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RESUMO 

O conhecimento é um dos principais recursos estratégicos das empresas e a maior fonte de 
vantagem competitiva. Com isso, as práticas de gestão do conhecimento vêm ganhando, cada 
vez mais, espaço nas organizações. A tecnologia da Informação, por sua vez, está envolvida 
nesse processo na medida em que fornece as ferramentas e suporte necessários para que as 
empresas possam organizar, gerir e compartilhar seu capital intelectual. Baseado em estudos 
de autores renomados, este trabalho apresenta os conceitos referentes ao aprendizado 
organizacional e suas relações com a Tecnologia da Informação, a Gestão do Conhecimento e 
o Desempenho Organizacional. Esta dissertação tem como objetivo geral analisar os 
processos de Gestão do Conhecimento com o uso de ferramentas de TI em uma empresa de 
engenharia do sudeste do Brasil. Apresenta, ainda, um levantamento de ferramentas e 
sistemas de TI utilizados e considerados importantes para a Gestão do  Conhecimento, 
procurando verificar se o investimento em aprendizagem organizacional está sendo 
efetivamente estimulado na empresa pesquisada e como os gestores e profissionais da mesma 
entendem os benefícios do uso da Gestão do Conhecimento e sua relação com o Desempenho 
Organizacional. Como principais conclusões, destacam-se a confirmação dos benefícios 
obtidos pelo uso dos tópicos citados com ênfase nas competências e o reconhecimento do 
capital intelectual obtido nesse processo. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação; aprendizagem; capital intelectual; gestão do 
conhecimento; desempenho organizacional. 
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ABSTRACT 

Knowledge is a key strategic resource companies and the biggest source of competitive 
advantage. With this, the management practices of the co-recognition are gaining more space 
in organizations. Information technology is involved, the measure that provides the tools and 
support necessary to enable companies to organize, manage and share their intellectual 
capital. Based on studies of renowned authors on this subject, this paper presents the concepts 
and their relationships between organizational learning, the here-up of Information 
Technology and Knowledge Management, and organizational performance. This paper aims 
at analyzing the processes of knowledge management with the use of IT tools in an 
engineering firm in southeastern Brazil. Presents a survey of tools and IT systems used and 
con-side red important for knowledge management, trying to verify whether the in-vestment 
in organizational learning is being effectively stimulated the company researched and as 
managers and professionals in the company understood the dem-benefits of using the 
Knowledge Management and its relationship to organizational performance. The main 
findings include the confirmation of the benefits obtained by the use of knowledge 
management and organizational learning, with emphasis on skills and recognition of 
intellectual capital obtained in this process. 

Keywords: Information Technology; learning; intellectual capital; knowledge management; 
organizational performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

As últimas décadas foram marcadas por um considerável crescimento da 

competitividade das organizações. Isso porque, diante de um mundo globalizado onde os 

meios de comunicação e transporte estão cada vez mais avançados, é permitido aos 

consumidores um leque, cada vez maior, de opções de produtos e serviços. Frente esse 

cenário, as organizações têm buscado estratégias para vencer a competição. E, nessa busca, 

elas estão se convencendo de que a criação, retenção e disseminação de conhecimento são 

processos fundamentais para a sobrevivência e sucesso das empresas (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998; NONAKA, 2000). 

Contata-se, frente a essa nova realidade, uma intensificação dos estudos em torno 

do tema Gestão do Conhecimento e uma preocupação cada vez maior das organizações em 

adotar as estratégias relacionadas a essa área de conhecimento, bem como a valorização do 

trabalhador intelectual (DRUCKER, 1983; TEIXEIRA FILHO, 2000).  

Pode-se dizer, portanto, que o conceito Gestão de Conhecimento (Knowledge 

Management), surgido no início da década de 90, não se trata de modismo, mas sim parte das 

estratégias empresariais (SVEIBY, 1998). Isso se justifica pela afirmação de Nonaka (2000): 

Numa economia onde a única certeza é a incerteza, apenas o conhecimento é fonte 
segura de vantagem competitiva. Quando os mercados mudam, as tecnologias 
proliferam, os concorrentes se multiplicam e os produtos se tornam obsoletos quase 
da noite para o dia, as empresas de sucesso são aquelas que, de forma consistente, 
criam novos conhecimentos, disseminam-nos profusamente em toda a organização e 
rapidamente os incorporam em novas tecnologias e produtos. Essas atividades 
caracterizam a empresa como "criadora de conhecimento", cujo negócio exclusivo é 
a inovação contínua (NONAKA, 2000, p. 28). 

No processo de implementação da Gestão do Conhecimento, a Tecnologia da 

Informação desempenha um papel de suporte e de infraestrutura. No entanto, vale ressaltar 

que a Gestão do Conhecimento é muito mais que tecnologia, ainda que esse último tópico 

faça parte dela. Isso porque o ponto citado, isoladamente, não fará com que a pessoa 

possuidora do conhecimento o compartilhe com as outras nem com que funcionários 

desinteressados busquem, por eles mesmos, o conhecimento imbuído na discussão. A mera 

presença da tecnologia não criará uma organização de aprendizado contínuo, uma 
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meritocracia e nem uma empresa criadora do conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). Segundo Teixeira Filho (2000), 

O papel da TI está relacionado ao apoio à construção de formas de comunicação, à 
conversação, ao aprendizado, à formação de comunidades de trabalho, à estruturação 
das experiências individuais e das equipes, à facilitação do acesso a ideias e soluções 
(FILHO, 2000, p. 104). 

Considerando que o atual cenário organizacional e social lida com diversos fatos, 

acontecimentos e informações, faz-se necessário, portanto, o tratamento dos pontos elencados 

para obtenção de conhecimento e, assim, lidar com os problemas empresariais e pessoais 

inerentes ao processo (NONAKA; TAKEUSHI, 1997). Dessa forma, a necessidade de uma 

ferramenta que possibilite esse tratamento é justificada. Entende-se, portanto, que a Gestão do 

Conhecimento é um processo sistemático e integrado, que compreende a criação, a 

identificação, seleção, organização, compartilhamento, disseminação, utilização e proteção de 

conhecimentos estratégicos gerando valor para as partes interessadas, em que a Tecnologia da 

Informação, por sua vez, insere-se como ferramenta facilitadora desse processo. 

No setor da engenharia não é diferente, sobretudo no caso aqui estudado. 

Caracterizado por empresas de médio e grande porte que visam atender às demandas e 

especificações de outras empresas do setor de mineração,  a temática abordada tem por foco a 

execução de seus projetos mantendo a qualidade e minimizando os custos. 

O setor mineral é responsável por 4% do PIB brasileiro. Em 2010, ele obteve um 

faturamento de US$ 157 bilhões e gerou divisas que alcançaram US$ 51 bilhões, 

correspondendo a 25% do total das exportações brasileiras. A exportação total do país em 

minério de ferro foi de US$ 29 bilhões. Em 2011, com as novas propostas do governo 

brasileiro, foi feito um plano estratégico de 20 anos, compreendendo os anos entre 2010 e 

2030, em que se objetiva manter a posição do Brasil como um dos principais fornecedores 

globais de recursos-chave para as indústrias de mineração, tais como ferro, manganês e 

bauxita. Em 2012 o Brasil deve alcançar 680 milhões de toneladas produzidas, consolidando, 

então, sua posição destaque entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro. 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012). 

No ramo da engenharia de projetos para a indústria mineral se tem, como 

característica, o capital intelectual, ou seja, a capacidade organizacional de transmitir e 

armazenar o conhecimento (STEWART, 1998), que se concentram nos engenheiros, 
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projetistas, desenhistas, gerentes de projetos e, enfim, nas pessoas que participam do processo 

de construção do projeto e que, por isso, detêm o "poder" da informação. 

Se conhecimento é poder, segue-se que quem possui o conhecimento tem um poder 
que se pode dissipar se for compartilhado com outras pessoas. Esta é uma realidade 
da política do conhecimento com o qual os gerentes precisam lidar ao elaborar suas 
iniciativas do conhecimento. Um dos desafios da gestão do conhecimento é 
assegurar que compartilhar o conhecimento seja mais lucrativo do que enclausurá-lo 
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 33). 

Assim, a Gestão do Conhecimento permite que a organização saiba mais do que o 

aparente e essa contribuição pode ser entendida como "o processo sistemático de 

identificação, registro, criação renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos 

na vida de uma organização" (SANTOS, 2001, p.32). 

Diante do apresentado, a questão que norteia esta pesquisa é: como ocorre a 

gestão do conhecimento com uso de ferramentas de TI em uma empresa de engenharia? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os processos de Gestão do Conhecimento com o uso de ferramentas de 

TI em uma empresa de engenharia do sudeste do Brasil. 

2.2 Objetivos Específicos 

Especificamente, pretende-se: 

a) Identificar as ferramentas de TI adotadas pela organização com vistas à gestão do 

conhecimento; 

b) Identificar os processos de gestão do conhecimento utilizados; 

c) Analisar a percepção dos gestores quanto à relação entre o uso de ferramentas de 

TI nos processos de gestão do conhecimento.  

2.3  Justificativa 

A cada dia que passa se nota, no mundo empresarial, o aumento do interesse pela 

Gestão do Conhecimento. Isso se deve ao fato das empresas passarem a identificar o 

conhecimento como o recurso econômico mais importante para que se mantenha a 

competitividade no mercado em que atuam (TERRA, 2000). Dessa forma, pode-se dizer que o 

entendimento das formas de se gerir esse conhecimento torna-se relevante não apenas para o 

meio acadêmico, mas, também, para as organizações. 

O mesmo ocorre com o estudo da Tecnologia da Informação como ferramenta de 

apoio à Gestão do Conhecimento. Compreender a relação entre os dois pontos é relevante, 

uma vez que:  



14 
 

 
 

Numa época em que as empresas precisam ‘saber o que sabem’ e usar efetivamente 
esse conhecimento, o porte e a dispersão geográfica de muitas delas tornam 
especialmente difícil localizar o conhecimento existente e chegar até ele quando 
necessário (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p.20). 

O presente trabalho se justifica, portanto, não apenas pela sua relevância no meio 

acadêmico, visto que “A Gestão do Conhecimento é um tema novo para pesquisa, e ainda 

mais instigantes e raros, são os estudos referentes às relações com os construtos inovação e 

desempenho” (FILHO; GONÇALVES; PARDINI, 2008), mas, também, pela sua 

contribuição para as organizações do setor de engenharia. 

A sua relevância no cenário empresarial de engenharia se dá pelo fato desta 

pesquisa apresentar um estudo de caso que analisa uma empresa de projetos de engenharia no 

sudeste do Brasil. Dentro do ponto citado, visa-se entender como ocorre a criação e a 

disseminação de conhecimentos, adquiridos nos 27 anos de experiência, na criação de 

projetos para a indústria mineral e metalúrgica, de médio e grande porte, com atuação 

nacional e internacional. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre conceitos básicos 

relacionados a conhecimento, Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação. Também 

serão apresentados alguns desafios, pelos quais passam a Gestão do Conhecimento e, também, 

como se dá aprendizagem organizacional. Será ainda abordada a utilização da Tecnologia da 

Informação como ferramenta de gestão do conhecimento. Por fim, serão apresentados os 

conceitos relacionados ao termo Desempenho Empresarial, bem como a importância de 

mensurá-lo e gerenciá-lo por meio de indicadores. 

3.1 Conceitos Básicos 

Para que se possa entender sobre a contribuição da Tecnologia da Informação 

como ferramenta de Gestão do Conhecimento, faz-se necessário, primeiramente, o 

entendimento de alguns conceitos básicos. 

Entende-se por Tecnologia da Informação – TI– o conjunto dos conhecimentos 

que se aplicam na utilização da Informática e Telecomunicações, envolvendo-a na estratégia 

da empresa para obter vantagem competitiva, tratando das relações complexas entre sistemas 

de informação, o uso e inovação de hardware, sistemas de automação, softwares, serviços e 

usuários (LAURINDO, 1995; SCHREEN; FONTES FILHO, 2010). Pode-se entender a TI 

também com um conjunto de recursos não humanos que se dedicam ao armazenamento, 

processamento e comunicação de informações, bem como as maneiras pelas quais esses 

recursos são armazenados em um sistema capaz de desempenhar um conjunto de tarefas 

aplicadas tanto na construção e otimização de um produto, quanto de um processo 

(MEIRELES, 1994; CRUZ, 1998). 

Scheer et al. (2001) mencionam que as aplicações da TI abrangem as atividades 

da sociedade, em que a interação do cidadão com o meio ambiente passa a ser intensivamente 

mediada por computação e comunicação das informações. Diante do exposto, pode-se dizer 

que TI contribui para a solução de problemas empresariais, gerando informação efetivamente 

oportuna ou conhecimento e, também tendo como objetivos, auxiliar os processos de tomada 
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de decisão da empresa, determinar fatores diferenciais de negócio e proporcionar 

lucratividade e competitividade (REZENDE et al., 2000). Alguns autores chegam a afirmar 

que a atuação da TI tem sido tão acentuada que “marcou o início de uma nova era, chamada 

‘era da informação’” (SCHEEREN, FONTES FILHO, 2010, p. 04). 

Já fazendo uma relação com a Gestão do Conhecimento, pode-se conceituar a 

Tecnologia da Informação como uma ferramenta tecnológica, que tem como principal função 

ampliar o alcance e acelerar a transferência de conhecimento (CARVALHO, 2003). 

Probst et al. (2002) definem o conhecimento como “o conjunto total incluindo 

cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver problemas” (PROBST, 2002, 

p. 29). Davenport e Prusak (1998) esclarecem que: 

O conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 
para a avaliação e a incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores (DAVENPORT; PRUSAK 1998, p. 
06). 

Pode-se dizer que o conhecimento é um novo saber, um derivado de informações, 

um resultante de análises e, ainda, são as reflexões dos pontos citados segundo o modelo 

mental daquele que o desenvolve, bem como de suas crenças e valores, que crescem à medida 

que se interagem com o meio ambiente, proporcionando, ao seu idealizador, melhor 

capacidade adaptativa às circunstâncias do mundo real (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; 

JOIA; LEMOS, 2009; GASPAR et al., 2011). 

Joia e Lemos (2009), citando vários autores, explicam que a transformação da 

informação em conhecimento somente é possível por meio da participação do ser humano, do 

seu entendimento sobre o meio, suas experiências e aprendizados pessoais. Explicam, ainda, 

que além de ser influenciado pelas crenças do indivíduo que o cria, o conhecimento depende, 

também, do contexto social em que está inserido ou de uma determinada situação. 

Davenport e Prusak (1998) classificaram o conhecimento humano em dois tipos: 

conhecimento tácito e conhecimento explícito. 

 O conhecimento tácito é aquele intrínseco ao ser humano, pessoal, alguma 

habilidade ou destreza para fazer algo baseado em suas experiências individuais, crenças, 

intuições, insights e valores sendo, portanto, difícil de ser transmitido (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998; POLANYI apud JOIA; LEMOS, 2009). 



17 
 

 
 

O conhecimento tácito está associado à capacidade de agir das pessoas, às suas 
habilidades, expertises, experiências, competências, raciocínios, modelos mentais, 
conclusões, geração de idéias, opiniões, emoções, valores, intuição, criatividade e 
crenças (GASPAR et al., 2011, p. 03). 

Por ser difícil de ser transmitido e, consequentemente, de ser copiado, o 

conhecimento tácito representa uma fonte de vantagem competitiva para as organizações. Joia 

e Lemos (2009) explicam que, no dia a dia das organizações, o conhecimento tácito pode se 

manifestar por meio de intuições, feelings, insights e habilidades pessoais, mas que não são 

consideradas valiosas por muitas organizações. “Em algumas áreas de negócios, prefere-se 

utilizar formas mais tradicionais de decisão, relacionadas à lógica e à racionalidade. Essa 

barreira inibe especificamente a transferência e a criação de conhecimento tácito na 

organização” (JOIA; LEMOS, p. 07). Kin (1993), apud Joia e Lemos (2009), ressalta que este 

conhecimento pode ser mais bem aproveitado se, de alguma forma, for transferido dentro da 

organização. Para isso, deve-se procurar a utilização da linguagem apropriada.  

Vale ressaltar, no entanto, que mesmo que se faça uso da mesma, apenas parte do 

conhecimento poderá se transferida (JOIA; LEMOS, 2009). Isso se justifica pelo fato do 

conhecimento tácito possuir forte relação com as próprias experiências e características do 

indivíduo. Por mais informações e conhecimento a respeito das questões técnicas de uma 

determinada modalidade esportiva que um atleta possa transferir para uma pessoa, suas 

habilidades pessoais não poderão ser passadas para o aprendiz (GRANT, 2007 apud JOIA; 

LEMOS, 2009). Segundo Rodriguez (2007), o conhecimento tácito representa 

em média 70% do conhecimento que possuímos, sendo os demais 30% relativos ao 
conhecimento explícito, ou que temos facilidade de externalizar. O tácito é baseado 
em regras que estão em permanente evolução e mutação desde quando as pessoas 
nascem (RODRIGUEZ, 2007, p. 169). 

A materialização do conhecimento tácito o transforma em conhecimento explícito, 

podendo ser identificado a partir de algum registro, escrito e midiático, agindo como “um guia 

que leva as pessoas à produção de conhecimentos novos, sejam eles tácitos ou explícitos” 

(GASPAR et al., 2011). Para Rodriguez (2007), o conhecimento explícito é aquele que 

cujas  regras podem ser exteriorizadas por informações, que são transmitidas a 
outros por meio de um dos cinco sentidos humanos, quais sejam, pelo som, pela 
escrita, por imagens, pelo tato, pelo olfato e pelo paladar, e materializados de 
alguma forma. O conhecimento explícito sempre utiliza alguma mídia ou tecnologia, 
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prescindindo da presença física do detentor do conhecimento. Por exemplo: um 
livro, um manual etc. (RODRIGUEZ, 2007 p. 169). 

O Conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, 

inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, manuais, 

relatórios e processos sendo facilmente transmitido, sistematizado e comunicado. Ele pode ser 

multiplicado de maneira formal e facilitado entre os indivíduos. Esse foi o modo dominante 

de conhecimento na tradição filosófica ocidental (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; 

DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Pode-se dizer, portanto, que o conhecimento explícito é aquele que está mais 

visível e de fácil recuperação e transmissão, pois podem ser armazenados num repositório que 

permite que seja transferido formal e facilmente dentro da organização (JOIA; LEMOS, 

2009).  

A criação do conhecimento, portanto, abrange as interações entre o conhecimento 

tácito e o explícito e pode acontecer com a constituição de grupos de pesquisas, pela 

contratação de novos empregados, pelas fusões e aquisições de organizações, bem como de 

diversas outras maneiras em que haja interação, necessidade e criatividade. (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

Atualmente, o “conhecimento já é percebido pelos gestores como de fundamental 

importância para a sobrevivência das suas organizações” (MOURA JÚNIOR et al, 2011, p. 

02) fazendo com que se aumentem os estudos em torno do conhecimento organizacional. 

Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 7): 

Uma das razões pelas quais achamos o conhecimento valioso é que ele está próximo 
– mais do que os dados e as informações – da ação. O conhecimento pode e deve ser 
avaliado pelas decisões ou tomadas de ação às quais ele leva. Um conhecimento 
melhor pode levar, por exemplo, à eficiência mensurável em desenvolvimento de 
produtos e na sua produção. Podemos usá-lo para tomar decisões mais acertadas 
com relação a estratégia, concorrentes, clientes, canais de distribuição e ciclos de 
vida de produto e serviço ( DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 7). 

Em relação ao conhecimento organizacional, pode-se dizer que “é altamente 

dinâmico: é movido por uma variedade de forças. Se quisermos que o conhecimento se 

movimente e seja utilizado de maneira mais eficaz, precisamos entender as forças que o 

impedem” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 29). Nonaka e Takeuchi (1997), citado por 

Devemport e Prusak (1998), destacam, ainda, que “A alta gerência pode obter insights 
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daqueles que estão mais familiarizados com os assuntos em pauta ao mesmo tempo em que os 

funcionários podem obter um melhor entendimento da política geral da empresa” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997 apud DEVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 56).  

