesquisa  de  complementos  que

possibilitassem atingir essa aderência foi feita por esse segundo membro da equipe que

identificou os seguintes “plugins” do Mediawiki, necessários aos objetivos do projeto:

• Extensões Semânticas:
• Semantic Mediawiki – Adiciona características de estruturação semântica

ao Mediawiki.
• Semantic Forms – Permite a criação de formulários personalizados que

geram registros com características semânticas.
• Semantic  Forms  Inputs  –  Adiciona  mais  possibilidades  semânticas  ao

Semantic Forms.
• Semantic Drilldown – Adiciona uma interface para prospecção de dados

semânticos no Mediawiki.
• Extensões não semânticas:

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://semanticmediawiki.org/


• Math – Permite escrever fórmulas matemáticas a partir de uma linguagem
de marcação específica.

• Variables  –  Adiciona  a  possibilidade  de  trabalhar  com  variáveis  na
linguagem de marcação do Mediawiki.

• Approved Revs – Adiciona a capacidade de hierarquizar a aprovação de
documentos publicados

• LDAP – Proporciona a autenticação de usuário via base de usuários da
empresa.

Com o tempo, outros complementos foram adicionados para atender a algumas

outras necessidades dos usuários que surgiram posteriormente. 

3.5 As dificuldades iniciais.

Desde  o  início,  quando  os  dois  membros  da  equipe  de  desenvolvimento

sugeriram o desenvolvimento interno de uma solução, a maior dificuldade foi quebrar a

inércia causada pela cultura organizacional.

A primeira dificuldade foi convencer a gerência do setor que a equipe era capaz

de  desenvolver  uma  solução  adequada  em  um  tempo  razoável.  Essa  tarefa  foi

relativamente fácil, uma vez que a pressão por resultados, por parte da diretoria, era

crescente. A gerência não teve outra opção a não ser apoiar o projeto. No entanto, isso

necessariamente passaria pela total remodelagem dos processos internos do CMI.

A segunda dificuldade foi convencer os responsáveis pelo Sistema de Gestão

Integrado do Tecpar a alterar uma série de procedimentos internos de forma a incluir a

possibilidade da automatização dos processos via informatização. Até então, o Sistema

de Gestão praticamente obrigava que todos os documentos e registros fossem feitos

em meio físico (papel).

A terceira grande dificuldade foi  convencer o setor de TI  e à diretoria,  que a

equipe de desenvolvimento precisava do controle total de um servidor próprio e que

esse servidor deveria ter acesso irrestrito à internet.



A quarta dificuldade mais relevante foi convencer os demais colaboradores do

setor  a  apoiar  e  utilizar  a  nova ferramenta.  A falta  de familiaridade da maioria  dos

membros com recursos de informática constituiu um agravante. 

3.6 A implantação.

Uma vez vencidas as barreiras citadas, a instalação do sistema básico foi rápida,

e levou cerca de 24 horas. Um trabalho de hierarquização dos usuários foi feito, ao

mesmo tempo que a gerência redesenhava os processos e subprocessos do setor.

Na  primeira  fase  do  processo  de  implantação,  todas  edições  e  revisões

documentais em papel foram congeladas. A documentação existente em formato PDF

foi  importada  para  o  Mediawiki  através  de  scripts na  linguagem  de  programação

Python, escritos pelo líder da equipe. Uma força tarefa de revisão da documentação

importada  foi  feita  por  todos  os  membros  do  setor.  Uma  vez  revisada,  validada  e

aprovada a documentação dentro do wiki, de acordo com o que exigia o Sistema de

Gestão Integrado do Tecpar (PRO 001, item 4, pág. 5),  a documentação antiga em

papel  foi  tornada  obsoleta.  Foi  nessa  fase  que  sentiu-se  o  primeiro  impacto  do

Mediawiki  na  eficiência  dos  processos,  pois  as  revisões  documentais,  que  antes

levavam  semanas,  começaram  a  ser  feitas  em  algumas  horas  e  a  primeira

consequência no aspecto financeiro foi percebida: não era mais necessário imprimir os

documentos para assiná-los e validá-los, pois o Mediawiki  já assinava automática e

digitalmente, incluindo informações de data e hora, cada alteração feita por qualquer

usuário. Foi criada a categoria “Documentos” como base para todos os documentos

oficiais do Sistema de Gestão Integrado emitidos pelo CMI.  Essa categoria possuía

subcategorias,  de  acordo  com  a  aplicabilidade  do  documento.  Dessa  forma,  a

subcategoria “Documentos CMI” representava os documentos gerais do setor, como o

Manual  Técnico  da  Garantia  da  Qualidade  (MTGQ).  A  subcategoria  “IT-CMI”

representava  todas  as  instruções  de  trabalho  do  setor,  ao  mesmo  tempo  que  a



subcategoria “Eletricidade” representava todos os documentos referentes ao laboratório

de  calibração  da  grandeza  “Eletricidade”.  Dessa  forma,  a  classificação  e  o  acesso

rápido ao documento ficaram muito facilitadas.

