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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo descrever o compartilhamento do conhecimento 

no Portal de RH de uma empresa do setor siderúrgico de grande porte: a ArcelorMittal 

Brasil. A análise foi elaborada baseada em cinco vertentes: a integração do Portal com 

os módulos de RH, os componentes técnicos e de negócios presentes no Portal de RH, 

o compartilhamento do conhecimento existente, as dificuldades e facilidades 

detectadas na implantação do Portal, e os benefícios do Portal e as  expectativas dos 

envolvidos com o Portal de RH implementado. Optou-se pela análise de conteúdo 

temática como instrumento metodológico para identificar temas que emergem dos 

depoimentos das pessoas envolvidas no projeto de implantação do Portal de RH na 

ArcelorMittal Brasil. Os principais resultados obtidos evidenciaram: a integração do 

Portal de RH com os principais módulos de RH existentes,  a existência dos 

componentes técnicos do Portal que foram disponibilizados de forma básica para 

utilização dos usuários, o pouco compartilhamento de informações/conhecimento no 

Portal de RH, os benefícios voltados para a padronização de processos/sistema de 

auto-atendimento e a descentralização de grande parte das atividades do RH para os 

funcionários. 

 

 

Palavras-chave: Gestão Integrada de RH. Portal de RH. Portal Corporativo. Gestão do 

Conhecimento. Comunidades de Prática e e-learning.  



ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to describe the knowledge sharing in an HR 

Internet Portal of a large company in the siderurgy sector: the ArcelorMittal Brazil. This 

analysis was based on five main subjects: the Portal integration with HR modules, the 

technical and business components present in the HR Portal, the knowledge sharing 

found, the facilities and difficulties identified in the Portal implemented and the 

stakeholders’ expectations with the HR Portal used. An option was made for the 

analysis of thematic content as a methodological instrument to enable the identification 

of the subjects which were obtained from the statements of the people involved in the 

HR Portal project implemented in the Company. The results obtained showed the 

following: the existence of the HR Portal integration with the HR key modules, the basic 

way in which the Portal technical components were used, the reduced 

information/knowledge sharing in the HR Portal, the benefits brought by the self-service 

process/system standardization and the majority of the HR activities decentralized by 

the employees. 

 

Keywords: HR Integrated Management. HR Portal. Corporate Portal. Knowledge 

Management. Community of Practice and e-learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a globalização da economia, a desestatização de empresas, 

a abertura e desregulamentação dos mercados, as fusões e aquisições, entre outros 

fatores, vêm causando turbulências no ambiente empresarial. Com isso, a concorrência 

se acirrou muito, os clientes se tornaram mais exigentes e o mercado passou a 

demandar das empresas soluções inovadoras. Acrescentam-se a complexidade dos 

negócios, a sofisticação das ferramentas de trabalho, as novas tecnologias cada vez 

mais surpreendentes, a velocidade com que as mudanças chegam e as decisões que 

precisam ser tomadas cada vez mais depressa.  

Wood Jr e Picarelli Filho (2004) destacam que a Tecnologia da Informação (TI) 

é um apoio fundamental para as empresas na realização de suas estratégias e citam 

que, em muitos casos, o emprego da TI chega a condicionar a própria estratégia. 

Devido a estes fatores, a geração da informação e do conhecimento nas empresas e a 

disponibilização destes se torna um diferencial competitivo para auxiliar as 

organizações a lidarem com estas turbulências. Uma ferramenta que está sendo 

utilizada para a disponibilização das informações e do conhecimento nas empresas, é o 

portal corporativo. 

Portal corporativo é uma interface Web que provê um único ponto de acesso 

para a obtenção, compartilhamento e disseminação da informação através da empresa 

(GARTNER GROUP, 1998; DETLOR, 2000; ANEJA et al., 2000; TERRA e GORDON, 

2002; BENBYA et al., 2004). 

Terra e Gordon (2002) afirmam que os principais problemas, vivenciados pelo 

usuário final, que justificam a implantação de um portal são: 

• Dificuldades em acessar informações; 

• Redundância e duplicidade de informações; 

• Dificuldade para indivíduos publicarem informação para o resto da 

empresa; 

• Vários métodos para o acesso a informação: software “cliente” (instalado 

no computador do usuário), navegadores web, vários tipos de 

aplicativos, discos rígidos individuais, entre outros; 

• Necessidade de intermediação da área de tecnologia para acessar a 

informação; e  
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• Dificuldade de integração dos dados. 