Organizações saudáveis geram e usam o conhecimento. À medida que interagem 
com os seus ambientes, elas absorvem informações, transformam-nas em 
conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento com suas 
experiências, valores e regras internas. Elas sentem e respondem. Na falta do 
conhecimento, organizações não poderiam se organizar; elas não conseguiriam 
manter-se em funcionamento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 63). 

A utilização do conhecimento consiste em transformar o já adquirido em algo 

criativo e relevante para a organização. Normalmente essa atividade se restringe a produtos e 

serviços inovadores gerados para satisfazer uma demanda por inovação exigida pelo mercado 

(BHATT, 2001). 

Na Organização do Conhecimento existe um acúmulo de informações e 

conhecimento que acabam se perdendo em meio a arquivos, notebooks e pen drives. São 

exemplos de ferramentas que auxiliam nesta etapa os mapas do conhecimento, que assim 

como os mapas das cidades, funcionam como guias e não como repositórios. Os mapas devem 

indicar pessoas, documentos, ou banco de dados com o intuito de encontrar o conhecimento 

específico para cada necessidade. (SILVA; NEVES, 2003). 

Moura Júnior et al. (2011) complementam, ainda, que “Em uma organização 

baseada no conhecimento as pessoas são o principal ativo, porque somente uma cultura – no 

sentido mesmo do que cultiva – pode desenvolver o senso coletivo de valorização do 

conhecimento” (MOURA JÚNIOR et al., 2011, p. 03). 

Se bem manejado dentro da empresa, o conhecimento gera ativos intangíveis 

conhecidos como Capital Intelectual, que terão grande responsabilidade no sucesso da 

organização. Para isso, precisam ser bem gerenciados. (STEWART, 1998; HAPIRO; 

VARIAN, 1999). A Gestão do Conhecimento – GC–, portanto, “está ligada à capacidade das 

empresas em utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento 

organizacional para desenvolverem competências específicas e capacidade inovadora, que 

traduzem permanentemente, em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de 

mercado” (TERRA, 2000, p. 70).  

Para Dalkir (2005) apud Gaspar (2010) A Gestão do Conhecimento é a: 
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coordenação deliberada e sistemática de pessoas, tecnologias, processos e estrutura 
da empresa na busca da criação de valor através dos recursos do conhecimento. [...] 
Essa coordenação tanto é realizada através da criação, compartilhamento e aplicação 
do conhecimento como por meio de alimentação de valiosas lições aprendidas e das 
melhores práticas dentro da memória corporativa, fomentando continuamente a 
aprendizagem organizacional (DALKIR, 2005, p. 03 apud GASPAR, 2010, p. 14). 

Citando Zack (1999), Gaspar (2010) salienta, ainda, que “a gestão do 

conhecimento deve ser o ponto central da gestão estratégica da empresa, uma vez que trata de 

recursos baseados no conhecimento e em habilidades valiosas, inimitáveis e únicas” 

(GASPAR, 2010, p. 22). Para Horta (2007), a GC pode, também, ser entendida como um 

conjunto de atividades que promovem o conhecimento dentro das organizações permitindo, 

assim, que os seus colaboradores possam usufruir das melhores informações e conhecimentos 

disponíveis, tendo como foco o alcance dos objetivos organizacionais e maximização da 

competitividade da empresa. 

Alvarenga Neto (2005) descreve gestão do conhecimento como gestão da 

organização na era do conhecimento. Na concepção do autor, as empresas não gerenciam o 

conhecimento; este se encontra incorporado na mente de cada pessoa de uma mesma 

organização. O que as empresas fazem é gerenciar as condições ambientais necessárias à 

criação e troca de conhecimento novo, favorecendo o processo de inovação necessário à sua 

sustentabilidade. 

Moura Junior et al. (2011) explicam que o gerenciamento do conhecimento requer 

a utilização contínua de criação, captação, armazenamento, gestão, disseminação e utilização 

do conhecimento, que devem, então, serem inseridos nas organizações por meio de um 

processo de implantação, tendo como um dos objetivos assegurar que o conhecimento seja 

aplicado produtivamente, sem perder de vista os fatores culturais, técnicos, organizacionais, 

econômicos, processuais, comunicativos, motivacionais e estruturais (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998; CRUZ, 2002; PROBST, 2002). Para Moura Júnior et al. (2011, p. 03), 

citando Cinner e Prahalad (1996). 

A gestão deste conhecimento é que trará à organização não só sua caracterização 
unívoca, mas também diferenciação no mercado, o que se traduz em condições 
favoráveis ao desenvolvimento das vantagens competitivas, consoante à abordagem 
teórica da firma baseada em recursos (MOURA JÚNIOR et al., 2011, p. 03). 

Para Davenport e Prusak (1998): 
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A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais a sua 
organização pode já estar contando – uma boa gestão de sistemas de informação, 
uma gestão de mudança organizacional, boas práticas de gestão de recursos 
humanos. Se você tem uma boa biblioteca, um sistema de banco de dados textuais 
ou até mesmo programas educativos eficazes, provavelmente sua empresa já está 
fazendo alguma coisa que poderia ser chamada de gestão do conhecimento 
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 196). 

A Gestão do Conhecimento em uma organização envolve o conjunto das quatro 

formas de conversão do conhecimento, que é conhecido como a Espiral do Conhecimento, 

sendo ela composta por socialização, externalização, cominação e internalização (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008). Nela, o conhecimento vai de tácito para tácito, de explícito a explícito, 

de tácito a explícito, e, finalmente, de explícito a tácito. Logo, o conhecimento deve ser 

articulado e, então, internalizado para, então, tornar-se parte da base de conhecimento de cada 

pessoa. A espiral começa novamente depois de ter sido completada, porém em patamares cada 

vez mais elevados, ampliando, assim, a aplicação do conhecimento em outras áreas da 

organização. A figura 1 mostra a Espiral do Conhecimento criada por Nonaka & Takeuchi 

(1997).  
Figura 1: Espiral do Conhecimento 

 

Fonte: NONAKA; TAKEUCHI (1997, p. 80) 

Socialização: É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito e 

tem como objetivo criar e compartilhar conhecimento por meio de uma interação entre 

indivíduos que, por meio de algum estímulo, passam a compartilhar seus conhecimentos, ou 

seja, suas habilidades, experiências, ideias, percepções, etc. Essas interações podem ocorrer 
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por meio de reuniões informais. A socialização ocorre, também, através da observação, 

imitação ou prática (ISHIKURA, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Um bom exemplo 

seria a relação existente, numa empresa, entre um estagiário e o seu orientador. 

Externalização: É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, em que se busca transformar o conhecimento do indivíduo em um conhecimento 

articulado e transmissível. Nesse modo de conversão o conhecimento é passado do indivíduo 

para o grupo. “O conhecimento tácito torna-se explícito tomando a forma de metáforas, 

analogias, conceitos, hipóteses ou modelos” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 62). Mas 

nesse processo pode haver perdas consideráveis, pois vai depender muito da clareza e da 

habilidade de comunicação do individuo, que irá transmitir seus conhecimentos, bem como  

da capacidade de assimilação do receptor. 

Combinação: É a conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito, tendo como objetivo sistematiza-lo , passando de um grupo para a organização. Este 

modo de conversão envolve a combinação de diferentes corpos de conhecimento explícito e 

pode acontecer de gerar um novo conhecimento por meio da combinação ou troca dos meios 

já utilizandos como, por exemplo, os e-mails, reuniões, documentos e até em conversas 

informais (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Um exemplo desse tópico é quando um analista 

desenvolve um trabalho, como um resumo de vendas / indicadores, baseado em informações 

que coletou em diversas áreas da organização e o apresenta aos gerentes em uma rotineira 

reunião semanal. O trabalho gerado representa um novo conhecimento, pois resume 

informações de variadas fontes. Isto quer dizer que a “combinação” consiste em gerar novos 

conhecimentos através de processos de acréscimo de informações, classificações ou mesmo 

categorização do conhecimento explícito apresentado. 

Internalização: É a conversão do conhecimento explícito em tácito, em que o 

conhecimento passa da organização para o indivíduo. Ele é criado através da interpretação dos 

conhecimentos explícitos que estão em manuais, livros, normas, comunicados e diversos tipos 

de documentos disposto na empresa. Ele influencia diretamente a cultura do receptor, 

podendo modificar seu comportamento profissional e até mesmo pessoal. Dessa forma, 

quando um novo conhecimento é disponibilizado para todos da organização, muitos outros 

indivíduos ampliam ou reformulam o seu conhecimento tácito, ou seja, passam a internalizá-

los. Esse processo pode ser classificado como a forma de obter o conhecimento tácito ou 

know-how, que deverá ser colocado em documentos visando facilitar a transferência para 

outras pessoas. Esse modo está relacionado com o “aprender fazendo” (ISHIKURA; 2008; 

NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 
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Ao se chegar à etapa de internalização, os processos novamente se iniciam, 

fazendo com que o conhecimento seja efetivado, enfim, como uma espiral, conforme a figura 

2, apresentada por Choo (2000). 

  

 

Fonte: Adaptado a partir de CHOO (2000). 

Pode-se dizer, portanto, que a criação do conhecimento organizacional é um 

processo dinâmico e contínuo. 

3.2 Desafios da Gestão do Conhecimento 

Conforme já dito anteriormente, os maiores produtores de riquezas dentro das 

organizações passaram a ser a informação e o conhecimento criado, retido e disseminado 

TÁCITO 

EXPLÍCITO 

INTERNALIZAÇÃO 

COMBINAÇÃO 

EXPLÍCITO EXTERIORIZAÇÃO 

TÁCITO 

SOCIALIZAÇÃO 

Figura 2: Os modos de conversão do conhecimento 
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nesses espaços. Hoje as empresas precisam saber o que sabem e fazer uso desse conhecimento 

de forma eficiente (DRUCKER, 1998; DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento, responsável pela geração, codificação 

e transferência de conhecimento tem se apresentado cada vez mais importante para que as 

organizações alcancem seus objetivos e mantenham a sua sustentabilidade. Frente a essa 

realidade, Teixeira Filho (2003) propõe a seguinte reflexão: Como gerenciar um 

conhecimento, face sua dimensão distinta no contexto do pensamento humano, em interface 

com as fronteiras da subjetividade? Pode-se relacionar esse questionamento às dificuldades 

que as empresas encontram na Gestão do Conhecimento. 

Muitos são os desafios que rodeiam a Gestão do Conhecimento. De acordo com 

Terra (2001), é possível ter como questões e desafios relacionados à gestão do conhecimento: 

a) Como mapear o conhecimento e as competências individuais existentes nas 

empresas? 

b) Onde se encontram as expertises e habilidades centrais da empresa relacionadas às 

core competences? 

c) Como facilitar e estimular a explicitação do conhecimento tácito dos 

trabalhadores? 

d) Como atrair, selecionar e reter pessoas com as requeridas competências, 

habilidades e atitudes? 

e) Como manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e o trabalho individual, assim 

como  entre o trabalho multidisciplinar e a requerida especialização individual? 

f) Como utilizar os investimentos em informática e em tecnologia de comunicação 

para aumentar o conhecimento da empresa e não apenas acelerar o fluxo de 

informações? 

g) Quais sistemas, políticas e processos devem ser implantados para moldar 

comportamentos relacionados ao estímulo à criatividade e ao aprendizado? 

h) Como incentivar e premiar o knowledge sharing (compartilhamento de 

conhecimento) e desencorajar o knowledge holding (guardar o conhecimento para 

si próprio)? 
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i) Como tornar a empresa aberta ao conhecimento externo? Como ampliar e capturar 

o fluxo de conhecimentos, insights e idéias provenientes de clientes, parceiros, 

fornecedores e da comunidade em geral? 

Pode-se citar, também como desafio à Gestão do Conhecimento, a questão da 

cultura organizacional, que determina a identidade da organização atuando como um elo que 

liga os membros da empresa na busca de um objetivo comum. Em relação à questão cultural, 

pode-se dizer que uma das maiores dificuldades que as organizações encontram na Gestão do 

Conhecimento é garantir que o compartilhamento do conhecimento seja mais lucrativo do que 

enclausurá-lo. Para isso, faz-se necessário a conscientização da necessidade e importância da 

transferência de conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; PERROTTI, 2004). 

O processo de transferência de conhecimento, por sua vez, encontra vários 

desafios a serem enfrentados pelas organizações. Dentre eles, está relacionado à falta de 

confiança entre os seus membros e a organização, muitas vezes, por não saberem os objetivos 

de tal transferência. Para que se possa facilitar esse processo, faz-se necessário a construção 

de um relacionamento de confiança mútua, que pode ser desenvolvido por meios de reuniões 

visando reduzir os possíveis atritos a serem gerados (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; JOIA; 

LEMOS, 2009). Vasconcelos (2002) ressalta, no entanto, que a criação de um ambiente de 

confiança demanda tempo e deve ser estimulado pela empresa. Afirma, ainda, que nesse 

procedimento o processo da comunicação assume grande importância. 

Carvalho (2003) defende que: 

Os Sistemas de gestão do Conhecimento devem fornecer os incentivos culturais para 
compartilhar as experiências pessoais que tradicionalmente formam o valor da 
pessoa para a empresa. Atualmente, a colaboração de uma pessoa para uma empresa 
reside na criação de um novo conhecimento, através da colaboração com outras 
pessoas e da síntese de informações e dados existentes (CARVALHO, 2003, p. 27). 

Outro aspecto complicado no processo de transferência do conhecimento está na 

dificuldade em estabelecer uma linguagem comum entre o receptor e o emissor do 

conhecimento proporcionando, assim, falhas de comunicação que podem comprometer a 

transferência de conhecimento seriam sanadas. Isso porque, se as pessoas não falam a mesma 

língua, dificilmente elas poderão compartilhar um conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998; JOIA; LEMOS, 2009). 

A falta de tempo é outra questão que dificulta o compartilhamento de 

conhecimento dentro das organizações, assim como a falta de local adequado para efetivar 
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essa ação (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; JOIA; LEMOS, 2009). Ambos os dificultadores, 

por sua vez, estão relacionados ao primeiro ponto citado, ou seja, à questão cultural, podendo 

eles serem sintomas de que não existe uma preocupação, por parte da organização, em 

reservar um espaço para a disseminação do conhecimento e, a partir disso, incentivá-la e 

promovê-la. 

A falta de estímulos dos possuidores de conhecimento também pode ser 

considerada como um entrave à transferência de conhecimento. Isso porque grande parte das 

organizações não possui políticas de reconhecimento e de recompensa para aqueles que o 

compartilham. Além disso, muitas empresas têm dificuldade de identificar a necessidade de 

conhecimento, bem como os seus detentores. Quando são distinguidos, o demandante do 

ponto em questão se depara com outra problemática: a acessibilidade a tais sujeitos. Para que 

isso seja possível, é necessário que se melhore as relações dentro das organizações e, também, 

a comunicação entre os seus componentes (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; JOIA; LEMOS, 

2009; MOURA JÚNIOR et al., 2011). 

Por fim, pode ser citada também como barreira à transferência de conhecimento a 

intolerância aos erros e a necessidade de ajuda, o que, segundo Davenport e Prusak (1998), 

dificulta a busca por conhecimento. 

Pode-se dizer, então, que, para que se possa promover o conhecimento dentro de 

uma organização, é importante que se crie uma cultura na qual as pessoas busquem por 

aprendizado como forma de crescerem e se desenvolverem legitimando, assim, o 

relacionamento entre os colaboradores e a organização, em que haja o incentivo aos 

funcionários em difundir o que sabem. Isso porque, segundo Covey (2000), quando uma 

pessoa compartilha o que aprende ela não apenas se compromete a aplicar o saber, mas 

também, ao saber que deverá transferir o conhecimento adquirido a outra pessoa, aprende-se 

melhor e mais rápido. 

3.3 Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento 

A cada dia que passa as empresas vivem em um ambiente cada vez mais 

turbulento onde as vantagens competitivas são constantemente reinventadas, obrigando-as a 

refletirem constantemente sobre as suas práticas a fim de se adaptarem ao espaço no qual 

estão inseridas. Essa necessidade de adaptação faz com que aumente a carência de 
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aprendizagem dos seus membros e da organização como um todo. Isso porque a fonte de 

conhecimento, principal recurso das empresas nos tempos atuais, se dá por meio da instrução 

organizacional (TERRA, 2000; OLIVEIRA JÚNIOR, 2001; SILVA JÚNIOR, 2009; 

ISNARD; VIEGAS, 2009). Segundo Senge (1998), o futuro das organizações e nações 

dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente. Diante disso, Garvin 

(2000) apresenta que: 

Os programas de melhoria contínua estão proliferando à medida que as empresas 
procuram aprimorar-se e conquistar trunfos. Contudo, infelizmente, a quantidade de 
fracassos é muito superior ao de êxitos, e os índices de melhoria permanecem 
baixos. A explicação é que a maioria das empresas não aprende a verdade básica. 
Para melhorar, as pessoas e as empresas primeiro devem aprender. E, para tanto, 
precisam olhar além da retórica e da alta filosofia e se concentrar nos fundamentos 
(GARVIN, 2000, p. 50). 

Entende-se por Aprendizagem Organizacional sendo o “know-how incorporado, 

resultante da capacidade de absorção e da receptividade da empresa a uma nova tecnologia” 

(LYLES, 2001, p. 273), podendo ser considerado um processo ativo de melhoria das ações 

por meio de detecção e correção de erros, de melhor conhecimento, compreensão e 

transformação desse entendimento, habilidades e atitudes (GARVIN, 2000; SILVA JÚNIOR, 

2009). Pode ocorrer, também, por meio de compartilhamento de ideias, conhecimentos e 

modelos mentais fundamentados em saberes e experiências do passado (FLEURY, 1997; 

GARVIN, 2000; CERTO, 2003). Citando Jarvis (1987), Silva Júnior (2009) ressalta que nem 

toda experiência resulta em aprendizado, podendo ser considerada apenas com uma base para 

isso. Perrotti (2004), afirma que “a aprendizagem organizacional, na realidade, é utilizada 

para suprir uma lacuna de conhecimento existente na empresa” (PERROTTI, 2004, p.62). 

Pode-se dizer, portanto, que as organizações que visam obter sucesso no mercado 

em que atuam devem estar abertas ao aprendizado contínuo se transformando, assim, numa 

organização que aprende (PERROTI, 2004).  

Para Garvin (2000), a organização que aprende é a que “dispõe de habilidades 

para criar, adquirir e transferir conhecimentos, e é capaz de modificar seu comportamento, de 

modo a refletir novos conhecimentos e idéias” (GARVIN, 2000, p. 54). O autor afirma, ainda, 

que: 

As organizações que aprendem são habilidosas em cinco atividades principais: 
solução de problemas de maneira sistemática, experimentação de novas abordagens, 
aprendizado com as novas experiências e antecedentes, aprendizado com as 
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experiências e melhores práticas alheias, e transferência de conhecimentos rápida e 
eficiente em toda a organização. Cada uma dessas áreas é complementada por suas 
próprias atitudes mentais, conjunto de ferramentas e padrões de comportamento. 
Muitas empresas praticam essas atividades até um certo ponto. Mas poucas 
apresentam êxitos consistentes, pois confiam amplamente em circunstâncias 
fortuitas e em exemplos isolados. As empresas serão mais eficazes na gestão do 
aprendizado mediante a criação de sistemas e processos que respaldem essas 
atividades e as integrem na trama das operações cotidianas (GARVIN, 2000, p. 55). 

