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EDITORIAL
Caros leitores

Com muito entusiasmo e orgulho lançamos a primeira edição de 2020 do Journal
of Knowledge Engineering and Management (IJKEM) promovido pelo Programa de
Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Em um ano de transformação, também estamos mudando. Entretanto, não
perdemos nossa essência. Como disse o grande idealizador do IJKEM no lançamento
da primeira edição em 2012, Francisco Antonio Pereira Fialho, nosso Journal pretende,
caminhando junto com seus articulistas, visitar novas visões de homem e de mundo. E
assim continuamos oportunizando um espaço qualificado para tratar de temas como a
gestão, a engenharia e as mídias do conhecimento, bem como a própria inovação.
Nossos autores e leitores, ao longo de 2020, poderão acompanhar uma série de
melhorias que refletem os esforços conjuntos realizados ao logo da história pelo time de
docentes e discentes da Engenharia e Gestão do Conhecimento. Abrimos a primeira
edição com novo layout e estudos que abordam a gestão, compartilhamento e
representação do conhecimento, mineração de ideias e inovação. Nas próximas edições
as novidades irão potencializar o posicionamento do IJKEM e o alcance de um público
cada vez mais abrangente e diversificado que está em busca de novos conhecimentos.
O número 23 do IJKEM inicia com o estudo de Luiz Fernando Spillere de Souza
e Alexandre Leopoldo Gonçalves que buscou classificar textos que possam conter ou
não ideias tendo como contribuição a agregação do conhecimento de especialistas aos
sistemas de aprendizado de máquina.
Considerando a gestão do conhecimento, o estudo de Peter Bent Hansen, Jane
Lucia Silva Santos, Lucas Bonacina Roldan e Eduardo Giugliani analisaram como e se
as empresas instaladas em parques tecnológicos brasileiros utilizam os recursos
disponibilizados nesses ambientes (condições proporcionadas pelos parques) e se
essas empresas realizam gestão estratégica do conhecimento e inovação (de
produto/serviço, de processo, de marketing e organizacional).
Fernando Rejani Miyazaki, Marcela Zucherato e Wilson Aparecido Costa de
Amorim identificaram como as melhores empresas para trabalhar lidam com a gestão

International Journal of Knowledge Engineering and Management,
Florianópolis, v. 09, n. 23, 2020.
• ISSN 2316-6517 •
estratégica de recursos humanos e a gestão do conhecimento, simultaneamente.
Marcos César Perepelícia e Helen Fischer Günther analisaram a percepção do corpo
de analistas de sistemas do Poder Judiciário de Santa Catarina quanto às suas
perspectivas de carreira na organização e o seu impacto na intenção de rotatividade
destes profissionais, resultados que influenciam na gestão dos recursos humanos da
instituição.
Jurema Suely de Araújo Nery ribeiro, Fábio Corrêa, Renata de Souza França,
Eric de Paula Ferreira e Fabrício Ziviani realizaram pesquisa de forma a entender como
o relacionamento entre compartilhamento de conhecimento em cadeias de suprimentos,
inovação e desempenho de entrega vem sendo tratados na literatura. Ainda na
literatura, Luis Felipe Dias Lopes, Sirlene Aparecida Takeda Bresciani, Denise Adriana
Johann, Gilnei Luiz de Moura e Mauren Pimentel Lima desenvolveram um estudo
bibliométrico para analisar a produção científica sobre a temática de inovação frugal.
Por fim, Elton Pereira Teixeira e Celson Pantoja Lima desenvolveram um
referencial semântico que represente formalmente o conhecimento de uma rede
colaborativa da Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UCS) Flona Tapajós de
modo que os atores o partilhem de forma inambígua.
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
(EGC/UFSC) permanece na busca incansável da disseminação do conhecimento e
busca apresentar saberes diversos em um espírito interdisciplinar.
Aproveitamos para agradecemos a valiosa participação de nossos avaliadores
que destinam seu tempo na contribuição do avanço da ciência.
Certamente 2020 trará novas surpresas aos nossos leitores e autores e, com
nosso time de editores, conseguirá levar a sociedade o que há de melhor em EGC.

Em nome do time editorial desejo uma boa leitura!
Profª Dra. Clarissa Stefani Teixeira
Editora-Chefe IJKEM

