
As organizações têm enfrentado grandes problemas relativos ao armazenamento

das informações produzidas ou recebidas, tanto eletrônica quanto documental. A

carência de instrumentos pode gerar, inclusive, inúmeros problemas financeiros. Pois

na medida em que decisões são tomadas, é preciso ter como base pesquisas e

precedentes, ou seja, o acervo de conhecimento dessa empresa. Em situações em

que, com o passar do tempo, esses dados não são devidamente preservados pelas

organizações, a perda de tempo e recursos é inevitável.



Diversas ferramentas com intuito de organizar o fluxo

de informações empresariais são propostas e oferecidas ao

mercado, com menor ou maior aproveitamento. Há dois

meses, um destes instrumentos vem sendo implantado com

sucesso em diversas companhias. O PxW é um software de-

senvolvido exatamente com esse intuito, o gerenciamento do

conhecimento por meio de documentos em organizações.

Desenvolvido pela CDP Consultores Ltda., durante

16 meses, o programa é destinado a organizar documentos

físicos e eletrônicos, para dar suporte a gestão do conheci-

mento. "O que ele pretende é poder criar uma oportunidade

de harmonização mais simples, uma ferramenta bastante

intuitiva, que permita, de alguma forma, fazer uma utiliza-

ção muito rápida na pesquisa, documentação, de qualquer

fonte ou formato", explica Carlos de Paola, consultor da

empresa. Na prática, os documentos são armazenados num

depositório em forma de objetos, o que faz com que eles

não estejam visíveis como em um servidor de arquivos. Isso

é importante tanto como uma questão de segurança quanto

de performance, pois ao contrário de um arquivo, o objeto

não preserva seu formato original, mas é convertido em

código binário. "Eu entro e vejo essa planilha ou texto que

ocupa um determinado espaço e pode ser facilmente

visualizado. Se tenho o formato de objeto, o sistema

decodifica todo o arquivo e desmonta-o. Se entro no banco

de dados, só consigo ver zero e um", conta Carlos.

O software é totalmente concebido em Java, a lin-

guagem da Internet, o que o torna muito leve. Qualquer

usuário com autorização e uma boa conexão pode acessar

de qualquer lugar. Os objetos armazenados são dispostos

em formatos semelhantes a "árvores temáticas", que po-

dem ser divididas em diversos níveis. Ele permite, ainda,

estabelecer a administração física de documentos, ou seja,

possibilita o monitoramento de sua hospedagem. "Eu con-

sigo por um lado organizar documento no formato virtual e

posso, ao mesmo, tempo fazer o acompanhamento do pa-

pel, que de repente está no arquivo morto, sabendo em que

caixa está localizado, em que sala, prateleira e ao mesmo

tempo se alguém o levou ou não, se precisa devolver ou

não", afirma ele.

A expectativa dos consultores responsáveis pelo de-

senvolvimento do produto é complementar ao sistema

corporativo. Para isso, a empresa ajuda, na fase de implan-

tação, no processo de racionalização e na padronização dos

documentos. O PxW permite, também, a criação de "per-

guntas mais freqüentes", o que possibilita a criação de uma

malha de colaboração de conhecimento entre organização

e seus parceiros, melhorando a produtividade dos processos

e consolidando a padronização das informações. "Isso é muito

importante, o sistema não tem a pretensão de substituir

funcionários do sistema corporativo, e sim complementá-

los", conclui o consultor.
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