Vale ressaltar, no entanto, que transformar uma empresa em uma organização que 

aprende não é um processo rápido. Garvin (2000) explica que “O sucesso emana de atitudes 

cultivadas com zelo, de comprometimentos e de processos gerenciais que acumulem 

resultados, gradualmente e com firmeza. O primeiro passo é promover um ambiente propício 

ao aprendizado” (GARVIN, 2000, p. 51). Isso porque descobrir as formas pelas quais o 

processo de aprendizagem pode ser estimulado ainda é um dos grandes desafios, visto que 

estes são intrinsecamente sociais e coletivos e não ocorrem apenas através da imitação ou 

emulação por indivíduos. Não dependem, portanto, apenas de incentivo por parte das 

organizações (SCHEEREN; FONTES FILHO, 2010; OLIVEIRA JÚNIOR, 2001). Além 

disso, conforme afirma Senge (2002), apesar do ser humano vir ao mundo com motivação 

para aprender, explorar e experimentar, muitas organizações e gestores são orientados a 

controlar as pessoas e não para promover o aprendizado destas. Dessa forma, acabam 

recompensando os colaboradores pela obediência e não pelo desejo de aprender e propor 

novas idéias, dificultando, assim, a aprendizagem organizacional. Lei et al. (2001), citando 

Ghoshal (1987), afirma que deve incentivar o novo, as diversidades para se criar o potencial à 

aprendizagem, pois “Ao explorar esse potencial, a organização deve considerar a 

aprendizagem como um objetivo explícito, e deve criar mecanismos e sistemas pra tal 

aprendizagem ocorrer. Na ausência de intenção explícita e de mecanismos apropriados, o 

potencial de aprendizagem pode ser perdido” (LEI et al., 2001, p. 162). Garvin (2000) 

explica, ainda, que  

[...] as novas idéias são essenciais para o desenvolvimento do aprendizado. Às vezes 
são criações originais, por meio de percepções súbitas de idéias ou como resultado 
de acessos de criatividade; outras vezes provêm do ambiente externo à organização 
ou são transmitidos por pessoal interno, perspicaz e esclarecido. Quaisquer que 
sejam as fontes, essas idéias são o gatinho de melhorias organizacionais. Mas elas 
são incapazes de, sozinhas, criar o aprendizado organizacional. Sem mudanças, 
subsequentes nos métodos de trabalho, tudo se limita o potencial de melhoria 
(GARVIN, 2000, p. 54). 
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Pode-se dizer, portanto, que a melhoria da empresa para que se promova a 

aprendizagem organizacional e a Gestão do Conhecimento possui forte relação com a cultura 

da organização. Para que se tenha um ambiente propício ao aprendizado, deve-se haver uma 

cultura voltada para tal. Para isso, as empresas podem criar redes de conhecimento 

estimuladas pelo contato pessoal entre os trabalhadores proporcionando, assim, a troca de 

experiências e de saberes. Para isso, os colaboradores precisam de tempo para se dedicarem à 

essas redes (GARVIN, 2000; SANTIAGO JÚNIOR, 2004), pois “o aprendizado é difícil 

quando os empregados estão constantemente apressados e sob pressão, o aprendizado é 

repelido pela pressão do momento” (GARVIN, 2000, p. 77). Morin (2002) explica a 

necessidade dessa mudança cultural ao afirmar que: 

Uma cultura abre e fecha as potencialidades bioantropológicas de conhecimento. Ela 
as abre e atualiza fornecendo aos indivíduos o seu saber acumulado, a sua 
linguagem, os seus paradigmas, a sua lógica, os seus esquemas, os seus métodos de 
aprendizagem, de investigação, de verificação, etc., mas ao mesmo tempo, ela se 
fecha e inibe com as suas normas, regras proibições, tabus, o seu etnocentrismo, a 
sua sacralização, a sua ignorância de sua ignorância. Ainda aqui, o que abre o 
conhecimento é o que fecha o conhecimento (MORIN, 2002, p. 20). 

Vale ressaltar, ainda, que o próprio processo de mudança organizacional é, 

também, de aprendizagem, visto que a partir da reflexão sobre as transformações ocorridas na 

organização, aliada à vivência dos seus membros, a empresa adquire know how, que é 

incorporado ao conhecimento da empresa (VON KROGH et al., 1998). Isso porque a reflexão 

é uma prática essencial ao aprendizado, pois à medida que força as pessoas a explorarem suas 

experiências de modo consistente para chegar a novas compreensões e, também, a 

comportamentos que são modificados, que se tornam novos hábitos (SILVA JÚNIOR, 2009). 

O papel da liderança dentro dessa mudança cultural e do processo de aprendizado, 

portanto, é muito importante, pois não se cria a cultura de aprendizagem, nem se implementa 

a Gestão do Conhecimento,  sem que haja direcionamento por parte da liderança corporativa. 

Isso porque os líderes são responsáveis por influenciar a busca pelo conhecimento, por 

incentivar o uso dos erros como oportunidades de crescimento e, consequentemente, a criação 

da cultura de aprendizagem (SENGE, 2002; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2009; BRUM, 2005). 

Segundo Garvin (2000): 

Em geral, o aprendizado organizacional pode ser rastreado ao longo de três estágios 
superpostos. A primeira fase é a cognitiva. Os membros da organização são expostos 
a novas idéias, aplicam seus conhecimentos e começam a pensar de maneira 



30 
 

 
 

diferente. A segunda fase é a comportamental. Os empregados passam a internalizar 
novas idéias e a alterar seu comportamento. E a terceira fase é a da melhoria do 
desempenho, com mudanças de comportamento que acarretam melhorias 
quantificáveis nos resultados: qualidade superior, melhor entrega, aumento da 
participação do mercado ou outros ganhos tangíveis. Como as mudanças cognitivas 
e comportamentais geralmente precedem as melhorias de desempenho, a completa 
auditoria do aprendizado deve abranger as três fases (GARVIN, 2000, p. 74-75). 

Lyles (2001) apresenta a dinâmica da aprendizagem afirmando que a mesma deve 

apresentar dois níveis: o mais alto e o mais baixo. Para o autor, esses pontos estão vinculados 

aos processos e à história da organização. 

O conhecimento de nível mais baixo ou explícito é resultado de repetições e rotinas. 
É o conhecimento que pode ser explicado e codificado. Resulta em procedimentos 
operacionais padronizados, em programas de sucesso ou em novos sistemas 
gerenciais que lidam com situações repetitivas imutáveis. A aprendizagem de nível 
mais alto envolve um ajustamento das missões globais, das crenças e normas 
resultantes de novos modelos de referência, de novas habilidades e da 
desaprendizagem de programas anteriores bem-sucedidos. É o conhecimento tácito, 
às vezes inconsciente, que confia na memória organizacional e nas habilidades de 
discriminação da organização (LYLES, 2001, p. 274). 

Ainda segundo Lyles (2001), a aprendizagem organizacional deve ocorrer por 

meio da transferência e compartilhamento do conhecimento. Tal tópico, por sua vez, pode ser 

entendido como o momento de transferir o conhecimento criado ou adquirido para que, na 

sequência, ele assuma uma nova utilização. Esse processo, então, consiste em transformar o 

resultado adquirido em algo criativo e relevante para a organização que, normalmente, se 

restringe à produção de produtos e serviços inovadores gerados para satisfazer uma demanda 

do mercado. Logo, segundo Serra et al. (2007), a inovação é importante para que as 

organizações possam se tornar mais competitivas e ter vantagem sobre seus rivais. Os autores 

apontam, ainda, que qualquer novidade é baseada em conhecimentos já existentes. Popadiuk e 

Vidal (2009) complementam que quando há autenticidade surge, também, uma nova base de 

conhecimento. 

Em um sistema setorial, a natureza tácita do conhecimento leva os participantes a 
uma forma de se obter a diminuição da distância cognitiva, através da interação. Há 
uma onda de variedades de idéias, protótipos e demos. Esta variedade é 
especialmente formada a partir dos resultados nos processos de aprendizagem e 
consiste de novos conhecimentos altamente tácitos, e muito específico a um número 
limitado de empresas (POPADIUK; VIDAL, 2009, p. s.n.). 
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No processo de transferência de conhecimento, o relacionamento entre os 

trabalhadores do conhecimento é uma das principais ferramentas. Podem ser citadas, como 

exemplo informal de compartilhamento, as trocas de experiências e informações que ocorrem 

nas pausas para o café (BHATT, 2001; PROBST et al., 2002). 

Como ferramentas de compartilhamento de conhecimento e de aprendizagem, os 

recursos de TI, tais como intranet, e-mails e fóruns virtuais, são pontos passíveis de citação 

(PROBST et al., 2002). Santos (2001), por sua vez, destaca que o processo de aprendizado 

organizacional não se restringe a um mero sistema de informação ou uma intranet, porém a 

adoção de uma ferramenta que viabilize, de forma sistematizada, a coleta, a análise e a 

disseminação do conhecimento se torna fundamental para que os usuários possam tomar 

decisões a partir dela. As referidas ferramentas atuam, também, para facilitar a localização de 

um determinado conhecimento, quando esse se fizer necessário. Afinal, o que se pode 

verificar nas organizações é um acúmulo de informações e conhecimentos que acabam se 

perdendo em meio de arquivos, notebooks e pen drives (SILVA; NEVES, 2003). 

Para facilitar o acesso ao conhecimento, podem ser citados, também, os mapas do 

conhecimento que, assim como mapas das cidades, funcionam como guias indicando pessoas, 

documentos ou banco de dados onde os conhecimentos necessários podem ser encontrados 

(SILVA; NEVES, 2003). 

Em empresas de Engenharia é muito comum o reaproveitamento de informações 

de projetos já concluídos. Com isso, se ganha agilidade e eficiência ao utilizar documentos e 

desenhos de instalações projetadas, cujo funcionamento já foi comprovado. Além disso, 

utilizar a experiência dos profissionais que foram envolvidos nesses empreendimentos é de 

extrema importância. E como utilizar essa experiência? Através do compartilhamento de 

informações, do trabalho em equipe, em que haja a participação de pessoas que acrescentem 

valores aos novos trabalhos.  
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3.4 Alinhamento da TI e da Gestão do Conhecimento 

A cada dia que passa, a Tecnologia da Informação vem assumindo papel cada vez 

mais importante dentro das organizações em nível mundial, mesmo entre empresas que não 

atuam na área. O crescimento da sua importância se deve, dentre outros motivos, pelo seu 

papel como agente facilitador para realização de negócios por meios eletrônicos, bem como 

pelo crescimento da demanda por informações nas empresas. Frente a essa realidade, o que se 

pode verificar atualmente é a TI atuando com instrumento fundamental para obtenção de 

vantagem competitiva, deixando de ser apenas um coadjuvante no ambiente organizacional, 

fazendo com muitos pesquisadores começassem a entender a necessidade de relacioná-la aos 

negócios, bem como ao Planejamento Estratégico das organizações (SCHEERE; FONTES 

FILHO, 2010; CALBAR; GHEDINE, 2011; MENDONÇA; SOUZA NETO, 2011; SILVA; 

DORNELAS, 2010). 

Um dos motivos citados por Rezende (2002), apud Silva e Dornelas (2010), para 

que se intensifique a relação da TI com os negócios das organizações, é a necessidade de 

estruturação da informação e do conhecimento necessários para o funcionamento harmônico 

das empresas, ou seja, para que sirva de ferramenta de apoio à Gestão do Conhecimento. 

Davenport e Prusak (1998) ressaltam, no entanto, que apesar da tecnologia fazer 

parte da Gestão do Conhecimento, essa última é muito mais do que primeira citada. Isso 

porque somente a tecnologia não é capaz de promover o conhecimento dentro da organização. 

Além disso, mais importante do que a ferramenta utilizada é a informação e o conhecimento 

que é gerado e acessado através dela (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; CALBAR; 

GHEDINE, 2011). Entretanto, apesar da TI não poder ser considerada como o principal 

elemento da Gestão do Conhecimento e de geração de competitividade, isso não significa que 

não contribui estrategicamente para a organização (DE SORDI, 2010). 

Para Carvalho (2003), o principal papel da TI na GC está na sua capacidade de 

ampliar o alcance e acelerar a velocidade de transferência de conhecimento. Para isso, 

segundo Carvalho (2003), as ferramentas de TI devem ter como características básicas 

(CARVALHO, 2003, p. 57-58): 

• Arquitetura Aberta 

• Suporte à Distribuição 
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• Customizável 

• Mensurável 

• Segurança  

Ainda segundo Carvalho (2003): “O maior desafio para as ferramentas de Gestão 

do Conhecimento está em obter o conhecimento que se encontra disperso na organização e 

representá-lo de uma forma acessível a todos” (CARVALHO, 2003, p. 60-61). 

São exemplos de ferramentas utilizadas no processo de GC: Intranet, Sistemas de 

Gerenciamento Eletrônico de Documento (GED), Groupware, Workflow, sistemas para a 

construção de bases inteligentes de conhecimento, BI, Mapas de Conhecimento, ferramentas 

de apoio à inovação, ferramentas de inteligência competitiva e portais corporativos 

(CARVALHO, 2003; ALVARENGA NETO; CHOO, 2010; GASPAR, 2010).  

A seguir, é apresentado o quadro resumo da tipologia de ferramentas, adaptado 

por Carvalho (2003). 
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Quadro 1: Resumo da Tipologia de Ferramentas 

 

Fonte: Adaptado por CARVALHO, 2003. 

O quadro com divisão das ferramentas de Gestão do Conhecimento em categorias 

facilitou o entendimento, porém, é importante destacar que existe no mercado um movimento 

de convergência de suas funcionalidades. É possível que um determinado software possua 

mais de um emprego entre os existentes no quadro. A tendência é que os softwares estejam 

mais completos e a tipologia possa ser complementada. Percebe-se, desse modo, uma 

disposição do surgimento de pacotes integrados de Gestão do Conhecimento. Entretanto, por 

mais que a ferramenta tenha incorporado novas características, a funcionalidade essencial 

ainda diz muito a respeito de sua competência central, ou seja, aquilo que ela faz de melhor. 

Através dos modelos de GC, pode-se identificar o estágio atual em que a 

organização se encontra em relação à condição de converter conhecimento em vantagem 

competitiva. 
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Quanto maior o nível de utilização de GC, maior adequação às estratégias de 

negócio e, portanto, melhores resultados.  

3.4.1 Modelo de Personalização e Codificação de Hansen 

  
Nesse modelo, os autores definem duas estratégias de gestão de conhecimento: a 

estratégia de codificação e a estratégia de personalização.  

A estratégia da codificação focaliza o uso da tecnologia de informação. Nela, todo 

conhecimento relevante para o negócio deve ser codificado e armazenado em banco de dados 

eletrônicos. Essa estratégia permite a reutilização dos conhecimentos da organização por 

todos os seus colaboradores. A codificação do conhecimento é realizada a partir da extração 

do conhecimento da pessoa que o desenvolveu, tornando-o independente da mesma.  

A estratégia da personalização focaliza o conhecimento do indivíduo. Nela, todo 

conhecimento é fortemente conectado ao indivíduo que o desenvolveu e é compartilhado 

principalmente através de contatos diretos de pessoa a pessoa. A tecnologia nessa estratégia é 

utilizada para fazer a ligação entre os indivíduos. Assim, o conhecimento não é caracterizado 

como passível de ser codificado e estocado. A difusão do conhecimento aqui pode ocorrer por 

meio de encontros pessoais, reuniões de trabalho, telefone, correio eletrônico, 

videoconferência. O ganho dessa estratégia está na criatividade da solução proposta pelos 

especialistas da organização. As pessoas devem ser treinadas de forma personalizada, para se 

sentirem estimuladas a compartilhar conhecimento desenvolvido com outras pessoas.  

Os autores acreditam que qualquer organização possa gerenciar o conhecimento 

se baseando em uma dessas estratégias. No entanto, para que a escolha da estratégia de Gestão 

do Conhecimento seja acertada, a empresa deve se basear na sua tática competitiva. A 

organização precisa compreender como o seu conhecimento pode agregar valor ao cliente.  

Hansen et al.(1999) afirmam que as organizações devem usar, 

predominantemente, uma das duas estratégias e, assim,  a outra, que não utilizada a priori, 

deve servir de suporte à primeira. Para eles, as organizações que tentarem utilizar as duas 

estratégias igualmente correm o sério risco de falharem nas duas.  

3.4.2 Modelo de Bierly e Chakrabarti: Estratégias Genéricas de Conhecimento 

Bierly e Chakrabarti (1996) identificaram os quatro tipos de decisões estratégicas 

que direcionam e moldam o aprendizado organizacional, bem com determinam a base de 

conhecimento da organização. As respostas coletivas a essas quatro escolhas estratégicas 
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formam o modelo denominado estratégia de conhecimento da organização. As decisões 

estratégicas identificadas pelos autores são o balanceamento entre aprendizado interno e 

externo, foco no aprendizado radical ou incremental, determinação da velocidade ótima de 

aprendizado e balanceamento entre profundidade e amplitude da base de conhecimento.  

Afigura a seguir, de Bierly e Chakrabarti (1996), relaciona determinadas escolhas 

estratégicas a melhores níveis de performance. 

 

 

Fonte: BIERLY; CHAKRABARTI, 1996.  

Eles ressaltam a teoria de Cohen e Levinthal (1996), que diz que, através do 

aprendizado interno, as organizações desenvolvem sua capacidade de absorção antes de poder 

aprender de fontes externas. Já o aprendizado externo facilita o desenvolvimento de uma base 

de conhecimentos mais ampla e o acesso a tecnologias de ponta, permitindo maior 

flexibilidade à organização. Consideram que os dois processos são mutuamente 

interdependentes e complementares e que são vitais ao sucesso da organização. Para eles, 

cada organização deve determinar o balanceamento apropriado para maximizar seu 

aprendizado. A segunda escolha estratégica é determinar a radicalidade do aprendizado. A 

organização deve definir se opta pelo esquema radical, que questiona e modifica pressupostos 

básicos assumidos, ou pelo incremental, que gradualmente expande a base de conhecimentos. 

Os autores consideram que o aprendizado incremental é mais efetivo em curto prazo, 

enquanto que o radical é requisito para o sucesso em longo prazo.  

Outra escolha estratégica que a organização precisa fazer é determinar a 

velocidade adequada para aprender e aplicar novos conhecimentos. O aprendizado acelerado 

causa um comprometimento mais rígido com uma trajetória específica de conhecimento, que 

Figura 3: Estratégias de Aprendizado 

Aprendizado Externo x Interno 

Velocidade de Aprendizado 
 

Aprendizado Radical x Incremental 

Amplitude da Base de Conhecimento 
 

Performance 
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se não estiver no caminho correto, pode trazer consequências indesejáveis, todavia, a 

maximização da velocidade de aprendizado obtém vantagens em primeira mão. O 

aprendizado mais lento pode proporcionar que áreas complementares de conhecimento 

progridam conjuntamente com melhor integração e melhores resultados coletivos. A quarta e 

última escolha estratégica é a decisão de quão ampla ou estreita deve ser a base de 

conhecimento da organização. Se os recursos forem limitados, a organização deve optar por 

domínios de conhecimentos específicos, procurando alcançar a liderança nessas áreas. Por 

outro lado, com uma base de conhecimento mais ampla, a empresa estará em uma melhor 

posição para combinar as relativas tecnologias de maneira mais complexa, o que pode 

aumentar a sustentação das vantagens competitivas (BIERLY; CHAKRABARI, 1996).  

3.4.3 Modelo de Von Krogh et al.: Estratégias de Conhecimento 

Nesse modelo de Von Krogh, Nonaka e Aben (2001), foram apresentadas quatro 

estratégias de conhecimento. Os autores afirmam que as organizações têm diversos domínios 

de conhecimento à sua disposição e que podem escolher como estratégia enfocar em domínios 

existentes ou na criação de novos. Em relação aos processos de gestão de conhecimento, os 

autores consideram a criação e a transferência de conhecimento como os dois processos 

fundamentais.  

A associação desses quatro fatores levou os autores a propor quatro estratégias 

genéricas de conhecimento: alavancagem, expansão, apropriação e sondagem, mostradas na 

figura a seguir. 
Figura 4: Estratégias de Conhecimento 
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 Transferência Criação 
Existentes Estratégia de alavancagem Estratégia de expansão 

Novos Estratégia de apropriação Estratégia de sondagem 

Fonte: VON KROGH et al., 2001. 

A estratégia de alavancagem parte de domínios de conhecimento existentes e 

focaliza a transferência do mesmo na organização. Esse ponto leva à obtenção de eficiência e 

a redução de riscos.  

