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SIGC® V1   
Sistema Integrado de Gestão com base em Conhecimentos®  
 
O SGIC® é uma solução desenvolvida pela AOM Gestão de Empresas e Software Ltda, para Estratégia e 
Gestão das Organizações com base em Conhecimentos. 
 
Considerando o enfoque paradigmático subjetivo, constitui a necessária base de informações e 
conhecimentos para a formulação e exercicio de estratégias inteligentes visando vantagens competitivas 
no mundo economicamente globalizado. Permite a governança e fomento no desenvolvimento de grupos 
empresariais e de regiões com empresas altamente especializadas em determinados setores industriais e 
de serviços.  
 
Criado inicialmente  para organizações e instituições governamentais de fomento e desenvolvimento de 
pequenas e médias empresas (MPEs), seja em nível empresarial, setorial ou globalizado, evoluiu 
gradativamente também para apoiar outras instituições governamentais com missões diferenciadas e mais 
abrangentes. 
 
Os módulos integrados e especializados permitem uma navegação rápida  e intuitiva entre telas para 
apoiar a gestão empresarial, coletiva e globalizado, com base em conhecimentos e permite o surgimento e 
exercicio da Inteligencia Competitiva e Coletiva, e no seu limite, aumenta fortemente a Inteligência 
Competitiva da nação brasileira.  
 
O banco de dados multidimensional integrado à base de conhecimentos corporativo tem flexibilidade para 
absorver as mais diversas estruturas de negócio, simultaneamente. E o SIGC® os apresenta sob as mais 
diversas formas: geográfica, textual, gráfica e epistemológica. 
 
 
Módulos 
Integrados 
 

 
Foco 
 

 
Capital 
Intelectual 
 

 
Objeto 
 

OVNI® Interno e externo Relacionamento Clientes, projetos, atividades, articulações 

GEODW® Externo Estrutural Mercados, arranjos, cadeias produtivas, 
conhecimentos sócio-econômicos, projetos 

OGC®  Interno e externo Humano Informações, conhecimentos, memória 
organizacional 

OET® Interno e externo Humano Inteligência competitiva e coletiva 

Cockpit de Gestão Interno Estrutural Estratégia, gestão, desempenho, objetivos 

 
Principais características funcionais: 
 
Informações adicionais integradas permitem a categorização e pesquisa flexível de informações, apoiando 
a Semântica Corporativa necessária à boa Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva. 
 
Epístemes integradas às fontes de conhecimento e compartilhadas  comunicam e fundamentam claramente 
alternativas estratégicas. 
 
Mecanismo avançado de busca de conhecimentos textuais atuando sobre todos os dados e informações 
integrados no sistema. 
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Importa dados sobre: censos, pesquisas de mercado e outros, os integrando sob forma geo e/ou gráfica. 
 
Integra-se a aplicativos do cliente como SCM, ERP, e outros de forma a garantir a sincronicidade e 
abrangência das informações internas.  
 
Os módulos de sincronização são flexíveis e seguros, alertando o administrador de dados quando eventos 
impedem a  integração. 
 
Carga seletiva de textos corporativos, integrando conhecimentos corporativos. 
 
Integra-se a outros aplicativos de mercado, como MS-Powerpoint e MS-Excel. 
 
“Estado da Arte” em Tecnologia 
 
Compartilha informações em Banco de Dados MS SQL™, Oracle™, Informix™, DB2™, Progress™ e opera em 
estações MS Windows ME™, Windows 2000 Profissional™ e Windows XP™, conexas em rede local.  
 
A interface do usuário adota desenho similar a padrões de mercado como o MS Outlook™ e o MS Explorer™, 
simplificando e acelerando o aprendizado e utilização do SIGC®. 
 
Algumas áreas de aplicação: 
 
 
Instituições Governamentais (Federais, Estaduais, Municipais) 
Empresas intensivas em tecnologia  
Empresas de grande abrangência territorial 
Centros de Tecnologia, Estudo e Cultura 
Universidades 
ONGs 
Órgãos de Fomento 
Sindicatos 
Associações 
Traders 
Empresas de Mídia 
Empresas de Serviços 
Empreendimentos  
 