A segunda fase da implantação consistiu na importação da antiga base de dados

de clientes em Microsoft Access 97. Essa operação também foi feita através de scripts

em Python.  Novamente,  foi  feito  um trabalho de revisão e consistência dos dados,

principalmente voltado para a eliminação de registros duplicados e clientes inativos a

mais de 5 anos. Nessa fase tomou-se o cuidado de identificar algumas propriedades

importantes para a caracterização dos clientes, como unidade de negócios, setor que

solicitou  o  serviço,  contatos  com  informações  mais  completas.  Ao  mesmo  tempo,

identificou-se quais os instrumentos que cada cliente enviava para calibração. Dessa

forma, foi possível planejar para uma futura implementação, o histórico de calibração de

cada instrumento que já foi calibrado no CMI, bem como o histórico de relacionamento

de cada cliente. O relacionamento com o cliente começou a ser feito através do registro

de contatos  no Mediawiki.  As  propostas começaram a ser  cadastradas no sistema.

Cada item da proposta começou a ser rastreado a partir do momento em que entrava

nas dependências do laboratório  através de seu número de série.  No momento da

chegada de um instrumento, ele era registrado imediatamente no sistema e vinculado à

proposta  de origem.  No  caso de um instrumento  não ter  uma característica  que o

identificasse,  o  recebedor  imediatamente  afixava  a  ele  uma  etiqueta  com  um

identificador  único.  No caso de chegada de um instrumento  sem proposta,  ele  era

identificado e registrado no sistema, que gerava um aviso para o processo comercial de

que  havia  um instrumento  sem proposta  cadastrado.  Assim,  o  comercial  tomava  a

providência de gerar  uma proposta,  vinculá-la  ao instrumento e enviá-la  ao cliente.

Quando chegava o momento da calibração, a Solicitação de Serviços era cadastrada

no  sistema  e  vinculada  à  proposta  e  ao  instrumento.  Essa  vinculação  de  eventos

possibilitou uma rastreabilidade e uma agilidade nos processos nunca antes vista no

CMI.  Foi  a  partir  desse  momento  de  apresentação  de  resultados  que  os  mais



resistentes  críticos  do  sistema  começaram  a  se  render  e  compreender  que  os

benefícios do sistema superavam as desvantagens, amplamente.

A terceira fase da implantação envolveu  facilitar a localização das informações.

A  estrutura  ontológica  recebeu,  e  ainda  recebe,  devido  ao  processo  de  melhoria

contínua, vários ajustes para possibilitar a localização eficiente das informações. Optou-

se  por  construir  a  ontologia  baseada  nas  perguntas  que  os  usuários  fariam  para

localizar as informações que lhes interessam. Dessa forma, pediu-se aos usuários que

mostrassem  se  o  sistema  estava  atendendo  às  suas  necessidades  e  quais  as

dificuldades que eles tinham em localizar as informações que necessitavam. A cada

interação, a equipe de desenvolvimento verificava se a estrutura ontológica permitia

atender à solicitação. Caso negativo, ela recebia modificações que permitiriam atendê-

las e criava pesquisas semânticas específicas para filtrar os dados de cada solicitação,

sempre tomando o cuidado de verificar os impactos de tais modificações no restante do

sistema. As pesquisas foram colocadas dentro de páginas específicas do Mediawiki,

justamente aquelas páginas que cada colaborador deveria acessar para executar suas

tarefas diárias. Com o tempo, as pesquisas foram ficando cada vez mais sofisticadas e

específicas  para  cada  processo  chave,  chegando  ao  ponto  que,  alguns  usuários

possuem pesquisas semânticas especificamente criadas para eles.