A estratégia de expansão parte de domínios de conhecimento existentes e focaliza 

na criação de mais conhecimento para esse domínio. A ênfase está em aumentar o escopo e a 

profundidade do conhecimento trazendo especialização à organização.  
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A estratégia de apropriação tem como objetivo construir um novo domínio de 

conhecimento do mundo exterior à organização. A apropriação pode ocorrer por meio de 

aquisições ou parcerias estratégicas. Essa estratégia auxilia na alavancagem das eficiências 

operacionais da organização.  

A estratégia de sondagem tem como objetivo a construção de um novo domínio 

de conhecimento utilizando os próprios recursos da organização. Os objetivos de inovação 

radical podem ser buscados a partir desta estratégia (VON KROGH et al., 2001).  

3.5 Desempenho Empresarial 

Com o aumento crescente da concorrência foi provocada uma transformação no 

ambiente empresarial, conforme já dito anteriormente. Essas mudanças, por sua vez, 

dificultaram o processo decisório por parte dos seus gestores, fazendo com que se tornassem, 

cada vez mais, dependentes de informações que os auxiliassem na tomada de decisões. As 

informações, nesse novo cenário, passam, então, a assumir um papel cada vez mais 

importante na realidade nas empresas. No entanto, para que sejam utilizadas eficientemente, 

precisam ser coletadas, armazenadas e processadas, transformando-se em conhecimento que 

possam ser acessados e facilmente utilizados pelos colaboradores das organizações. 

A Gestão do Conhecimento assume, assim, papel indispensável dentro das 

organizações que objetivam ter sucesso frente aos seus concorrentes. A melhoria do 

desempenho, nesse sentido, tem se tornado, então, essencial para que as empresas possam 

sobreviver nesse ambiente cada vez mais competitivo e globalizado (HARRIGTON, 1997). 

Entende-se por desempenho o alcance dos objetivos estabelecidos pela 

organização incluindo, aqui, não apenas a manutenção dos seus sistemas internos, mas a 

constante adaptação ao ambiente externo, visto que esse se encontra em constante 

transformação. A busca pela melhoria de desempenho no contexto de competitividade citado 

por Harrington (1997), conta com a identificação de fatores que possam contribuir para o 

aumento da competitividade das organizações. Para isso, devem se basear em indicadores que 

sejam capazes de orientá-las rumo ao sucesso para que, a partir da análise dos mesmos, seja 

possível compreender o grau de atendimento dos objetivos da organização, fator determinante 

para a eficácia de uma empresa, assim como a seleção de medidas a serem adotadas para o 

seu alcance (RAMMLER; BRACHE, 1994; GASPAR, 2010). Diante do exposto, pode-se 
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dizer que o desempenho empresarial se dá, segundo Ramos (1996) apud Gaspar (2010), em 

função do "grau de funcionamento ótimo da empresa, podendo ser mensurada por sua 

capacidade de manter seus elementos internos como um sistema social coeso, além da 

capacidade de interagir adequadamente com o ambiente externo" (RAMOS, 1996 apud 

GASPAR, 2010, p. 15). 

Já para Rummler e Brache (1994), a medição é o instrumento central do 

gerenciamento e do aperfeiçoamento do desempenho. Para Norton e Kaplan (1997) “[...] 

medir é importante: O que não é medido não é gerenciado” (NORTON; KAPLAN, 1997, p. 

21). Para Harrington (1997): “Medir é entender, entender é ganhar conhecimento; ter 

conhecimento é ter poder” (HARRIGTON, 1997, p. 417). 

Pode-se dizer, portanto, que as medições são importantes para que se possa 

entender o que está acontecendo dentro da organização e, também, para que os seus gestores 

possam se orientar para o sucesso através da avaliação da necessidade de mudanças e 

avaliação do impacto dessas no cenário organizacional, assim como corrigir possíveis desvios, 

fixar prioridades e melhorar o desempenho organizacional. Não havendo um sistema de 

mensuração do desempenho empresarial, o mesmo não poderá ser gerenciado não permitindo, 

por essa via, que problemas sejam identificados (RAMMLER; BRACHE, 1994. 

HARRIGTON, 1997; GASPAR, 2010). 

Para Rummler e Brache (1994), sem as medidas os gestores não podem ter bases 

para: 

• Comunicar especificamente as expectativas do desempenho dos colaboradores; 

• Saber o que está acontecendo em suas organizações; 

• Identificar falhas de desempenho que poderiam ser analisadas e eliminadas; 

• Fornecer feedback que compare o desempenho a um padrão; 

• Tomar e apoiar efetivamente decisões com relação a recursos, planos, políticas, esquemas 

e estruturas; 

• Saber especificamente o que se espera deles; 

• Monitorar seu próprio desempenho e gerar seu próprio desempenho e gerar seu próprio 

feedback; 

• Gerar suas próprias recompensas e a compreensão do desempenho exigido pra 

recompensas dos outros; e 
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• Identificar as áreas de aperfeiçoamento do desempenho.  

Pode-se dizer, portanto, para que a melhoria do desempenho da organização seja 

garantida, faz-se necessário a realização de um diagnóstico da empresa e um estabelecimento 

de estratégias a serem adotadas, bem como das metas as serem atingidos e o monitoramento 

para que os objetivos sejam alcançados. Esse último ponto citado, por sua vez, deve ser 

realizado por meio de análises de indicadores. 
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4. METODOLOGIA 

A metodologia é o caminho ou procedimento escolhido pelo pesquisador para 

alcançar os objetivos propostos em uma investigação (MARCONI; LAKATOS, 1990). 

O objetivo principal desta pesquisa é: analisar os processos de Gestão do 

Conhecimento por meio de uso de Tecnologia da Informação em uma empresa de engenharia 

do sudeste do Brasil. 

O método de pesquisa proposto neste projeto se trata de estudo de caso de 

natureza descritiva. Entende-se, segundo Yin (2005), que esse tipo de estudo visa investigar, 

empiricamente, um fenômeno contemporâneo e que apresenta características idiossincráticas. 

Ainda segundo esse autor, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa flexível, em que o 

pesquisador pode adotar técnicas de coleta de dados primários e secundários, visando 

interpretar as informações obtidas. O estudo de caso se justifica devido à pesquisadora ser 

parte integrante da organização estudada e manter contato frequente com os entrevistados.  

 “As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos” (YIN, 2001, p. 105).  

A adoção de métodos qualitativos para a análise das convergências é justificada, 

uma vez  que esta pesquisa envolver o estudo de fenômenos complexos na área de Tecnologia 

da Informação no seu contexto real, nos quais os fatores contextuais devem ser 

exaustivamente analisados (BENBASAT apud. HOPPEN, 1997).  

Dessa forma, este trabalho irá buscar na teoria os fundamentos necessários para a 

sustentação do caso, isto é, pesquisar, a partir do conceito Gestão do Conhecimento, seus 

principais construtos e tecnologias, bem como analisar os impactos que a tecnologia da 

Informação gera em uma organização através da percepção de seus diretores e supervisores. 

Cervo e Bervian (1998) explicam que a pesquisa descritiva pode ser caracterizada 

como aquela que observa, registra, analisa ou correlaciona fatos. 

Segundo Minayo (2006), uma pesquisa passa por três fases: a) fase exploratória, 

na qual se amadurece o objeto de estudo e se delimita o problema de investigação; b) fase de 

coleta de dados, em que se recolhem informações que respondam ao problema; e c) fase de 
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análise de dados, na qual se faz o tratamento, por inferências e interpretações, dos dados 

coletados. 

No caso da pesquisa aqui situada, as fases que visam atender aos objetivos 

específicos estão descritas no Quadro 2. 
Quadro 2: Fases da Pesquisa de Estudo de Caso 

Objetivo específico Método 
Identificar as ferramentas de TI adotadas pela organização 
com vistas a gestão do conhecimento 

Pesquisa documental e observação direta 

Identificar os processos de gestão do conhecimento 
utilizados 

Pesquisa documental e observação direta 

Analisar a percepção dos gestores quanto à relação entre o 
uso de ferramentas de TI nos processos de gestão do 
conhecimento e o desempenho empresarial 

Entrevista a gestores envolvidos com os 
processos de gestão do conhecimento na 
empresa (Roteiro Apêndice A) e análise 
de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Foram realizadas oito entrevistas com profissionais da diretoria, gerência, 

supervisão e liderança de projetos. A principal preocupação com a amostra foi que essa 

representasse as visões de profissionais que desempenham atividades intensivas de 

conhecimento e que, também, participam ativamente dos processos decisórios da organização. 

Quanto à operacionalidade na análise de conteúdo, faz-se, inicialmente, uma 

leitura dos documentos, falas e depoimentos transcritos com a finalidade de atingir um nível 

profundo, que ultrapasse os sentidos manifestos no material coletado; isso em função do 

objetivo subsequente de ordenar e integrar as categorias de análise escolhidas, assim como 

responder às questões que se pretende investigar (MINAYO, 2006). 

No processo de transcrição, procurou-se atentar em reproduzir fielmente as 

opiniões manifestadas pelos entrevistados. O processo de transcrição gerou 25 páginas de 

informações.  

 A análise foi realizada buscando identificar os processos de Gestão do 

Conhecimento com o uso de ferramentas de TI em uma empresa de engenharia do sudeste do 

Brasil e, assim, analisar a percepção dos gestores entrevistados, sobretudo quanto à relação 

entre o uso de ferramentas de TI nos processos de gestão do conhecimento. 

Na análise de conteúdo, Bardin (2002) aponta como pilares a fase da descrição ou 

preparação do material, a inferência ou dedução e, ainda, a interpretação.  

Todas as entrevistas foram registradas através de gravação em áudio, transcritas 

na íntegra e autorizadas pelos participantes.  
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Baseando-nos em Bardin (2002) e em Minayo (2006), sugere-se uma organização 

das etapas para a análise de conteúdo, deixando claro que as intenções e ações a seguir, não se 

apresentam de maneira estanque, linear, mas sim como um roteiro didático para o tratamento 

dos dados. 

O quadro 3, ilustrado a seguir, descreve a formação do profissional entrevistado, o 

cargo ocupado na empresa e as áreas que coordena. 
Quadro 3: Sujeitos da Pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.1 Técnica de coleta de dados 

Os dados primários foram coletados a partir de entrevistas. Yin (2001) afirma que 

“uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso são as entrevistas” 

(YIN, 2001, p. 112). Portanto, as entrevistas foram utilizadas para analisar a percepção dos 

gestores quanto à relação entre o uso de ferramentas de TI nos processos de gestão do 

conhecimento e o sucesso empresarial. Esse assunto pode ser sensível comercialmente, 

porque trata de tecnologias que ajudam na promoção da vantagem competitiva e, por isso, 

alguns entrevistados podem querer resguardar seus benefícios ou até suas desvantagens. 
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As entrevistas foram realizadas e gravadas nos dias 23 e 24 de Abril de 2012, na 

empresa citada. Os entrevistados foram previamente avisados que se tratava de um trabalho 

acadêmico e que a entrevista seria individual, com duração máxima de uma hora. 

A partir dos depoimentos gravados e das anotações de campo foram realizadas as 

análises de conteúdo e interpretação dos dados.  

O roteiro se encontra no final deste trabalho como Apêndice A e foi elaborado 

pela autora da pesquisa. 

4.2 Unidades de análise e de observação  

A organização pesquisada foi fundada em 1984, nasceu como uma empresa de 

consultoria de processos minerais que, devido à demanda, se tornou uma empresa de 

engenharia multidisciplinar, com equipe própria, larga experiência em engenharia de projetos 

para indústria mínero-metalúrgica. 

É uma empresa privada, 100% nacional, cujo Core Business é o desenvolvimento 

de engenharia de projetos para a indústria mínero-metalúrgica, cujo operante vai desde o 

desenvolvimento de processos, até start-up e ramp-up.  

Além da grande experiência em desenvolvimento de projetos utilizando 

ferramentas convencionais como AutoCAD, a empresa, atualmente, está na vanguarda em 

nível internacional no desenvolvimento de projetos utilizando ferramentas que permitem um 

elevado nível de automação dos projetos, incluindo o 3D.  

O escritório único está localizado no sudeste do Brasil e conta, atualmente, com 

um quadro de aproximadamente 800 colaboradores.  

Os principais clientes são: VALE, SAMARCO, BHP Billiton, Anglo American, 
MMX, USIMINAS, MANABI, GERDAU.  

Dentre os projetos atualmente em desenvolvimento pela empresa destacam-se os 

citados no Quadro 4. 
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Quadro 4: Principais Projetos em Desenvolvimento - ano 2012 

 

Fonte: Dados da empresa. 

Nesta proposta de pesquisa, a unidade de análise e observação se refere aos 

gestores da empresa. Escolhidos para a terceira fase da pesquisa, no caso a entrevista, ele 

participam diretamente dos processos que serão analisados quanto à tecnologia da informação 

e processos de gestão do conhecimento. 

Os gestores pesquisados, em resumo, têm o papel de: gerir suas equipes; garantir 

que os serviços contratados possam ser executados dentro do prazo e qualidade requisitada; 

aprovar procedimentos de sua área específica da engenharia; gerenciar a análise dos 

indicadores; aprovar relatórios mensais gerenciais internos; aprovar as normas de engenharia 

de cada projeto; atuar junto com os diretores de Coordenação, nos desvios dos projetos 

durante a execução e propondo ações corretivas; aprovar o planejamento macro e 

disponibilizar para as engenharias; autorizar visitas técnicas e levantamentos de campo; 

realizar consultoria técnica especializada para elaboração de soluções de engenharia; 
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acompanhar tecnicamente as novas soluções, promovendo a melhoria da qualidade técnica 

dos projetos elaborados pela empresa; propor e aprovar treinamento de novos profissionais e 

reciclagem dos antigos; analisar as soluções adotadas nos projetos, inclusive participando da 

verificação da documentação básica; analisar e propor soluções técnicas de sinergia com as 

engenharias e TI; contribuir com as informações necessárias nas fases de implantações de 

sistemas de TI; fortalecer a participação de TI na área de engenharia; incentivar soluções 

baseadas em TI que permitam o gerenciamento corporativo sobre o conteúdo e informações 

geradas pela empresa; e apoiar e aprovar o uso de ferramentas de TI por suas equipes, para 

geração de conhecimento interno, de forma colaborativa e participativa. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas informações da empresa pesquisada e 

os resultados, que estão divididos em três sessões: resultados extraídos da pesquisa 

documental; resultados extraídos das evidências encontradas, de utilização de gestão do 

conhecimento na empresa; e análise de conteúdo, baseado nas entrevistas realizadas com 

representantes da empresa do segmento de projetos de Engenharia para a indústria mineral. 

5.1 Resultados Extraídos da Pesquisa Documental 

Em atendimento ao primeiro objetivo específico, de identificar as ferramentas de 

TI adotadas pela organização com vistas à gestão do conhecimento, foram identificados os 

sistemas desenvolvidos internamente na empresa pesquisada pela equipe de desenvolvedores 

de TI para otimização das atividades de Engenharia Técnica, Coordenação, Planejamento, 

Controle e Administração. Esses sistemas e ferramentas de TI foram distinguidos e 

classificados quanto à tipologia de ferramentas utilizando, por sua vez, uma adaptação do 

Quadro1, formulado por Carvalho (2003).  

A grande maioria dos sistemas identificados foram desenvolvidos pela equipe de 

programadores e analistas de sistemas da empresa sendo, assim, o foco desta pesquisa. Estes 

sistemas implantados foram descritos e distribuídos em categorias de ferramentas para gestão 

do conhecimento, com vista em esclarecer a funcionalidade e proposta de cada um deles.  
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Quadro 5: Resultados Pesquisa Documental 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de CARVALHO (2003). 
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I - Ferramentas de TI voltadas para Intranet  

Segundo Carvalho (2003), a Intranet é o ambiente de trabalho ideal para o 

compartilhamento de informações dinâmicas e interligadas. Esses sistemas privilegiam a 

informação interna à organização. 

Sistema de Helpdesk: Esse sistema é utilizado para cadastro de ocorrências 

relacionadas a serviços de TI. As ocorrências podem ser cadastradas por qualquer usuário, de 

acordo com o recurso desejado e com a opção de descrição do problema. Cada uma dessas 

ocorrências é direcionada a um responsável de TI que, ao solucionar, responderá, através do 

helpdesk, que a mesma foi atendida e finalizada. Este sistema foi desenvolvido internamente 

pelos programadores e é administrado pela TI.  

Aprendizado organizacional ocorre pode meio de compartilhamento de ideias, 

conhecimentos e modelos mentais “[...] e se fundamenta no conhecimento e experiências do 

passado, ou seja, na memória” (GARVIN, 2000, p. 79). 

Sistema de solicitação de ação corretiva e preventiva: Esse sistema foi 

desenvolvido internamente pela equipe de programadores TI e é administrado pela gerência 

de desenvolvimento organizacional responsável, então, por abrir, gerenciar e acompanhar o 

andamento de uma solicitação de ação corretiva ou preventiva aberta pelos usuários, que é 

direcionada ao responsável de cada disciplina. 

“Aprendizado organizacional é o processo de detecção e correção de erros” 

(GARVIN, 2000, p. 79). 

Sistema de informações da Administração e Telefonia: Esse sistema foi 

desenvolvido internamente, ele armazena os contatos dos colaboradores da empresa, como 

ramal, setor, localização, foto, número de telefone, endereço e e-mail. Ele também serve para 

realização de consultas (internas) na Intranet, por nome, departamento e sigla (iniciais para 

identificação na documentação de projetos). 

Sistema de cadastro de fornecedores: Sistema utilizado pela disciplina de 

Engenharia de suprimentos para cadastrar as informações básicas de contato comercial com 

um determinado fornecedor. Serve, também, de apoio ao cliente, na análise de viabilidade 

econômica, pois facilita as consultas de mercado. Ele foi desenvolvido internamente, pela 

equipe de programadores de TI. 

Sistema de treinamentos. Esse sistema registra e disponibiliza o conteúdo de 

todos os treinamentos realizados pelas disciplinas de Engenharia. Tem como objetivo o 

compartilhamento do conhecimento adquirido ao longo dos anos nos processos de 
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desenvolvimento projetos, bem como a disseminação dessas informações aos que iniciaram, 

mais recentemente, na empresa. Está subdividido por biblioteca de materiais, treinamentos 

internos, treinamentos externos, workshops, seminários, palestras e lições aprendidas. Esse 

sistema foi desenvolvido internamente, pela equipe de programadores de TI.  

"O conteúdo gerenciado por esse tipo de software é o capital intelectual 

proprietário de maior validade para uma organização" (CARVALHO, 2003 p. 59). 

Sistema de identificação de documentos: Esse sistema foi desenvolvido, 

internamente, pela equipe de TI com a finalidade de identificar documentos em massa para 

um determinado projeto e identificador. Os dados podem ter vários tipos de identificação 

como, por exemplo: DT (Documento de Terceiro), SST (Segurança do trabalho), Marcos 

Contratuais, etc. 

Sistema de cadastro de clientes: É um sistema de cadastro de clientes da 

empresa que possibilita fazer pesquisas por nome completo e abreviado, assim como todos os 

projetos em andamento e finalizados, para cada cliente específico, identificação do 

coordenador do projeto, líderes de disciplina de cada engenharia e, também, os envolvidos em 

cada projeto. Ele foi desenvolvido, internamente, pela equipe de programadores de TI. 

Sistema de cadastro de contratos e propostas: Sistema desenvolvido, 

internamente, para cadastro de propostas e contratos, sendo eles números e ordens de serviço, 

que podem se tornar um projeto. Nele, também pode ser cadastrado um projeto que é 

composto por um contrato e uma ordem de serviço. Esse projeto é atrelado a um cliente. 

Sistema de controle de cópias de arquivos: Sistema desenvolvido, internamente, 

pela equipe de TI para acesso via Intranet, onde as solicitações de cópias de arquivos e 

documentos da rede são feitas, mas apenas pelos supervisores de disciplinas de engenharia, 

com a identificação do projeto, nome do colaborador autorizado, finalidade de saída deste 

conteúdo da empresa. Essas cópias são feitas para realização de serviços por terceiros ou 

pelos próprios engenheiros, projetistas e desenhistas em casa ou fora do horário convencional 

de trabalho. 

II- Sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos 

Sistema de Controle de Documentos Internos: Esse sistema é utilizado para 

controlar a lista de documentos (LDs) dos projetos. Através dele, são feitas as emissões de 

cada documento disponibilizado pela disciplina de engenharia. Nele também podem ser 

gerados relatórios para administração do projeto e relatórios gerenciais, tais como resumos 
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com os avanços do projeto, curvas, entre outros. Esse sistema foi desenvolvido, internamente, 

pela equipe de programadores de TI. 

Sistema de Controle de Documentos de Fornecedores: Sistema utilizado para 

controlar o fluxo de entrada e saída dos desenhos de fornecedores (DF´s) de um determinado 

projeto. Para todos os DF’s cadastrados, é feito um controle de status para que a empresa 

saiba o que existe de pendências por parte dela mesma, ou por parte do cliente. Ele controla, 

também, as pendências de comentários aos DF´s de cada disciplina de engenharia envolvida 

no processo. Esse sistema também foi desenvolvido internamente pela equipe de 

programadores TI juntamente com a equipe de planejamento e controle de projetos. Controla 

e mantém, ainda, todo o registro de documentação recebida do cliente, como fotos, vídeos e 

propostas de fornecedores. 

Sistema de Controle de Comentários de Clientes: Sistema utilizado para 

controlar o fluxo de comentários de cada documento emitido ao cliente. Através dele, é 

possível identificar se a pendência é de responsabilidade do cliente ou da empresa. É possível, 

ainda, gerar relatórios de comentários de clientes para acompanhamento do projeto. Este 

sistema foi desenvolvido, internamente, pela equipe de programadores de TI. 

 III - Sistemas de Groupware  

Microsoft Outlook: Sistema de correio eletrônico utilizado pelos usuários de 

conta de e-mail no domínio da empresa. As informações que precisam ser documentadas, 

geralmente são trocadas através desta ferramenta. Esse sistema é utilizado pela empresa nas 

condições de licenciamento de software Open da Microsoft. 

Através do uso de protocolos padronizados e interfaces adequadas, a ferramenta 
deve permitir a unificação e a integração de informações dispersas entre sistemas de 
groupware, correio eletrônico e softwares de gerenciamento de documentos 
(CARVALHO, 2003 p. 57). 

Webmail, portal Netsol: Esse sistema é utilizado para consulta do correio 

eletrônico quando o usuário está fora da empresa, ou seja, em escritórios de clientes ou em 

obras. Esse sistema foi adquirido da empresa Netsol em 2004. Ele, no entanto, faz parte de um 

"pacote" de soluções para segurança de Internet.  

Blogs internos: Ferramentas divididas por grupos de acesso. Entre eles estão: a 

equipe de automação de projetos, equipe de desenvolvimento de sistemas e equipes 

multidisciplinares. Desenvolvido internamente, com uso de software livre e de fácil 
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manipulação, tem como objetivo captar e armazenar experiências, soluções de problemas e 

trocas de experiências para consultas futuras. 

[...] a diversidade cria o potencial para a aprendizagem. Ao explorar esse potencial, a 
organização deve considerar a aprendizagem como um objetivo explícito, e deve 
criar mecanismos e sistemas pra tal aprendizagem ocorrer. Na ausência de intenção 
explícita e de mecanismos apropriados, o potencial de aprendizagem pode ser 
perdido (GHOSHAL, 1987, p. 432 apud LEI et al., 2001, p. 162). 

IV - Sistemas de Workflow 

 RM Sistemas - TOTVS: Os módulos gestão de RH, gestão de capital humano, 

financeiro, fiscal e patrimonial estão interligados e, dessa maneira, todo o fluxo de 

informações interdepartamentais tem um princípio, meio e fim. Essa interligação facilita a 

geração de relatórios gerenciais, financeiros e de análise comportamental relacionado à 

rotatividade de pessoal, assim como administração da comissão interna de prevenção de 

acidentes (CIPA) e segurança do trabalho. Esse pacote de serviços foi adquirido na forma de 

licenciamento FULL e LIGHT, da empresa RM Sistemas, hoje denominada TOTVS. 

V - Sistemas para construção de bases inteligentes de conhecimento 

Não foram encontrados registros de sistemas nesta categoria. 

VI - Business Inteligence 

Não foram encontrados registros de sistemas nesta categoria. 

VII - Sistemas de mapas de conhecimento 

Sistema de currículos e competências: Esse sistema foi desenvolvido 

internamente e é utilizado pelos departamentos de recrutamento e seleção, administrativo e de 

pessoal para cadastro e consulta dos currículos dos funcionários, terceiros, pessoas jurídicas e 

prestadores de serviços temporários. As identificações das competências técnicas podem se 

dar através de uma ferramenta de busca por especialização, expertise, grau de escolaridade, 

idiomas, competências técnicas, disponibilidade de local de trabalho e experiências. Dessa 

forma, a empresa sabe onde encontrar o profissional mais adequado para cada tipo de projeto. 

Sistema de biblioteca de recursos: Sistema utilizado para o cadastro de itens nas 

planilhas de quantitativos e Capital Expenditure. Ele foi desenvolvido, internamente, pela 

equipe de programadores de TI. 
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Sistema de mapa de fornecedores. É um sistema desenvolvido internamente de 

acordo com as necessidades da engenharia de planejamento e suprimentos, que faz o link 

entre os equipamentos cadastrados com os fornecedores que os possuem disponibilizados para 

venda. É um facilitador na busca de informações, acelerando o processo de consultas ao 

mercado. 

Mapa de competências: Foi elaborado pela empresa para a descrição dos cargos, 

competências requeridas e responsabilidades. 

VIII - Ferramentas de apoio a Inovação 

Sistema Topograph: É um aplicativo de apoio à engenharia no 

georreferenciamento, módulo gráfico para desenhos planialtimétricos e projetos, 

especialmente para serviços topográficos. Os desenhos podem ser montados através de 

comandos editados no programa editor, nas linhas de comando em tempo real ou 

interativamente. Permite a elaboração de um projeto de loteamento, com montagem 

automática da planta geral, planta dos lotes e memoriais descritivos. Os engenheiros e 

projetistas podem, através deste software, usar a criatividade para criação ou modificação de 

projetos existentes. 

A aprendizagem organizacional bem-sucedida depende da aquisição e da 
assimilação de novas bases de conhecimento para as ações subsequentes. Ghoshal 
(1987) atribui importância crítica para a diversidade das habilidades e da 
aprendizagem no enriquecimento da capacidade de sobrevivência da empresa (LEI 
et al., 2001, p. 162). 

Sistema SAP2000: Software desenvolvido e comercializado pela empresa 

Multiplus, utilizado em todo o mundo, para Análise Estrutural, tendo sido utilizado para 

calcular as maiores e mais famosas estruturas. Sistema de análise estrutural por: elementos 

finitos; estática e dinâmica; e linear e não linear. Dimensiona aço, alumínio e concreto 

armado. Por sua disponibilidade de customização, está sendo utilizado para exportações 

tridimensionais (3D) para o software SmartPlant. Apresenta-se como oportunidade interna e 

visível de aprendizado e aperfeiçoamento de instalações projetadas. 

Sistema Tecnometal: Software CAD - computer aided design -, desenvolvido e 

comercializado pela empresa Múltiplus para o detalhamento completo de estruturas metálicas. 

Ele efetua o detalhamento das seguintes estruturas: colunas, vigas, ligações e placas de base. 

Possui rotinas para geração automática de edifícios de andares múltiplos, torres, mezaninos, 
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escadas, plataformas e outros. Elabora listas de materiais, quantitativos e croquis de 

fabricação.  

Sistema AutoCAD: Software do tipo CAD - computer aided design- ou projeto, 

criado e comercializado pela Autodesk desde 1982. Ou seja, ele substituiu o uso da prancheta 

e começou a ser utilizado pela empresa pesquisada desde a sua criação, até os dias de hoje, 

acrescentando experiências e conhecimento. É utilizado, principalmente, para a elaboração de 

peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais 

(3D). Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando, em suas versões mais 

recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em 

arquitetura, engenharia mecânica, engenharia geográfica e em diversas outras extensões da 

engenharia. 

Sistema Smartplant: Software desenvolvido pela empresa Intergraph e 

comercializado pela empresa Sisgraph. A tecnologia SmartPlant Enterprise disponibiliza 

informações críticas de um projeto e os conhecimentos necessários para aprimorar e 

automatizar os processos de trabalho, desde as primeiras fases, passando pela operação e 

manutenção, até o ciclo final. Isso representa, em média, uma melhoria de cerca de 30% na 

eficiência de engenharia. Com a tecnologia de hoje, a interoperabilidade é um fator crucial. 

Como resultado da utilização do software Smartplant, a empresa obtém redução nos prazos do 

cronograma de projeto e montagem, diminuição das alterações necessárias no momento da 

execução e, consequentemente, redução de investimentos. Apresenta, também, modelagem e 

visualização em 3D. Colabora no aumento da qualidade e consistência dos projetos. Atinge 

positivamente o gerenciamento de Informações. É ainda uma ferramenta de criação, 

armazenamento e gerenciamento dos dados de engenharia em todo o ciclo de vida da planta. 

Atua no gerenciamento de materiais e controle de projetos. Por fim, opera cálculos dos 

materiais a serem utilizados passando pela aquisição e rastreamento, até a construção.  

Sistema P&ID: Software desenvolvido e comercializado pela Autodesk. 

Utilizado para criar, modificar e gerenciar diagramas de instrumentação e tubulações. 

Manipulado por engenheiros e designers na construção de instalações de unidades geradoras 

de gás e eletricidade. 

IX - Ferramentas de apoio à construção de projetos de engenharia 

Sistema de planejamento geral de projetos: Esse sistema foi desenvolvido, 

internamente, com base no modelo de negócio. Informa o que falta ser emitido para cada 

projeto selecionado de acordo com o período definido pelo usuário. Ele possui duas formas de 
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representar essa informação. A primeira é através de um resumo que mostra a quantidade de 

A1 equivalente por semana e por tipo de documento (memória de cálculo, documento e 

desenho) que faltam emitir. A segunda são os documentos, propriamente ditos, que faltam 

serem emitidos. 

Sistema de lista de materiais de tubulação: Este sistema auxilia a disciplina de 

engenharia de tubulação na criação de lista de materiais por linha (LML) e na criação das 

listas de materiais para compra (LMC). Cada lista está relacionada a um projeto e essa ela 

pode ter várias revisões no qual o próprio sistema controla. As LMC´s são geradas com base 

em uma LML já cadastrada. Ao serem geradas, elas podem estar no formato padrão da 

empresa ou de um cliente específico, de acordo com a necessidade de cada projeto. Também 

foi desenvolvido pela equipe de programadores TI, com a especificação técnica da equipe de 

engenharia. 

Sistema de materiais elétricos: Sistema que auxilia a disciplina de engenharia 

elétrica na criação de lista de materiais por desenho (LMD) e na criação das listas de materiais 

para compra (LMC).Cada lista está relacionada a um projeto e as mesmas podem ter várias 

revisões no qual o próprio sistema controla. As LMC´s são geradas com base em uma LMD já 

cadastrada. Quando geradas, podem estar no formato padrão da empresa ou de um cliente 

específico, de acordo com a necessidade de cada projeto. Este sistema foi desenvolvido 

internamente. 

Sistema de controle de suprimentos: Sistema que registra a movimentação dos 

contratos em andamento no setor de engenharia de suprimentos. Foi desenvolvido 

internamente. 

Sistema unificador de planilhas de quantitativos: O intuito do programa é 

facilitar a análise dos dados de uma PQ (planilha de quantidades) diante da aplicação de 

filtros a partir do Excel. Para isso, o programa unifica a informação de várias abas em apenas 

uma. Este sistema foi desenvolvido internamente. 

Sistema comparador de planilhas de quantitativos: Esse sistema foi 

desenvolvido internamente. O programa compara planilhas de quantitativos de fornecimento e 

montagem e realiza validações baseado no padrão de documentação e normas do cliente. Foi 

criado para atender a disciplina de engenharia elétrica e, consequentemente, faz validações 

específicas da mesma. 

Sistema para elaboração Planilha de Quantidades (PQ): O sistema é 

multidisciplinar e possibilita a elaboração de planilhas de equipamentos mecânicos/elétricos e 

de materiais das demais disciplinas da engenharia. Os dados das planilhas geradas pelo 
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sistema são utilizados pela Engenharia Econômica para compor a planilha de investimento 

dos projetos. Este sistema foi desenvolvido internamente. 

Sistema para elaboração de Capital Expenditure: Este sistema foi desenvolvido 

internamente para atender a engenharia econômica. Importa as Planilhas de quantidades para 

geração das despesas de capital ou investimento em bens de capital.  

X - Ferramentas de apoio ao planejamento, 

 controle e coordenação de projetos de Engenharia 

Sistema Project: Software desenvolvido e comercializado pela Microsoft para 

planejamento e acompanhamento de projetos. Utilizado pela empresa na forma de 

licenciamento Open. 

Sistema Primavera: Software desenvolvido e comercializado pela Oracle para 

planejamento e acompanhamento de projetos. Utilizado pela empresa na forma de 

licenciamento Open. 

XI - Ferramentas de medição da produtividade 

Sistema de indicadores do controle de documentos: Sistema desenvolvido pela 

empresa. Utilizado para medir a produção da disciplina controle de documentos, que significa 

expedição, através dos sistemas de controle de documentos internos, cadastro de documentos 

de fornecedores e cadastro de documentos recebidos e comentados pelo cliente. Segundo 

Quijano (2000, citado por Gaspar (2010): 

A empresa baseia-se então em indicadores que possam ser capazes de orientá-los 
rumo ao sucesso. Assim, a partir da análise de indicadores de eficácia empresarial é 
possível compreender o grau de atendimento dos objetivos da empresa . (QUIJANO, 
2000 apud GASPAR, 2010, p. 37). 

Sistema de cálculo de A1 equivalente por projeto: Este sistema foi 

desenvolvido internamente para atender as demandas das engenharias de planejamento, 

controle, coordenação e medição de projetos. Calcula o total de A1 equivalente por 

projeto/disciplina dentro de um período selecionado pelo gerente ou coordenador do projeto. 

Informa, por contrato, qual é a data final do projeto, o total de A1 equivalente previsto no 

projeto e o total de A1 equivalente já emitido. 

A empresa baseia-se então em indicadores que possam ser capazes de orientá-los 
rumo ao sucesso. Assim, a partir da análise de indicadores de eficácia empresarial é 
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possível compreender o grau de atendimento dos objetivos da empresa (QUIJANO, 
2000 apud GASPAR, 2010, p. 37). 

Sistema de folha de apropriação de horas: Esse sistema foi desenvolvido pela 

empresa e, nele, todos os colaboradores registram as horas trabalhadas, detalhando cada 

projeto e atividades realizadas, o que ajuda os setores administrativos e de medição de 

contatos. 

XII - Ferramentas de apoio à tomada de decisão 

Sistema de avanço físico acumulado: Sistema desenvolvido para a gerência de 

projetos para a avaliação do avanço físico acumulado, considerando as atividades já 

desenvolvidas e as em desenvolvimento, buscando maximizar a aderência do planejamento do 

projeto do período corrente. Foram estabelecidas algumas premissas do tipo: quais os 

percentuais de avanço devem ser considerados no projeto, os tipos de documentos previstos, o 

prazo previsto para comentário de documentação, etc. 

Sistema de curva de avanço físico e de indicadores: Sistema que gera uma 

curva de acordo com as regras especificadas pelo cliente para acompanhamento do projeto 

com relação ao que foi planejado, o que já foi realizado e o que falta realizar. 

Curvas de meia vida e outros indicadores de desempenho são essenciais para 
assegurar que as mudanças cognitivas e comportamentais de fato produziram 
resultados. Sem isso, as empresas careceriam de motivos para investir no 
aprendizado e não teriam certeza de que a aquisição de novos conhecimentos de fato 
contribui para os objetivos da organização (GARVIN, 2000, p. 76). 

XIII - Ferramentas de Segurança da Informação 

Sistema de Firewall: Monitorado pela empresa Netsol, que tem por objetivo 

aplicar uma política de segurança de Internet através de filtros de pacotes e proxy de 

aplicações, sendo eles associados a redes TCP/IP. 

Sistema de administração de Contas de e-mail e controle de Internet: Sistema 

desenvolvido pela Netsol e administrado pelos analistas de sistemas e de suporte na aplicação 

de políticas de segurança, criação e administração de contas, monitoramento das filas de 

correio, atualização de black list e white list.  

A ferramenta de Gestão do Conhecimento deve fornecer repositórios seguros e 
obedecer às regras e aos modelos de segurança dos outros softwares (correio 
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eletrônico, banco de dados, bases de documentos e outros) com os quais irá se 
integrar (CARVALHO, 2003, p. 58). 

Sistema de monitoramento e auditoria de rede: Software adquirido de uma 

empresa norte-americana, ele que permite o monitoramento dos programas que estão sendo 

executados nos computadores, bem como que o responsável identifique quais tarefas foram 

realizadas e o tempo gasto em cada uma delas. Fornece uma visão gerencial aprofundada de 

todos os dados coletados por meio de relatórios customizáveis. Vários formatos podem ser 

gerados e analisados para a melhor tomada de decisão. As aplicações tradicionais usualmente 

requerem que o administrador autorize o acesso do usuário a uma informação específica.  

Nos sistemas de Gestão do Conhecimento, o foco está na maximização do acesso ao 
conhecimento. Assim sendo, as ferramentas de Gestão do Conhecimento geralmente 
partem do pressuposto que tudo está disponível, deixando a cargo do administrador 
restringir o acesso a conteúdos específicos. Esta postura mais liberal do acesso às 
informações não significa que o sistema de Gestão do Conhecimento não possua 
uma política de segurança (CARVALHO, 2003, p. 58). 

 Sistema de backup - Tívoli Storage Manager (TSM): Software comercializado 

pela IBM. Ele permite a automatização, agregação, correlação e análise do log. Atua no 

reconhecimento, investigação e resposta aos incidentes automaticamente, além de aprimora o 

rastreamento e a manipulação dos mesmos. Permite o monitoramento e o cumprimento das 

políticas de backup, além do fornecimento de relatórios para esforços de conformidade. 

  

A ferramenta de Gestão do Conhecimento deve fornecer repositórios seguros e 
obedecer às regras e aos modelos de segurança dos outros softwares (correio 
eletrônico, banco de dados, bases de documentos e outros) com os quais irá se 
integrar (CARVALHO, 2003, p. 58). 

Sistema de controle patrimonial para hardware e software: Por meio desse 

sistema, também desenvolvido pela TI, é possível registrar e localizar todos os ativos de 

hardware e software da empresa, assim como suas características de configuração e códigos 

de série. Além disso, essa ferramenta possibilita o acesso a todo histórico de manutenções 

preventivas realizadas no hardware e todo seu histórico, desde a aquisição, até a total 

depreciação. 
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Outros exemplos de sistemas e desenvolvimentos fora da classificação/tipificação 

de Carvalho (2003). 
Quadro 6: Customizações, desenvolvidas internamente, para automação de projetos em 3D 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de CARVALHO (2003). 

Dessa forma, no processo de desenvolvimento de projetos da empresa é que se 

cria a maior quantidade de conhecimento. Nesse processo, podem ser observadas as quatro 

atividades de geração de conhecimento identificadas por Leonard-Barton (1995):  

a) Solução criativa e compartilhada de problemas: as equipes se reúnem na busca de 

soluções inovadoras, eficientes e de qualidade, pois, somente assim, a empresa 

poderá se estabelecer no seu nicho de mercado;  

b) Implementação e integração de novas metodologias e ferramentas: para 

desenvolverem os produtos da empresa, as equipes se organizam segundo 

metodologias de desenvolvimento de software e utilizam ferramentas de suporte 

em todas as etapas do processo. Integram, também, as próprias ferramentas 

desenvolvidas, entre si e com as de outras empresas;  

c) Experimentação e prototipação: uma das etapas mais importantes no fluxo de 

desenvolvimento dos produtos é a prototipação rápida. Ela mantém o foco, assim 

como garante que a empresa está alinhada com as necessidades do cliente, 

evitando erros de escopo que podem levar ao insucesso.  
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d) Importação de conhecimentos externos: dado que os problemas com os quais a 

empresa trabalha são inéditos, muitas das respostas são encontradas no 

entendimento das necessidades do próprio cliente e, também, em problemas 

abstratos discutidos na literatura acadêmica. 
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6. SÍNTESE DO PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO  

O quadro abaixo é apresentado como resumo do que foi e do que não foi 

encontrado na empresa quanto a tipologia de ferramentas do Quadro 1, citado no referencial 

teórico, cuja formulação é de autoria de Carvalho (2003). 