A quarta fase da implantação consistiu na validação dos novos processos. O

Manual  Técnico  foi  totalmente  reescrito.  Em  geral,  os  laboratórios  de  calibração

escrevem seus manuais técnicos seguindo a mesma estrutura de tópicos da norma

ABNT NBR ISO/IEC17025:2005. O CMI optou por uma abordagem diferente, baseada

em processos,  onde o Manual  Técnico descreveria cada processo interno do setor,

identificando suas  entradas,  saídas e  responsabilidades.  A princípio,  alguns críticos

alegaram que isso tornaria difícil a tarefa dos auditores. Para resolver essa questão, foi

criada uma Matriz de Correlação, que relacionava cada processo do Manual Técnico

aos seus itens específicos na norma. Nas primeiras avaliações,  observou-se que o

tempo gasto para a consulta de documentação relativa a cada item avaliado diminuiu



significativamente.  A Matriz  de  Correlação  não  só  oferecia  os  links  diretos  para  os

documentos  relacionados  a  cada  item de  avaliação,  como  também,  era  atualizada

automaticamente (através de pesquisa semântica), quando algum item era modificado.

A quinta fase da implantação envolveu o registro do histórico profissional de cada

colaborador  do  CMI  dentro  do  Mediawiki.  Apesar  disso  ser  uma  responsabilidade

inerente ao Setor de Treinamento do Tecpar, optou-se por manter esse registro também

dentro do Mediawiki para facilitar as auditorias. Foram criadas páginas pessoais para

cada colaborador do CMI contendo dados pessoais, documentos, currículo profissional,

contatos, habilitações e treinamentos internos. Com essas informações e com a Matriz

de  Responsabilidades  descrita  no  Manual  Técnico,  facilitava-se  o  acesso  às

informações dos técnicos dos laboratórios pelos auditores.

A sexta fase envolveu a importação, também através de um “script” em Python,

das informações de todos os padrões e instrumentos de trabalho dos laboratórios. A

norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, no seu item 5.5.5, página 17, estabelece que

os  padrões  devem  ter  um  registro,  onde  constam  seus  certificados  de  validação,

verificações  intermediárias,  validações,  intervenções  para  manutenção  e  todo  o

histórico  do  instrumento.  Nessa  fase,  os  procedimentos  de  registros  históricos  dos

instrumentos foram migrados dos registros em papel para registros em meio eletrônico

dentro  do  Mediawiki.  Planilhas  de  cálculo  utilizadas  para  esses  procedimentos

continuaram a ser utilizadas, entretanto, os resultados eram convertidos em formato

PDF  e  guardados  em  locais  específicos  dentro  do  wiki.  Registros  de  condições

ambientais de cada laboratório também passaram a ser feitos da mesma maneira. Essa

fase  consolidou  a  maioria  dos  dos  itens  de  avaliação  em auditorias  internas  e  do

INMETRO,  de  forma  a  tornar  a  tarefa  de  consulta  das  evidências  da  avaliação

totalmente  online.  Seria  possível,  inclusive,  que  os  avaliadores  fizessem  auditorias

remotamente, sem a necessidade da sua presença física no laboratório, para a maioria

dos  itens  de avaliação.  Essa característica  do sistema possibilitou  a  diminuição do



tempo gasto em auditorias e a diminuição dos custos de hospedagem e alimentação

dos auditores externos. 

3.7 Deficiências do Mediawiki.

Das necessidades que o wiki não conseguiu atender dentro dos processos do

laboratório, destacamos duas:

• Cálculos  complexos  necessários  para  chegar  aos  resultados  das
calibrações  –  O  Mediawiki  não  foi  projetado  para  executar  cálculos
matemáticos complexos. É possível fazer cálculos simples, com algumas
operações  básicas,  mas  essa  característica  é  insuficiente  para  as
aplicações  de  cálculos  numéricos  e  estatísticos  exigidos  para  as
calibrações e ensaios. Tal capacidade poderia ser implementada através
do desenvolvimento de um “plugin”, ou um  software externo, de onde o
Mediawiki apenas extrairia os resultados finais.

• Confidencialidade  –  O  Mediawiki  é,  por  excelência,  um  software de
colaboração.  Essa  filosofia  é  contraditória  ao  conceito  de  restrição  de
acesso. Por mais que se utilize “plugins” para introduzir um certo nível de
restrição, essas ainda são facilmente contornáveis por pessoas com um
pouco mais de familiaridade com o sistema. Essa questão poderia ser
contornada através da utilização de “wiki farms”, onde cada um dos wikis
tivesse seus próprios usuários e se comunicassem com os outros  wikis,
buscando  apenas  as  informações  relevantes  para  cada  grupo.  A
desvantagem  dessa  abordagem  e  o  aumento  exponencial  da
complexidade em termos de desenvolvimento e manutenção.