  
Quadro 7: Resumo de resultados 
 

 

 Fonte: Adaptado pela autora a partir de CARVALHO (2003). 

XIV – Premiações e Reconhecimento 

É importante ressaltar também que a empresa foi uma das vencedoras da edição 

2010 de uma premiação da Intergraph, o Engineering & Schematics Excellence Award. Trata-

se de uma premiação global em reconhecimento às implantações de sucesso de soluções 



62 
 

 
 

SmartPlant. Em Agosto de 2011, a empresa recebeu da Samarco Mineração o Prêmio 

Samarco de Excelência, como reconhecimento da excelência e desempenho no 

desenvolvimento de soluções de Engenharia para o desenvolvimento de projetos da 

organização. Ela participou, ainda, em Orlando, nos EUA, de 06 a 09 de Junho de 2011, do 

Congresso anual promovido pela Hexagon sobre a elaboração de projetos utilizando 

ferramentas desenvolvidas com base no software SmartPlant. Este evento contou com a 

participação de mais de 2.500 pessoas e com a representação de 64 nações diferentes. 

A empresa fez uma apresentação sobre a sua experiência e expertise na utilização 

dos módulos Engineering and Schematics da Intergraph. 

A empresa foi consagrada, pelo 4° ano consecutivo, no concurso Golden Valve 

Awards, com mais dois prêmios. Todos as premiações são tidas como resultado do empenho 

em executar engenharia utilizando um dos mais modernos softwares da área  no mercado. Em 

Setembro de 2011, a empresa recebeu dois prêmios no Congresso Mundial de Usuários 

SmartPlant Intergraph 2011 –A World of Opportunities, em Las Vegas – EUA. 

Todos estes prêmios recebidos pela empresa caracterizaram o uso intenso e 

continuado de Tecnologias da Informação nos processos de construção de projetos de 

engenharia.  

6.1 Resultados extraídos das evidências encontradas, de utilização de gestão 
do conhecimento na empresa 

Quadro 8: Aprendizado Externo X Interno 
Aprendizado Externo x Interno 

 

2008 
2000 horas de treinamento nos módulos SmartPlant realizados pela Sisgraph 

 

2009 

900 horas de treinamento nos módulos SmartPlant realizados pela Sisgraph /3000 
horas de treinamentos nos módulos SmartPlant realizados internamente 

 

2010 
1000 horas de treinamentos nos módulos SmartPlant realizados internamente 

 

2011 
500 horas de treinamentos nos módulos SmartPlant realizados internamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa. 
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A empresa anualmente faz um planejamento de treinamentos para cada disciplina 

técnica, os mesmos podem ser ministrados por profissionais internos, por empresas 

especializadas e, também, por empresas fornecedoras de equipamentos voltados para área de 

atuação da empresa.  

Para exemplificar, seguem os quadros de 9 ao 12, que representam os 

investimentos em treinamentos realizados na empresa dentre anos de 2008 e 2011. 
Quadro 9: Investimentos realizados em treinamento no ano 2008 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa. 

  
Quadro 10: Investimentos realizados em treinamento no ano 2009 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa. 
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Quadro 11: Investimentos realizados em treinamento no ano 2010 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa. 

Quadro 12: Investimentos realizados em treinamento no ano 2011 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa. 
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Gráfico 1: Investimentos Financeiros em Treinamento - 2008 a 2011 

 

Fonte: Dados da empresa – 2012. 

A teoria de Cohen e Levinthal (1996) diz que o aprendizado externo facilita o 

desenvolvimento de uma base de conhecimentos mais ampla e o acesso a tecnologias de ponta 

permite maior flexibilidade à organização. Consideram, também, que os dois processos, 

aprendizado interno e aprendizado externo, são mutuamente interdependentes e 

complementares e que são vitais ao sucesso da organização. 

6.2 Análise de conteúdo baseada nas entrevistas realizadas com 
representantes da empresa 

O tópico está estruturado em 4 partes, relativas às dimensões de análise, são elas: 

tecnologias da informação - benefícios e "dificuldades"; mapeamento, uso e 

compartilhamento do conhecimento; utilização de informações e fontes externas para apoiar o 

negócio; e tecnologias de informação utilizadas.  

1. Tecnologias de Informação. benefícios e "dificuldades" 

[...] Tecnologias que eu utilizo bom, diariamente eu uso a Intranet, eu uso a Internet, 
eu uso softwares específicos, destes softwares alguns deles foram adquiridos pela 
empresa, outros foram desenvolvidos aqui. Dos softwares que foram adquiridos pela 
empresa, tem alguns que tem uma utilização bastante geral na empresa, utilizados 
diretamente pelas pessoas e outros que são bastante específicos, da mesma forma, os 
softwares que foram desenvolvidos pela empresa. Vou dar alguns exemplos 
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relacionados a esta questão, pois eles são utilizados pela minha gerência e pela 
empresa como um todo. [...] (Gerente de Desenvolvimento Organizacional). 

[...] Por exemplo, nós temos um sistemas chamado SisCDI, que é um sistema de 
controle de documentos que são emitidos pela empresa e esse é um dos mais antigos 
desenvolvidos aqui, e é de aplicação geral e esse sistema permite a utilização de 
indicadores, a indicação de avanço físico de um determinado projeto [...] (Gerente 
de Desenvolvimento Organizacional). 

[...] Eu uso, minha gerência usa, usamos o sistema de controle de CC´s, são 
documentos que a empresa recebe dos clientes para serem comentados, no caso nós 
emitimos mas estes documentos são comentados pelos clientes e estes tem um prazo 
então nós temos aqui hoje, mais de oitenta projetos, cada projeto com uma 
quantidade grande de documentos, o fluxo de informações é muito grande, precisa 
haver um controle pra isso [...] (Gerente de Desenvolvimento Organizacional). 

Na função que exerço atualmente na empresa, as ferramentas voltadas para o 
controle de atividades dos colaboradores e a gestão de pessoas são as que mais são 
utilizadas por mim. Dentre elas posso citar como exemplo, o controle mensal da 
produção por disciplina e global da empresa, o controle do dimensionamento 
adequado das equipes de engenharia de acordo com a demanda prevista para um 
período mínimo de três meses e também as ferramentas que permitem o 
levantamento dos indicadores de qualidade dos produtos desenvolvidos pela 
empresa, que são disponibilizados inclusive, para o conhecimento dos nossos 
clientes (Diretor de Engenharia). 

Nós temos diversos softwares e hardware que nos apoia no dia a dia, a gente 
trabalha muito em computador, tem uma estrutura de rede e vários softwares 
desenvolvidos internamente, essas ferramentas são fundamentais para garantir a 
confiabilidade das informações que a gente utiliza e pra velocidade de geração 
dessas informações também (Gerente de Planejamento e Controle). 

Nós utilizamos softwares de automação de projetos, que conseguem uma engenharia 
integrada entre as diversas disciplinas, que agregam qualidade aos projetos feitos na 
empresa (Gerente de Automação de Projetos). 

Hoje nós temos uma grande infraestrutura de TI na empresa, de hardware e 
software, apontaria como grandes valores, a Internet, e-mail, softwares da família 
Microsoft, softwares de última geração aplicados na engenharia, isso facilita demais 
o trabalho, pois são ferramentas que agilizam o trabalho diário (Supervisor da 
disciplina Engenharia Elétrica). 

A empresa oferece uma estrutura de programas de cálculo, cálculo civil estrutural, 
que beneficia toda a equipe de engenharia, então a gente pode citar alguns, que são, 
por exemplo, o SAP 2000, Mudados, Cypecad, são programas de cálculos 
estruturais que facilitam o dimensionamento das estruturas de concreto (Supervisora 
da disciplina Engenharia Concreto). 

Bom, aqui como setor de desenvolvimento, temos vários sistemas desenvolvidos 
internamente que auxiliam as disciplinas de engenharia, coordenação, administração 
[...] (Supervisor de Desenvolvimento - TI). 

Dessas tecnologias a gente tem aqui a linguagem Visual Basic 6, a gente tem o.Net, 
os bancos de dados SQL, Oracle, MySQL, tem o JAVA, tem GROOVE, além dessas 
tecnologias de linguagem a gente possui servidores de última geração, storages, que 
é para comportar um maior volume de dados, e o tráfego de dados na empresa é 
muito grande, sistemas externos, por exemplo, o RM que ajuda na parte da 
Administração, RH, Contabilidade, nós temos softwares de backup, um software da 
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IBM, que faz o backup dos dados da rede, temos os backups que são feitos através 
das próprias ferramentas dos bancos de dados, SmartPlant, que é um software para 
desenvolvimento de plantas em três dimensões, e tudo isso traz como benefício, a 
agilidade na busca das informações, a confiabilidade dos dados, segurança das 
informações, a facilidade na comunicação interdisciplinar, a maior produtividade, 
qualidade dos serviços e vários outros benefícios que elas nos trazem (Supervisor de 
Desenvolvimento - TI).1 

Nessa dimensão, as falas convergem para a confirmação dos resultados extraídos 

da pesquisa documental. Os entrevistados citaram a utilização de softwares desenvolvidos 

internamente e softwares contratados pela empresa. Quanto aos  desenvolvidos pela empresa 

que foram citados são: a Intranet; Sistema de Controle de Documentos; Sistema de Controle 

de CC´s (documentos comentados pelo cliente); ferramentas voltadas para o controle de 

atividades dos colaboradores; e a gestão de pessoas. Já os adquiridos pela empresa, ou 

utilizados como serviços (SAS) foram: softwares de automação de projetos; a Internet; e-mail; 

softwares da família Microsoft; SAP 2000; Mudados; Cypecad; Visual Basic 6;Net; bancos de 

dados SQL; Oracle; MySQL; JAVA; GROOVE; RM; softwares de backup da IBM; e 

SmartPlant. 

Algumas falas demonstram que os "benefícios" da utilização de Tecnologias da 

Informação são percebidos pelos entrevistados, segue alguns trechos fiéis, retirados das 

entrevistas, que confirmam tal explanação. 

[...] essas ferramentas são fundamentais para garantir a confiabilidade das 
informações que a gente utiliza e pra velocidade de geração dessas informações 
também (Gerente de Planejamento e Controle). 

 [...] softwares de automação de projetos, que conseguem uma engenharia integrada 
entre as diversas disciplinas, que agregam qualidade aos projetos feitos na empresa 
(Gerente de Automação de Projetos). 

[...] isso facilita demais o trabalho, pois são ferramentas que agilizam o trabalho 
diário (Supervisor da disciplina Engenharia Elétrica). 

[...] que beneficia toda a equipe de engenharia, [...] são programas de cálculos 
estruturais que facilitam o dimensionamento das estruturas de concreto (Supervisora 
da disciplina Engenharia Concreto). 

[...] temos vários sistemas desenvolvidos internamente que auxiliam as disciplinas 
de engenharia, coordenação, administração [...] (Supervisor de Desenvolvimento - 
TI). 

                                                            
1 Questionário aplicado aos funcionários da Empresa estudada para avaliação qualitativa, bem como quantitativa 
do corpus componente desta pesquisa. Realizado durante o mês de abril de 2012 em formato de entrevista, que 
foram gravadas e transcritas.  QUESTIONÄRIO APLICADO, 2012. 
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[...] traz como benefício, a agilidade na busca das informações, a confiabilidade dos 
dados, segurança das informações, a facilidade na comunicação interdisciplinar, a 
maior produtividade, qualidade dos serviços e vários outros benefícios que elas nos 
trazem (Supervisor de Desenvolvimento - TI).2 

Nessa dimensão, pode-se perceber, também, como um dos benefícios, o uso de 

Tecnologia para apoiar a comunicação, à construção de formas de comunicação, à 

conversação, à formação de comunidades de trabalho, à facilitação do acesso a ideias e 

soluções. Este conceito é apoiado pelos autores (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; FILHO, 

2000; TERRA, 2001; SANTIAGO JR., 2004). 

Bem, a Intranet foi um grande avanço, eu estou há quatro anos na empresa e a 
implantação da Intranet foi um sucesso total, desde antro da empresa primeira 
versão que era a mais simples, pra mim já era assim, um upgrade enorme dentro da 
empresa, porque já tinha acesso a ramais, telefones, e-mails, facilitados, com a foto 
da pessoa, então você identifica a pessoa, isso facilita demais a comunicação aqui 
dentro da empresa. Aí foram inserindo outras coisas, hoje a gente tem como dar 
sugestões, tem acesso a alguns sites, por exemplo, o da Unimed e o do Ministério do 
Trabalho, com as NR´s, acesso a alguns programas dentro da empresa, Helpdesk, 
isso tudo pra mim, assim, nem é 100%, é 1000% de interação, muito bacana, acho 
que toda empresa tem que ter uma Intranet pra poder fazer essa comunicação do 
usuário/empresa, empresa/usuário (Líder de Projetos).3 

A atividade, a comunicação, o relacionamento entre os membros de uma rede dá 

movimento ao processo de Gestão do Conhecimento e incentiva as pessoas a compartilharem 

mais. (SANTIAGO JR., 2004).  

Uma das falas demonstrou a "dificuldade" e certa "insatisfação" com o processo 

de manutenção do sistema de controle de ações preventivas e corretivas, todos eles 

desenvolvidos internamente. Segue o trecho fiel, retirado da entrevista, que confirma tal 

afirmação. 

 [...] um software que foi desenvolvido internamente, e que está demandando alguma 
melhoria, estamos aguardando na fila, na ordem de prioridades, o sistema de 
controle de ações preventivas e corretivas na empresa (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 

 [...] então, existe uma quantidade grande softwares desenvolvidos internamente, e 
essa demanda é permanente, de tal forma que é necessário priorizar essas demandas. 

                                                            
2 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
3 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
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Tem sempre muito mais trabalho a fazer, do que recursos disponíveis [...] (Gerente 
de Desenvolvimento Organizacional).4 

Duas falas demonstram que um software pode extrapolar os limites de 

funcionalidades, pode ser útil para uma determinada função, que não foi pensada ou planejada 

no seu processo de desenvolvimento, mas percebida ao longo de suas utilizações. 

Como a rotatividade na empresa está muito grande, o turn-over está significativo, 
e eu uso estas informações da "Telefonia" que estão sempre atualizadas, para saber 
se as pessoas estão aqui dentro, apesar desta ferramenta não ter sido planejada para 
isso (Gerente de Desenvolvimento Organizacional). 

[...] tem também, o próprio SisFAH (Sistema de Folha de Apropriação de Horas) 
também, é um programa bacana, onde eu até monitoro o que eu fiz durante o dia, eu 
tenho o resumo do que eu fiz, no final do dia, do meu rendimento e eu não sei se a 
empresa utiliza isso pra ver o rendimento das disciplinas, mas se utiliza, está sendo 
bem utilizado, porque é uma ferramenta e tanto ( Líder de projetos).5 

Os resultados da análise dessa dimensão convergem, também, para as ideias dos 

autores Laurindo (1995) e Scheer et al. (2001), que mencionam que as aplicações da TI 

abrangem as atividades da sociedade, em que a interação do cidadão com o meio ambiente 

passa a ser intensivamente mediada por computação e comunicação das informações. Diante 

do exposto, pode-se dizer que TI contribui para a solução de problemas empresariais, gerando 

informação efetivamente oportuna ou conhecimento, tendo como objetivos o auxilio aos 

processos de tomada de decisão da empresa, determinação de fatores diferenciais de negócio 

e, também, proporciona a lucratividade e competitividade (REZENDE et al., 2000). Fazendo 

uma relação com a Gestão do Conhecimento, pode-se conceituar a Tecnologia da Informação 

como uma ferramenta tecnológica, que tem como principal função ampliar o alcance e 

acelerar a transferência de conhecimento (CARVALHO, 2003). 

2. Mapeamento, uso e compartilhamento do conhecimento: 

Ao final dos maiores projetos e projetos de maior relevância, são feitos seminários 
internos e às vezes também com participação do cliente para fazer uma 
disseminação de conhecimento, através de seminários de lições aprendidas, onde se 
busca focar as boas soluções adotadas nos projetos e salientar aquelas que precisam 
ser mais bem trabalhadas nos projetos futuros. Além disso, a empresa também está 

                                                            
4 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
5 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
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sempre participando de congressos promovidos por empresas fabricantes de 
equipamentos, voltados para a área de mineração e também de fabricantes de novas 
tecnologias, como por exemplo, a empresa que atualmente desenvolve softwares 
para automação de projetos (Diretor de Engenharia). 

[...] nós fazemos treinamentos internos, promovemos workshops, reuniões 
periódicas entre os profissionais de cada disciplina, seminários de lições aprendidas 
em projetos para disseminar as informações e propor melhorias de projetos para toda 
empresa (Gerente de Automação de Projetos).6 

As falas demonstram a existência, na empresa, da prática de realização de 

seminários para o uso e compartilhamento do conhecimento. Demonstram, ainda, a intenção 

de se buscar a melhoria dos projetos através de lições aprendidas e, também, pelo 

conhecimento externo, provenientes de fabricantes de softwares e de novas tecnologias. O 

Modelo de Personalização e Codificação de Hansen (1999) apoia este conceito de dimensão 

por meio da estratégia da personalização, que focaliza o conhecimento do indivíduo. Nela, 

todo conhecimento é fortemente conectado ao indivíduo que o desenvolveu e é 

compartilhado, principalmente, de contatos diretos de pessoa a pessoa. 

Bierly e Chakrabarti (1996), embasados no modelo de Cohen e Levinthal (1996), 

dizem que, através do aprendizado interno, as organizações desenvolvem sua capacidade de 

absorção antes de poder aprender os de fontes externas. Já o aprendizado externo facilita o 

desenvolvimento de uma base de conhecimentos mais ampla e o acesso às tecnologias de 

ponta, permitindo maior flexibilidade à organização. Consideram que os dois processos são 

mutuamente interdependentes e complementares e que são vitais ao sucesso da organização.  

Algumas práticas gerenciais, como a realização de seminários internos, programas 

de treinamento regulares e consultas a fontes externas, são apontadas por diversos autores 

como fatores facilitadores do processo de Gestão do Conhecimento (ISNARD;VIEGAS, 

2009; BHATT, 2001; PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002; GARVIN, 2000; SENGE, 

1998). 

[...] a empresa já tem determinado, onde vai ficar as informações, a rede é toda 
distribuída de acordo com os setores da empresa, e as pessoas sabem onde buscar a 
informação que ela precisa para desenvolver o trabalho dela no dia a dia (Gerente de 
Planejamento de Controle). 

Eu entendo que é a rede integrada, onde todos acessam as informações 
multidisciplinares, também tem o sistema de Intranet, pra consulta a informações e 
um banco de dados de projetos já feitos anteriormente pela gente (Supervisor da 
disciplina Engenharia Elétrica). 

                                                            
6 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
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[...] a gente ao longo desses anos, a empresa tem mais de vinte e cinco anos de 
história, de existência, então ao longo desses anos a gente construiu um banco de 
dados extenso de engenharia, principalmente de engenharia civil, então esse banco 
de dados nos oferece um suporte bem extenso na questão da engenharia 
(Supervisora da disciplina Engenharia de Concreto). 

[...] Possuímos outros sistemas, por exemplo, para cadastro de fornecedores, mapa 
de fornecedores, é um sistema que ajuda no mapeamento, onde é feito o cadastro de 
cada fornecedor e dentro deste cadastro, a gente faz uma relação com o que aquele 
fornecedor trabalha, se ele trabalha com a parte, por exemplo, de parafusos, porcas, 
ou outro que trabalha com equipamentos, então a gente faz esse mapeamento para as 
buscas ficarem mais rápidas quando tiver necessidade [...] (Supervisor de 
Desenvolvimento de TI). 

Bem, como a gente tem uma rede ampla na empresa, onde eu tenho acesso a 
documentos de outras disciplinas, normas e tudo, então, eu considero que a empresa 
tem essa, adota esse compartilhamento, porque eu posso ver um documento de outra 
disciplina, que não é da Arquitetura, por exemplo, de Estrutura Metálica, de 
Mecânica, e que me ajuda a fazer o meu projeto e também me ensina a fazer outras 
coisas que eu nem penso em Arquitetura. Então eu acho que é um compartilhamento 
bacana que tem dentro da empresa. Assim como as normas, a gente tem as normas 
colocadas em endereços específicos, onde eu tenho acesso e tudo, isso eu acho 
bacana (Líder de projetos).7 

Davenport (1998) descreve com outras palavras, mas de forma muito clara essa 

dimensão: "Numa época em que as empresas precisam ‘saber o que sabem’ e usar 

efetivamente esse conhecimento, o porte e a dispersão geográfica de muitas delas tornam 

especialmente difícil localizar o conhecimento existente e chegar até ele quando necessário" 

(DAVENPORT, 1998, p.20). 

 [...] Vejo que a gente deve chegar lá, através dos indicadores de desempenho de 
processos. Nós estamos fazendo um esforço para caminhar neste sentido, não posso 
dizer, que nesse momento, nós já tenhamos isso satisfatoriamente implementado de 
forma que, o que é feito na empresa, resulta de uma percepção, é identificada uma 
necessidade de se fazer o mapeamento, a identificação mais detalhada de algumas 
informações e de compartilhar estas informações, a partir de problemas que foram 
detectados, em um determinado projeto [...] (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 

[...] O que eu percebo é que essa questão de mapeamento e compartilhamento do 
conhecimento existe sim, temos, mas nós temos um espaço para melhoria, tornar 
isso um pouco mais sistematizado, progredir e assegurar que aquilo foi feito e que 
dois anos depois ainda esteja permanentemente atualizado e que as pessoas novas 

                                                            
7 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
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que estão chegando acessem e que seja uma sistemática para isso e para garantir esta 
coisa (Gerente de Desenvolvimento Organizacional).8 

Essas falas demonstram a existência de alguns procedimentos de mapeamento, 

uso e compartilhamento do conhecimento, mas existe um espaço significativo para melhorias. 

Esse processo de melhoria contínua faz parte do esquema de aprendizagem empresarial. 

Os programas de melhoria contínua estão proliferando à medida que as empresas 
procuram aprimorar-se e conquistar trunfos. Contudo, infelizmente, a quantidade de 
fracassos é muito superior ao de êxitos, e os índices de melhoria permanecem 
baixos. A explicação é que a maioria das empresas não aprende a verdade básica. 
Para melhorar, as pessoas e as empresas primeiro devem aprender. E, para tanto, 
precisam olhar além d retórica e da alta filosofia e se concentrar nos fundamentos 
(GARVIN, 2000, p. 50). 

Ainda nessa dimensão, uma característica de compartilhamento com segurança foi 

percebida na fala da líder de projetos. Essa entrevistada demonstrou que existe sim o 

compartilhamento de conhecimento e, o mesmo, está amparado por ferramentas e normas de 

segurança. Percebeu-se, também, a aceitação de limites impostos pela empresa e pela TI. 

[...] a própria rede é muito segura de se trabalhar, onde os documentos são emitidos, 
por exemplo, aonde os documentos que vão para o cliente são guardados, eu não 
consigo editar, então eu acho que isso é uma segurança do que eu já fiz, está ali e ter 
aquela memória. Internamente, a própria segurança de Internet evita vírus e spam, os 
e-mails também são controlados, de alguma forma, então eu acho que isso é um 
controle. Eu quero, falar, um controle bacana, eu quero falar, um controle saudável, 
que te fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Pode sim, desde que 
você use com responsabilidade (Líder de projetos). 

A empresa não só investe mas ela tem umas coisas, que são necessárias fazer, as 
vezes existem regras, por exemplo, o produto da empresa é todo ele intelectual, e 
está todo ele em meio eletrônico, então se, digamos em uma siderúrgica, é 
necessário fazer, ter um esquema de proteção de informações, se lá é importante, 
aqui é muito maior, essa importância porque o produto da empresa é o conhecimento 
da empresa está todo ele em meio eletrônico (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 9 

3. Utilização de informações e fontes externas para apoiar o negócio 

                                                            
8 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
9 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
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Nessa dimensão, a diretoria de engenharia e a gerência de desenvolvimento 

organizacional deixaram transparecer, através de suas falas, um entendimento mais 

estratégico e uma preocupação que vai além da percepção puramente técnica da engenharia. 

Houve uma convergência de opiniões entre esses dois entrevistados, no sentido de que a 

utilização de fontes externas existe e que, para fins estratégicos, é utilizada, porém, não existe, 

que seja do conhecimento de ambos, alguma forma estruturada para fazer isso. 

Não foi identificada, na fala dos respondentes, uma ferramenta de TI para 

monitorar o mercado e concorrentes, apenas o uso da Internet, mas, por atuar em um nicho de 

mercado muito específico, o monitoramento é feito através de contato com os clientes, 

acompanhamento da evolução das commodities (minério de ferro, fosfato, zinco) no mercado 

internacional e, também, de informações veiculadas nas mídias. 

[...] então, não existe assim, que seja do meu conhecimento, uma metodologia 
específica, ou um procedimento que seja adotado, no sentido de monitorar, o 
mercado e os concorrentes, até mesmo pelas relações que as pessoas possuem, nós 
podemos acessar estudos, porque o nosso mercado está muito associado ao mercado 
das empresas de mineração, e o mercado das empresas de mineração, vamos dizer 
que mais de oitenta por cento, na área de minério de ferro, o grande volume do 
nosso trabalho. É o minério de ferro, então quando se fala em minério de ferro 
estamos falando em siderurgia, então as siderúrgicas, elas fazem estudos de 
mercado, elas tem setores bastante profissionalizados para fazerem estudos de 
mercado, como vai evoluindo não só o mercado brasileiro, mas o internacional de 
aço, que vai demandar o minério, que vai demandar o nosso projeto de engenharia. 
Então muitas vezes nós conseguimos ter acesso a esses estudos, ok [...] (Gerente de 
Desenvolvimento Organizacional). 

Bom, eu tenho alguma limitação para responder esta questão pois eu vejo que muita 
coisa poderia ser feita em termos de banchmarking, indicadores, níveis de 
desempenho, tem o banchmarking de processos e de outros setores, que poderia 
utilizar para fazer comparações com empresas do mesmo setor [...] (Gerente de 
Desenvolvimento Organizacional). 

[...] essas informações externas são tidas por um nível mais elevado e a empresa 
geralmente, existe uma publicação onde são colocados alguns números de empresas 
de engenharia e que permite a comparação pelo pessoal da alta direção da empresa, a 
fazer comparações do tipo, fluxo de caixa da empresa, geração de receita por 
empregado, enfim, alguns indicadores financeiros, que são os indicadores que 
viabilizam todas as partes interessadas a obter um bom resultado [...] (Gerente de 
Desenvolvimento Organizacional). 

[...] até onde eu sei, é assim que a empresa obtém informações do mercado. E a 
pergunta sobre informações externas, não existe, que seja do meu conhecimento, 
alguma cois que seja estruturado para fazer isso [...] (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 

 [...] a gente não tem muito acesso aos procedimentos externos específicos, adotados 
pela diretoria para ter as informações de fontes externas, mas em diversas reuniões 
eles evidenciam estas informações, o que faz com que nós percebamos que eles 
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possuem e buscam estas informações no mercado (Gerente de Planejamento e 
Controle).10 

Outra citação que se repetiu foi de que a empresa atua em um seguimento de 

nicho de mercado. Que, neste momento, e até onde eles conseguem perceber pela frente, 

existe uma situação privilegiada. Não existem tantos concorrentes e, quando existem as 

oportunidades, a empresa é convidada a participar das licitações, das concorrências e, nesse 

processo, sabem dos resultados dos seus concorrentes. 

[...] enfim, o que acontece, é que nós atuamos em um seguimento de nicho de 
mercado e nós fazemos projetos de engenharia para a área de mineração. Então nós 
estamos numa situação, neste momento, e até onde a gente consegue ver para a 
frente, uma situação privilegiada. O que ocorre, essa relação com os nossos clientes, 
ela é muito especial, não existem tantos concorrentes no mercado, e na verdade, 
quando existem as oportunidades, nós somos convidados a participar dessas 
licitações, dessas concorrências e acabamos neste processo, sabendo dos resultados 
dos concorrentes. Qual concorrente pegou o que, cada processo, a natureza, a 
tipicidade do nosso negócio é de um nicho de mercado, de tal forma, que o fato da 
gente participar dessas concorrências, e dessas licitações, já nos permite obter 
informações de nossos concorrentes [...] (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 

Por atuar em um nicho de mercado muito específico, é feito um "corpo a corpo", 
ou seja, um contato frequente com os nossos clientes, na busca de informações de 
novos empreendimentos que estes buscarão implantar nos próximos anos. Além 
disso, são consultados, também, a variação de custo das conmodities como 
commodities de minério de ferro, fosfato, zinco, cobre, níquel e outros mais. De 
forma a sentir o termômetro do mercado através da variação de custo destas 
commodities (Diretor de Engenharia).11 

Percebe-se, na fala dos supervisores de disciplina e na fala da gerente de 

Automação de Projetos, uma visão mais voltada para a parte técnica da engenharia. Além 

disso, na análise dessa dimensão, aparece uma nova palavra, a "consultoria" externa 

especializada, citada pela supervisora da disciplina engenharia elétrica e pelo supervisor de 

desenvolvimento de TI, o que demonstra, também, em nível de supervisão, uma preocupação 

pela busca de aprendizagem através de parcerias externas.  

[...] hoje apesar de termos uma equipe muito boa, a gente ainda tem algumas 
especialidades que não são, que não existem na empresa, então a gente contrata 
essas empresas como parceiras para desenvolver algum tipo de especialidade, no 

                                                            
10 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
11 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. Grifos do autor. 
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caso, podem exemplificar, como a geotécnica, fundações para edificações, a gente 
sempre tem alguns parceiros que nos prestam esse serviço através de consultoria 
(Supervisora da disciplina Engenharia de Concreto). 

[...] além disso, a gente usa consultores, esses consultores nos ajudam a melhorar 
no cotidiano da empresa, tanto é que a empresa hoje tem várias certificações ISO, e 
a gente está sempre buscando tecnologias prontas, para poder nos auxiliar a 
implementar novos sistemas aqui. A gente busca tecnologias prontas, sistema pronto 
conhece, e tenta implementar aqui para poder melhorar nosso cotidiano e as 
disciplinas também da empresa (Supervisor de Desenvolvimento TI).12 

“A aprendizagem organizacional é o know-how incorporado, resultante da 

capacidade de absorção e da receptividade da empresa a uma nova tecnologia” (VON 

KROGH et al. 1998; LYLES, 2001, p. 273). 

[...] utilizamos seminários de mineração, engenharia de mineração, artigos de 
revistas, informações de sites de fornecedores para melhorias de sistemas (Gerente 
de Automação de Projetos). 

Sim, eu entendo que a fonte externa hoje seria mais a Internet, onde a gente faz 
várias consultas a catálogos técnicos, a sites de fornecedores e isso auxilia muito 
(Supervisor da disciplina Engenharia Elétrica).13 

Algumas práticas gerenciais, como consultas a fontes externas e a utilização de 

equipes multidisciplinares, são, também, apontadas por diversos autores (COHEN; GARVIN, 

2000; ISNARD; VIEGAS, 2009; PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002) como fatores 

facilitadores do processo de Gestão do Conhecimento.  

[...] bem, por exemplo, a Intranet da empresa tem acesso às NR´s, isso eu considero 
como uma fonte externa [...] (Líder de Projetos).14 

“A aprendizagem organizacional é o know-how incorporado, resultante da 

capacidade de absorção e da receptividade da empresa a uma nova tecnologia” (VON 

KROGH et al.; 1998; LYLES, 2001, p. 273). 

4. Tecnologias de informação utilizadas 

No processo de transcrição, a palavra "softwares" foi encontrada 64 vezes. Nessa 

dimensão, as falas também convergem para a confirmação dos resultados extraídos da 

                                                            
12 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. Grifos da autora. 
13 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
14 QUESTIONÁRIO APLICADO, 2012. 
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pesquisa documental. Os entrevistados citaram a utilização de softwares desenvolvidos 

internamente e os contratados pela empresa. 

Na função que exerço atualmente na empresa, as ferramentas voltadas para o 
controle de atividades dos colaboradores e a gestão de pessoas são as que mais são 
utilizadas por mim. Dentre elas posso citar como exemplo, o controle mensal da 
produção por disciplina e global da empresa, o controle do dimensionamento 
adequado das equipes de engenharia de acordo com a demanda prevista para um 
período mínimo de três meses e também as ferramentas que permitem o 
levantamento dos indicadores de qualidade dos produtos desenvolvidos pela 
empresa, que são disponibilizados inclusive, para o conhecimento dos nossos 
clientes (Diretor de Engenharia). 

 [...] tecnologias que eu utilizo bom, diariamente eu uso a Intranet, eu uso a Internet, 
eu uso softwares específicos, destes softwares alguns deles foram adquiridos pela 
empresa, outros foram desenvolvidos aqui. Dos softwares que foram adquiridos pela 
empresa, tem alguns que tem uma utilização bastante geral na empresa, utilizados 
diretamente pelas pessoas e outros que são bastante específicos, da mesma forma, os 
softwares que foram desenvolvidos pela empresa [...] (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 

[...] eu utilizo o Office, o AutoCAD, e para poder conversar com os clientes, eu 
também tenho essa interface aqui dentro da empresa, eu utilizo e-mail, e tem a ver 
com Tecnologia da Informação [...] (Líder de Projetos).15 

Ficou evidenciado, nas diversas falas, o uso intenso de softwares desenvolvidos 

pela equipe de TI da empresa, o que pode ser confirmado, também, na pesquisa documental. 

Percebe-se, também, uma grande quantidade de citações de softwares adquiridos ou alugados 

(SAS), software as a servisse, ou software como serviço para apoio à engenharia, 

administração, planejamento e controle de projetos. 

[...] vou dar alguns exemplos relacionados a esta questão, pois eles são utilizados 
pela minha gerência e pela empresa como um todo. Na Intranet, por exemplo, 
diariamente, o pessoal da TI desenvolveu um sistema interessante, por exemplo, 
Telefonia [...] (Gerente de Desenvolvimento Organizacional). 

 [...] eu uso, minha gerência usa, usamos o sistema de controle de CC´s, são 
documentos que a empresa recebe dos clientes para serem comentados, no caso nós 
emitimos, mas estes documentos são comentados pelos clientes e estes tem um 
prazo então nós temos aqui hoje, mais de oitenta projetos, cada projeto com uma 
quantidade grande de documentos, o fluxo de informações é muito grande, precisa 
haver um controle pra isso [...] (Gerente de Desenvolvimento Organizacional). 

 [...] por exemplo, nós temos um sistemas chamado SisCDI, que é um sistema de 
controle de documentos que são emitidos pela empresa e esse é um dos mais antigos 
desenvolvidos aqui, e é de aplicação geral e esse sistema permite a utilização de 
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indicadores, a indicação de avanço físico de um determinado projeto [...] (Gerente 
de Desenvolvimento Organizacional). 

Nós temos diversos softwares e hardware que nos apoia no dia a dia, a gente 
trabalha muito em computador, tem uma estrutura de rede e vários softwares 
desenvolvidos internamente, essas ferramentas são fundamentais para garantir a 
confiabilidade das informações que a gente utiliza e pra velocidade de geração 
dessas informações também (Gerente de Planejamento e Controle). 

 [...] SisCDI, onde eu tenho acesso ao controle de documentos. Eu não tenho acesso 
para editar, mas eu tenho acesso para ver e isso facilita demais o meu trabalho, como 
líder de projetos, o PEPEX, que é uma ferramenta incrível para fazer planilhas de 
quantitativos, é muito bacana mesmo, tem também, o próprio SisFAH também [...] 
(Líder de Projetos).16 

Percebe-se que existe a noção de importância e de valor da informação através do 

uso de ferramentas de TI. 

Nós utilizamos softwares de automação de projetos, que conseguem uma engenharia 
integrada entre as diversas disciplinas, que agregam qualidade aos projetos feitos na 
empresa (Gerente de Automação de Projetos). 

Hoje nós temos uma grande infraestrutura de TI na empresa, de hardware e 
software, apontaria como grandes valores, a Internet, e-mail, softwares da família 
Microsoft, softwares de última geração aplicados na engenharia (Supervisor da 
disciplina Engenharia Elétrica). 

A empresa oferece uma estrutura de programas de cálculo, cálculo civil estrutural, 
que beneficia toda a equipe de engenharia, então a gente pode citar alguns, que são 
por exemplo, o SAP 2000, Mudados, Cypecad, são programas de cálculos 
estruturais que facilitam o dimensionamento das estruturas de concreto (Supervisora 
da disciplina Engenharia de Concreto).17 

A estratégia de sondagem tem como objetivo a construção de um novo domínio 

de conhecimento utilizando os próprios recursos da organização. Os objetivos de inovação 

radical podem ser buscados a partir desta estratégia (VON KROGH et al., 2001).  

[...] temos vários sistemas desenvolvidos internamente que auxilia as disciplinas de 
engenharia, coordenação, administração, dentre estes sistemas, a gente utiliza 
tecnologia oferecida pela Microsoft e outras empresas. Dessas tecnologias a gente 
tem aqui a linguagem Visual Basic 6, a gente tem o.Net, os bancos de dados SQL, 
Oracle, MySQL, tem o JAVA, tem GROOVE, além dessas tecnologias de 
linguagem a gente possui servidores de última geração, storages, que é para 
comportar um maior volume de dados, e o tráfego de dados na empresa é muito 
grande, sistemas externos, por exemplo, o RM que ajuda na parte da Administração, 
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RH, Contabilidade, nós temos softwares de backup, um software da IBM, que faz o 
backup dos dados da rede, temos os backups que são feitos através das próprias 
ferramentas dos bancos de dados, SmartPlant, que é um software para 
desenvolvimento de plantas em três dimensões [...] (Supervisor de Desenvolvimento 
TI).18 

Os mapas de conhecimento devem indicar pessoas, documentos, ou banco de 

dados com o intuito de encontrar o conhecimento específico para cada necessidade (SILVA; 

NEVES, 2003). 

De uma forma global, é disponibilizada para todos os colaboradores da empresa a 
Intranet, onde se busca democratizar informações do dia-a-dia, como lista de 
aniversariantes do mês, ramais telefônicos, lista de e-mail dos colaboradores, são 
divulgadas notícias sobre os projetos, dicas para uso adequado da rede de 
informática da empresa, sistemas de controle de documentos, como CC´s, 
documentos recebidos dos clientes, DF´s, desenhos certificados emitidos pelos 
clientes e outros mais (Diretor de Engenharia). 

 [...] a gente utiliza e-mail e telefone, e também a Intranet ela apoia a comunicação e 
a rede, pois a gente encontra lá na Intranet e na rede os documentos comentados por 
clientes, documentos de fornecedor, a gente facilmente acessa esses documentos [...] 
(Gerente de Planejamento e Controle).19 

Eficácia Empresarial se refere ao "alcance dos objetivos estabelecidos pela 

organização, considerando-se a manutenção de seu sistema interno face à consequente 

adaptação ao ambiente externo" (ROBBINS; COULTER, 2002, p. 14. apud GASPAR, 2010, 

p.15). 

Nós temos uma Intranet, através da rede da empresa, que disponibiliza informações 
diárias, mensais, temos jornais periódicos de dois em dois meses [...] temos 
informações também através de e-mail, que são passadas para os profissionais 
(Gerente de Automação de Projetos). 