No  caso  do  Centro  de  Medições  Industriais,  a  primeira  questão  foi

abordada de forma que, no futuro, conforme a disponibilidade de recursos, serão

desenvolvidas ferramentas externas que complementem o Mediawiki. A segunda

questão  foi  abordada  da  seguinte  maneira:  todos  os  funcionários  do  Tecpar

possuem contratos de trabalho que possuem cláusulas de confidencialidade. O

acesso  ao  Mediawiki  é  restrito  aos  funcionários  cadastrados  no  sistema  de

autenticação de rede do departamento de TI. Eventualmente, o acesso pode ser



concedido a auditores externos, que também assinam contratos com cláusula de

confidencialidade. 

3.8 Obtenção dos dados.

Para efeito de avaliação dos resultados da implantação do wiki, optou-se

por  utilizar  a  mesma  metodologia,  embora  simplificada,  das  auditorias  do

INMETRO. Essa metodologia envolve definir  alguns itens para  a avaliação e

tirar,  no  mínimo,  três  amostras  documentais  para  verificação  das evidências.

Foram escolhidos os seguintes itens para avaliação: tempo gasto em auditorias,

tempo gasto em aprovações de documentos, volume de impressos nos diversos

processos, tempo gasto para localizar um processo no histórico.

Para o item auditorias, utilizou-se o registro histórico de uma auditoria do

INMETRO de 2010, no laboratório de Eletricidade e Tempo/Frequência, portanto

anterior à implantação do Mediawiki, e das duas auditorias posteriores, em 2012

e 2014.

Para o item revisões, utilizou-se apenas os depoimentos de três pessoas

chave no processo de revisão e aprovação, já que os documentos obsoletos em

papel são destruídos após 5 anos e a maioria deles já não existe.

Para  o item volume de impressões,  comparou-se uma amostra  de um

processo completo de prestação de serviço de calibração anterior à implantação

do wiki, com dois processos executados após a sua implantação. Esse processo

começa  com  a  elaboração  da  proposta  e  termina  com  a  devolução  do

equipamento do cliente e seu respectivo certificado de calibração.

Para o item tempo de localização de histórico, escolheu-se aleatoriamente

dois processos anteriores à implantação do wiki e dois posteriores. A consulta

deveria  mostrar  se  a  proposta  foi  aprovada,  ou  não,  se  o  instrumento  foi



calibrado, ou não, e se o certificado foi emitido, ou não. O tempo de busca das

informações foi medido com um cronômetro.

4. RESULTADOS 

4.1 Análise do tempo gasto em auditorias.

Observou-se que a o período entre a data da reunião de abertura e a reunião de

fechamento da auditoria de 2010 foi de 7 dias. As não conformidades relacionadas a

processos e documentação foram em número de 7. 

Na auditoria de 2012, bem no início da implantação da nova sistemática, parte

da documentação já estava no Mediawiki, enquanto outra parte ainda estava registrada

em papel. O tempo entre a abertura e o fechamento foi de 5 dias e o número de não

conformidades relacionadas a processos e documentação foi, igualmente de 7.

Na auditoria de 2014, já com os processos consolidados dentro do Mediawiki, o

tempo entre a abertura e o fechamento da auditoria foi de 3 dias e o número de não

conformidades relacionadas a documento foi 1. Além disso, ouve registro de elogios ao

novo sistema por parte dos auditores, que enfatizavam a facilidade e praticidade no

acesso aos documentos auditados.

Portanto,  evidenciou-se  que  a  implantação  do  novo  sistema  aumentou  a

eficiência  das  auditorias,  diminuindo  custos  para  a  instituição  e  o  maximizando  a

produtividade dos auditores. 

4.2 Análise do tempo gasto em aprovação de documentos.

O depoimento de três pessoas responsáveis pelo processo de aprovação de

documentos  do  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade  revelou  que,  os  processos

relacionados à criação ou revisão das instruções de trabalho dos laboratórios diminuiu

de cerca de 30 dias para 3 dias, em média. 



Os processos de revisão dos documentos que exigem a aprovação de níveis

hierárquicos superiores da instituição, como diretores e o presidente, diminuíram de 45

dias para 4 dias, em média. O processo só não é mais rápido devido à indisponibilidade

de tempo dos diretores.