[...] hoje nós temos os sistemas de Intranet, onde a gente consegue pegar dados entre 
disciplinas, o sistema de e-mail é importante e webmail e a parte da rede também faz 
parte desta informação multidisciplinar [...] (Supervisor da disciplina Engenharia 
Elétrica). 

A empresa tem por cultura, desenvolver uma grande quantidade de softwares 
específicos para a forma de atuação da empresa, ou seja, através de uma equipe de 
programadores, controlados pela supervisão da TI, atende todas as necessidades 
interdisciplinares específicas e também o desenvolvimento de ferramentas para o 
controle corporativo da empresa. A lista é muito extensa e, posso citar como 
exemplo, o SisCDI, que é uma ferramenta de controle de documentos, os CC´s, 
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conforme mencionado anteriormente, que é controle de documentos recebidos com 
comentários de clientes, o controle de DF´s, que é controle de desenhos recebidos 
dos fabricantes, que são utilizados nos projetos e diversos outros (Diretor de 
Engenharia).20 

De acordo com o Modelo de Personalização e Codificação de Hansen (1999), a 

estratégia da codificação focaliza o uso da Tecnologia de Informação. Nela, todo 

conhecimento relevante para o negócio deve ser codificado e armazenado em banco de dados 

eletrônicos. Essa estratégia permite a reutilização dos conhecimentos da organização por 

todos os seus colaboradores. A codificação do conhecimento é realizada a partir da extração 

do mesmo a partir da pessoa que o desenvolveu, tornando-o independente da mesma.  

Existe uma quantidade grande de softwares que foram desenvolvidos [...] aqui dar 
um exemplo, o SisCDI é um software que faz o controle dos documentos que nós 
precisamos emitir. Então, esse é um software, que é utilizado, por muitas pessoas 
aqui dentro, por diversas disciplinas de engenharia, você tem outro software, o 
SisFAH, que também foi desenvolvido aqui, que faz a apropriação de horas, nós 
temos aqui que as pessoas, cada hora, elas estão fazendo e atuando em um 
determinado projeto, e até mesmo pra gente ter uma ideia de custo, as horas são 
apropriadas no projeto e as vezes no meso dia, a pessoa trabalha em três projetos 
distintos[...] e existem softwares que foram desenvolvidos, por exemplo, para fazer 
controle de CC´s, controle de documentos que foram emitidos, que os clientes 
comentaram, que foram desenvolvidos aqui dentro, existem softwares bastante 
específicos, por exemplo, tem um que fala sobre, que é para fazer controle de listas 
de materiais, tem outro que fala sobre a elaboração de planilhas de quantitativos, e 
são documentos técnicos necessários para que o cliente tenha, planilha de 
quantitativo é um documento emitido pela empresa, que determina a quantidade de 
material que precisa ser adquirido pelo nosso cliente, isso geralmente é utilizado 
para se fazer estudos de viabilidade técnica e econômica de um determinado projeto. 
Então são softwares específicos e existe uma quantidade muito grande. Tem uma 
relação de softwares deste tipo, por exemplo, desenvolvido aqui dentro o sistema de 
helpdesk, foi desenvolvido aqui dentro e é de uso geral, dos softwares mais 
específicos pode ser, além desses que eu já citei os unificados de planilhas de 
quantitativos, tem outro software que é o comparador de planilhas de quantitativos, 
são coisas bem específicas, sistema de materiais elétricos, especialmente utilizado 
pela disciplina de engenharia Elétrica (Gerente de Desenvolvimento 
Organizacional). 

 [...] a maioria dos softwares que a gente utiliza no dia a dia, de controle são 
desenvolvidos internamente, a gente tem o sistema de controle de documentos 
SisCDI, tem o de apropriação de horas que é o SisFAH, o de comentados pelo 
cliente, que é o de CC´s, o de documentos dos fornecedor que é o de DF´s, o de 
recebidos pelo cliente RC, o de proposta que é o de PR´s, tem os sistemas das 
disciplinas, [...] o sistema de controle de documentos que o nosso principal sistema, 
é um sistema que todos da empresa tem acesso, alguns acesso para gravação, outros 
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só de leitura, mas todas as informações dos projetos que são necessárias para o 
desenvolvimento do trabalho estão ali (Gerente de Planejamento e Controle). 

A empresa tem uma política de desenvolvimento de bastantes softwares internos, 
temos vários softwares de controle de documentos, controle de apropriação, controle 
de documentos de fornecedores, controle de documentos externos, controle de 
materiais, ferramentas para promover uma melhoria no sistema interno dos projetos 
(Gerente de Automação de Projetos).21 

O papel da TI está relacionado ao apoio à construção de formas de comunicação, a 

conversação, ao aprendizado, à formação de comunidades de trabalho, à estruturação das 

experiências individuais e das equipes, assim como à facilitação do acesso a ideias e soluções. 

A mera presença da tecnologia não criará uma organização de aprendizado (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998; FILHO, 2000; LAURINDO, 1995; SCHEER et al., 2001). 

[...] a parte de planilhas para CAPEX, que é investimento do projeto, tem toda a 
parte do sistema 3D que foi consolidação multidisciplinar, então foram 
desenvolvidas "n" ferramentas internas para deixar o nosso trabalho mais fácil no 
dia a dia (Supervisor da disciplina Engenharia Elétrica). 

 [...] eu posso exemplificar, a gente tem o GPQ, que é um controle de planilhas de 
quantitativos, o SisCDI, é o controle que a gente tem de documentações, lista de 
documentos e documentos a serem emitidos, documentos cadastrados, a gente tem 
programas de controle de documentos recebidos, controle de listas de documentos, 
controle de PEPEX, que é planilhas de quantitativo também que foi desenvolvido 
pela empresa, e que ajuda na elaboração das planilhas de engenharia, [...] vou citar 
aqui alguns softwares, vou falar o nome deles e falar uma breve descrição sobre o 
que ele faz. Começando pelo TUBLMT, é um sistema de auxilia a disciplina de 
Tubulação, nele a gente consegue criar listas de materiais para compras, listas de 
materiais por linhas, que é enviado de acordo com o padrão solicitado pelo cliente, 
isso auxilia demais a disciplina, evitando o trabalho manual, temos também o 
SisMatE, que é um sistema parecido com o TubLMT, porém é voltado para a 
disciplina de Elétrica, ele também gera as listas nos padrões dos clientes, e que são 
enviadas para o cliente avaliar, além desses dois sistemas de listas, tem também o 
PEPEX, que é um sistema de listas que auxilia o pessoal da Mecânica, Sistemas e 
Processos, que geram as PQ´s, que são as planilhas de quantitativos, aonde vem os 
preços, descrição de cada equipamento, que vai ser usado na obra, é um sistema que 
também gera relatórios, e auxilia nas emissões. Temos um sistema que está 
parcialmente concluído, ainda está em de desenvolvimento, que é o GPQ, 
Gerenciador de Planilhas de Quantidades, que vai auxiliar o PEPEX, ou talvez até 
substituir o PEPEX, um dia, e está padronizando algumas listas, com os novos 
padrões do nosso cliente, que é a Vale. Possuímos outros sistemas, por exemplo para 
cadastro de fornecedores, mapa de fornecedores, é um sistema que ajuda no 
mapeamento, onde é feito o cadastro de cada fornecedor e dentro deste cadastro, a 
gente faz uma relação com o que aquele fornecedor trabalha, se ele trabalha com a 
parte de miúdos, por exemplo, parafusos, porcas, ou outro que trabalha com 
equipamentos, então a gente faz esse mapeamento para as buscas ficarem mais 
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rápidas quando tiver necessidade. Temos o controle de suprimentos, temos um 
sistema de CAPEX, que é onde são colocados os preços dos equipamentos, em 
relação à cotação do dólar, cotação do euro, se for o caso, então esse sistema auxilia 
no orçamento, antes de colocar o projeto em construção. O sistema de biblioteca de 
recursos, já foi citado, temos um sistema que auxilia na parte de coordenação, 
planejamento e controle, que é chamado, de SisCDI, é um dos sistemas mais usado 
pela empresa, que é onde fica a lista de documentos [...] enfim, este sistema gera 
relatórios, gera curvas, e diversas informações gerenciais para acompanhamento. 
Temos o controle de DF´s, que é o controle de desenhos de fornecedor que auxilia o 
contato do cliente com o fornecedor, e com a empresa, o controle de CC, que 
controla os comentários do cliente, todo documento que é emitido, ele recebe o 
comentário do cliente, pois pode ter sido feito algo de errado, a gente atende esse 
comentário, e a partir do sistema a gente sabe se tem alguma pendência com o 
cliente ou se o cliente tem alguma pendência com a gente. Controle de RC´s que 
chamamos de recebidos do cliente, são todos os documentos que não estão 
relacionados a estes que eu já citei, a gente coloca em uma base de dados de tudo 
que é recebido, para poder ter um acesso mais rápido e mais fácil. Possuímos outros 
sistemas, indicadores de qualidade, sistema de cálculo de A1 emitido, sistema de 
total de A1 emitido, PLANGER e alguns outros sistemas de CURVA, todos eles 
para auxiliar a gestão de cada projeto. A gente tem uma equipe que é responsável 
para fazer esta gestão estes sistemas que eu acabei de citar, auxiliam, gerando curvas 
de avanço físico para saber onde tem algum gargalo, onde podem deslocar mais 
recursos para atender, melhorar e agilizar mais o trabalho e assim a entrega dos 
documentos para os clientes. Temos o sistema de Telefonia, o sistema de Helpdesk, 
que auxilia a própria TI, pois como a demanda é muito grande, aqui na empresa, no 
Helpdesk, o pessoal cadastra todas as necessidades deles e a equipe de TI recebe 
isso, para poder atender no tempo mais hábil possível (Supervisor de 
Desenvolvimento TI).22  

Carvalho (2003) cita, como exemplos de ferramentas utilizadas no processo de 

GC, os seguintes tópicos: Intranet, Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documento 

(GED), Groupware, Workflow, sistemas para a construção de bases inteligentes de 

conhecimento, BI, Mapas de Conhecimento, ferramentas de apoio à inovação, ferramentas de 

inteligência competitiva e portais corporativos.  

Pode-se observar que, deste resumo de tipologias, não foi evidenciado, pelos 

entrevistados, o uso de sistemas para a construção de bases inteligentes de conhecimento e 

Business Intelligence (BI), porém, a gestão do conhecimento não deixa de ser feita por meio 

da expertise dos agentes tomadores de decisão. Pode ser instigada, ainda, a seguinte questão: 

Esta tecnologia é uma ferramenta ou uma filosofia de gestão? 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo se buscou, a partir de uma pesquisa dos processos de Gestão do 

Conhecimento com o uso de ferramentas de TI de uma empresa privada de engenharia do 

sudeste brasileiro, identificar tais ferramentas que são adotadas pela organização, os processos 

de gestão do conhecimento utilizados e a percepção dos gestores quanto à relação entre o uso 

de ferramentas de TI nos processos de gestão do conhecimento. 

Os resultados da pesquisa documental demonstram que existem muitos softwares 

desenvolvidos internamente, sobretudo pela equipe de desenvolvimento de TI da empresa, e 

que eles são utilizados por todos os níveis da organização para otimização das atividades de 

Engenharia Técnica, Coordenação, Planejamento, Controle e Administração.  

Para verificar se os softwares implantados na empresa são voltados para a Gestão 

do Conhecimento, utilizou-se o quadro de tipologias de ferramentas de GC, adaptado por 

Carvalho (2003). A pesquisa mostrou que, deste resumo de tipologias, não foi evidenciado o 

uso de sistemas para a construção de bases inteligentes de conhecimento e Business 

Intelligence (BI), porém, a gestão do conhecimento não deixa de ser feita por meio da 

expertise dos agentes tomadores de decisão.  

Foram identificados, também, outros sistemas e ferramentas desenvolvidas pela 

equipe interna de Desenvolvimento, que não se enquadram na classificação/tipificação de 

Carvalho (2003). São Customizações desenvolvidas para automação de projetos de 

engenharia integrada em 3D. 

Para verificar os processos de gestão do conhecimento, a pesquisa foi documental 

e investigativa. Foram adotadas técnicas de coleta de dados secundários, visando interpretar 

as informações obtidas. 

O método se mostrou eficiente ao permitir, através do levantamento histórico e 

documental desde 2008, até 2011, que a empresa tem um planejamento anual de treinamentos, 

sejam eles internos e externos, que são realizados pelas disciplinas técnicas, administrativas e 

de planejamento e controle de projetos. Esses treinamentos podem ser ministrados por 

profissionais internos, por empresas especializadas e também por empresas fornecedoras de 

equipamentos voltados para área de atuação da empresa.  
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Além do planejamento anual de treinamentos, existem outros programas de 

melhorias, que são realizados em função da aquisição de novos softwares, novas versões de 

aplicativos, novas tecnologias e novas necessidades de aprendizado técnico que surgem ao 

longo dos anos. 

Para verificar a percepção dos gestores quanto à relação entre o uso de 

ferramentas de TI nos processos de gestão do conhecimento, utilizou-se o método de 

entrevistas com profissionais da diretoria, gerência, supervisão e liderança de projetos. Essa 

amostra pôde representar as visões de profissionais que desempenham atividades intensivas 

de conhecimento e que participam, ativamente, dos processos decisórios da organização. 

Foi possível, por meio dos depoimentos e falas, fazer a análise de conteúdo. 

Primeiramente, os depoimentos foram transcritos e ordenados quanto às dimensões de análise 

escolhidas e que respondem às questões de pesquisa. 

Quanto à dimensão Tecnologias de Informação, Benefícios e "Dificuldades", as 

falas do diretor de engenharia, do gerente de desenvolvimento organizacional, da gerente de 

Automação de Projetos, dos supervisores e da líder de projetos, demonstram que os 

"benefícios" da utilização de Tecnologias da Informação são percebidos.  

O gerente de desenvolvimento organizacional demonstrou "dificuldade" e 

"insatisfação" com o processo de manutenção do sistema de controle de ações preventivas e 

corretivas da empresa, desenvolvido internamente. Esse sistema está demandando alguma 

melhoria, mas esta demanda está aguardando na fila de prioridades de Desenvolvimento. Essa 

dificuldade demonstra um número insuficiente de programadores para atender todas as 

demandas em um tempo considerado "satisfatório", sob o ponto de vista do gerente de 

desenvolvimento organizacional. A prioridade para cada demanda de desenvolvimento é 

definida pela diretora técnica da empresa, que tem uma visão global e estratégica de todas as 

áreas e projetos em andamento na organização. Esta questão remete à discussão da 

importância atribuída pela empresa, aos procedimentos de qualidade, previstos pelo Sistema 

de Qualidade Total da empresa. 

A líder de projetos citou que o software desenvolvido internamente para 

apropriação de horas dos colaboradores extrapola os limites de funcionalidades previamente 

propostas, pois permite o monitoramento das atividades realizadas no dia, no período 

selecionado e resumo do rendimento das disciplinas.  

O gerente de desenvolvimento organizacional citou outro sistema desenvolvido 

internamente que é utilizado para fins que não foram previamente pensados na época de seu 

desenvolvimento. Como o turn-over está significativo, ele utiliza as informações do sistema 
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"Telefonia" que está disponível na Intranet para saber se as pessoas estão na empresa. Apesar 

desta ferramenta não ter sido planejada para isso, ela se mostra prática, funcional e atualizada. 

O Quadro 13 sintetiza as principais conclusões desta dimensão: 
Quadro 13: Tecnologia da Informação - Benefícios e "Dificuldades” 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto à dimensão mapeamento, uso e compartilhamento do conhecimento, foi 

enfatizada, pela gerente de automação de projetos e pelo diretor de engenharia, a prática de 

realização de seminários, workshop e treinamentos para o uso e compartilhamento do 

conhecimento. Demonstrou, também, a busca contínua pela melhoria dos projetos, por meio 

de lições aprendidas e do conhecimento externo, provenientes de consultorias a fabricantes de 

equipamentos, softwares e de novas tecnologias. 
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Ainda nessa dimensão, uma característica de compartilhamento com segurança foi 

percebida na fala da líder de projetos e na fala do gerente de desenvolvimento organizacional. 

Estes entrevistados demonstraram que o compartilhamento de conhecimento existe e que ele é 

feito e amparado por ferramentas, normas e regras de segurança. Percebeu-se, também, a 

aceitação de limites impostos pela empresa e pela TI, no sentido de proteger o seu capital 

intelectual que muitas vezes está em meio eletrônico e constitui o patrimônio da empresa. 

O gerente de desenvolvimento organizacional faz uma crítica no sentido de que o 

mapeamento, uso e compartilhamento do conhecimento existem e estão claros na empresa, 

porém, há um espaço significativo para melhorias. Esse processo de melhoria contínua faz 

parte da constante de aprendizagem empresarial. Existe, ainda, a necessidade de tornar o 

processo de compartilhamento mais sistematizado, progressivo e assegurado, de forma que as 

pessoas que estão chegando à empresa o acessem e que seja essa uma sistemática garantida 

pela organização. 

Quanto à dimensão utilização de informações e fontes externas para apoiar o 

negócio, a diretoria de engenharia e a gerência de desenvolvimento organizacional deixaram 

transparecer, através de suas falas, um entendimento mais estratégico, bem como uma 

preocupação que vai além da percepção puramente técnica da engenharia. Houve, também, 

uma convergência de opiniões entre esses dois entrevistados, no sentido de que a utilização de 

fontes externas existe e que, para fins estratégicos, é utilizada, porém, não existe, ao menos 

que seja do conhecimento de ambos, alguma forma estruturada para fazer isso. 

Não foi identificada, devido à fala de respondentes, uma ferramenta de TI para 

monitorar seu mercado e concorrentes, para tanto é usado apenas o uso da Internet, mas por 

atuar em um nicho de mercado muito específico, o monitoramento é feito através de contato 

com os clientes, acompanhamento da evolução das commodities de minério de ferro, fosfato e 

zinco no mercado internacional, assim como de informações veiculadas nas mídias. Percebe-

se, na fala dos supervisores de disciplina e na fala da gerente de Automação de Projetos, uma 

visão mais voltada para a parte técnica da Engenharia. Além disso, na análise dessa dimensão, 

aparece uma nova palavra, qual seja "consultoria" externa especializada, citada pela 

supervisora da disciplina Engenharia Elétrica e pelo supervisor de Desenvolvimento de TI, o 

que demonstra, também, em nível de supervisão, uma preocupação pela busca de 

aprendizagem através de parcerias externas.  

Quanto à dimensão Tecnologias de Informação utilizadas, ficou evidenciado, nas 

diversas falas, o uso intenso de softwares desenvolvidos pela equipe de TI da empresa, o que 

pode ser confirmado, também, na pesquisa documental. Percebe-se, ainda, uma grande 
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quantidade de citações de softwares adquiridos ou alugados (SAS), software como serviço 

para apoio à Engenharia, Administração, Planejamento e Controle de projetos. 

Para futuros estudos, sugere-se que a pesquisa se estenda a um número maior de 

empresas da área de Engenharia, bem como discuta as seguintes questões: 

• A tecnologia da informação apoia a gestão do conhecimento? 

• O grau da maturidade da empresa em relação à Gestão do Conhecimento depende da 

tecnologia da informação e suas aplicações? 

• Qual o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento em empresas do Brasil por 

regiões ou segmentos? 

• Qual o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento das empresas de projetos de 

Engenharia para Mineração? 

• Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento. Qual o perfil do profissional ou 

gestor que percebe relação entre os termos? 
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9. APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS 

1. Quais tecnologias de informação você utiliza e quais os benefícios de utilizá-la(s)? 

2. A empresa adota alguma estratégia de mapeamento, uso e compartilhamento de 

conhecimento. Descreva. 

3. A empresa usa informações e fontes externas de informações para apoiar o negócio. 

Exemplifique. 

4. Existe alguma tecnologia da informação que apoia a comunicação intraempresarial? 

Explique. 

5. Como a empresa monitora seu mercado e concorrentes? Explique. 

6. Quais as aplicações (softwares) foram desenvolvidas internamente, pela empresa e 

qual o foco deles? 

7. A empresa investe em treinamentos internos ou terceirizados? Exemplifique. 

8. A empresa investe em segurança das informações? Exemplifique. 
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