Portanto, de acordo com os depoimentos, houve uma melhoria significativa no

processo de aprovação de documentos. 

4.3 Análise do volume de impressões.

Após a implantação do sistema, todos os documentos físicos começaram a ser

armazenados  eletronicamente.  Alguns  documentos  ainda  precisavam ser  impressos

pois  setores  externos ao CMI  ainda mantiveram seus processos originais,  onde os

registros  físicos  ainda  se  faziam necessários.  No  entanto,  esses  documentos,  com

exceção do Certificado de Calibração que é entregue ao cliente, eram digitalizados e

armazenados em meio eletrônico após cumpridas as suas funções processuais. Todos

os  outros  registros  foram  adaptados  para  serem  feitos  em  formulários  dentro  do

Mediawiki. A redução com impressão foi de cerca de 80% dos documentos relacionados

aos serviços prestados aos clientes.

Da mesma forma, os próprios documentos internos, como instruções de uso,

instruções de trabalho, Manual Técnico, entre outros, não necessitaram mais serem

impressos,  a  não  ser  cópias  controladas  necessárias  em  calibrações  feitas

externamente, mesmo assim, em casos onde o técnico não tinha acesso à internet para

consultar a instrução de trabalho online.

Demonstrou-se,  portanto,  que a implantação do Mediawiki  proporcionou uma

diminuição significativa dos custos com impressão, desperdício de papel,  insumos e

manutenção de impressoras.

4.4 Análise do tempo de consulta ao histórico.



O tempo padrão para a localização de um processo, considerando que todas as

questões relacionadas, como falta de documentos obrigatórios nos diversos processos,

falta de informações relevantes, falta de uniformidade dos processos,  problemas na

indexação física (documentos que deveriam estar em um local estão em outro, ou não

foram localizados)  estivessem corretas,  foi  de  cerca  de  40 minutos.  Caso  algumas

dessas questões interferissem, o tempo para a apuração das informações poderia subir

para até 2 ou 3 dias.

O  mesmo  processo  de  consulta  feito  no  novo  sistema  levou  entre  5  e  15

minutos, sem registro de falta de documentos ou inconsistência das informações.

Demonstrou-se,  portanto,  uma  melhoria  significativa  na  objetividade  e

consistência das informações de cada processo de prestação de serviços, bem como

um aumento na sua eficiência e eficácia.

5. CONCLUSÃO

Com base nos resultados do verificados, através desse trabalho, decorrentes da

implantação do Sistema de Gestão de Processos, Registros e Documentos no Centro

de Medições Industriais do Instituto de Tecnologia do Paraná, conclui-se que é possível

desenvolver, implantar e consolidar um sistema de gestão informatizado utilizando-se

os recursos e competências existentes dentro de uma organização, desde que esta as

reconheça  em  seus  colaboradores  e  permita  que  estes  as  apliquem  nas  suas

atividades.  O  conjunto  conhecimento  técnico,  proatividade,  empreendedorismo,

liderança  e  espírito  de  equipe  presente  entre  os  membros  da  equipe  de

desenvolvimento e da gerência do setor foi fundamental para o sucesso do projeto.

Também  confirma-se  que  houveram  melhorias  significativas  na  eficiência  e

eficácia  dos  processos  internos,  que  refletiram  na  melhoria  de  alguns  processos

externos ao setor, como a diminuição do tempo para  a  aprovação de documentos,



tempo  de  auditoria,  consumo  de  papel  e  insumos  de  impressão,  confiabilidade  e

consistência dos registros, etc.

Os objetivos do presente trabalho foram totalmente atingidos, pois demonstrou-

se vários benefícios conquistados pelo CMI, e pelo Tecpar, decorrentes da implantação

do sistema. As dificuldades e barreiras, tanto do ponto de vista organizacional, quanto

do ponto de vista tecnológico, foram superadas para que o projeto tivesse sucesso.

A conclusão é que o Mediawiki em particular, assim como os Softwares Livres e

de Código Aberto (SLCA), são ferramentas altamente personalizáveis e adaptáveis, que

podem  ser  modeladas  para  desempenharem  funções  para  as  quais  não  foram

desenhadas.  Isso  extrapola  consideravelmente  seus  objetivos  originais,  através  da

aplicação de ideias inovadoras voltadas para a solução de problemas específicos. Para

isso,  familiaridade e vivência com tais  softwares, por  parte  de colaboradores chave

dentro das empresas, é fundamental.
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