De acordo com Terra e Gordon (2002), os portais para usuários individuais 

para a Internet (representados por empresas como Yahoo, UOL, Terra Network e 

América OnLine), foram os primeiros a serem criados. A partir daí, muitos portais 

surgiram, incluindo portais de informação, portais públicos da web, portais de comércio 

eletrônico entre empresas - B2B (business to business), áreas de trabalho de 

empregados e muitos outros. Bondarouk e Ruël (2005) citam que aproximadamente a 

partir do meio da década de 1990 as empresas introduziram a Gestão Eletrônica de 

Recursos Humanos (e-HRM - eletronic human resource management), que são 

conhecidos também com outros nomes, tais como: HRM digital e HRM baseado na 

web. 

Segundo Terra e Gordon (2002), aplicações corporativas, data warehouses, 

informações da Internet, serviços da web, documentos não-estruturados e 

conhecimento dos funcionários são alguns recursos que representam ativos vitais para 

as empresas. Porém, a maioria destas empresas não utiliza estes recursos como um 

meio para aumentar a sua lucratividade e as suas vantagens estratégicas. 

Conforme Terra e Gordon (2002), o que está faltando a estas empresas é 

possibilitar que todos estes recursos trabalhem em conjunto, objetivando o aumento da 

produtividade, a promoção da colaboração, facilitar a canalização dos conhecimentos 

da organização para servir melhor a seus clientes e resolver os desafios de negócio. O 

portal corporativo de RH atende a este desafio através da unificação das aplicações, 

informações e serviços de modo a aumentar os níveis de eficiência, melhorar a 

qualidade das relações e maximizar valores em toda a empresa. 

Conforme Yeung e Brockbank (1995), a normalização de serviços rotineiros 

deixa mais tempo livre à organização para que suas áreas permaneçam direcionadas 

para tarefas que agreguem valor real aos negócios. Os autores destacam que o RH se 

beneficia da TI com a automatização de suas atividades, deixando a responsabilidade 

de lidar com as atividades do dia-a-dia, como o ajuste de benefícios ou controle de 

férias a gestores e colaboradores.  Biesalski (2003) destaca que a implementação de 

um portal de RH é uma oportunidade para delegar a entrada de informações para os 

empregados. O autor conceitua o portal de RH como um sistema baseado na Web que 

automatiza e apoia os processos de RH, facilitando a utilização de funcionalidades 

oferecidas pelo RH e oferecendo serviços de auto-atendimento aos empregados. 
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Conforme o autor, o portal de RH, por ser um sistema de informação baseado em rede, 

permite que as empresas utilizem técnicas/ferramentas de gestão do conhecimento. 

Bondarouk e Ruël (2005) citam uma pesquisa on-line de sistemas de RH 

realizada em 2003 e repetida em 2005 pela Associação Profissional Holandesa para 

Gestores, cujo questionário incluía três partes principais: características da organização 

(tamanho, setor, indústria, disponibilidade de sistemas de RH); interesse das empresas 

no desenvolvimento de sistemas de Gestão de RH; e estado da arte de sistemas de 

Gestão de RH nas empresas.  Em 2003, 370 empresas responderam o questionário e 

em 2005, 215 responderam. Os seguintes resultados foram encontrados em 2003 e 

2005: 

• Desenvolvimento de Sistemas de Gestão de RH: 62 - 63% das 

empresas utilizam e-mail, intranet, e tecnologia de portal para auxílio à 

Gestão de Recursos Humanos; 

• Interesse das empresas no desenvolvimento de sistemas de Gestão de 

RH: 50% auto-atendimento para gestores, 49-53% portal de RH, 40% 

auto-atendimento para empregados, e 37% automação de fluxo de 

trabalho para a gestão de recursos humanos; 

• Estado da arte de sistemas de Gestão de RH. Maiores pontuações: 36-

40% portal de RH e 32% sistema de recrutamento (e-recruitment). 

Menores pontuações: sistema tutor (e-coaching), sistema de avaliação 

(e-assessment), sistema de ensino à distância (e-learnig), e sistema de 

gestão de competências (e-competence management); 

• Impacto dos sistemas de Gestão de RH nas empresas: 41-47% 

informam que os sistemas de Gestão de RH impactam na satisfação dos 

empregados, e 40% informam que os sistemas de Gestão de RH 

impactam em outros departamentos; 

• Três fatores na implementação de sistemas de gestão de RH foram 

considerados os mais importantes: comunicação corporativa sobre os 

sistemas de gestão de RH, qualidade da aplicação a ser implementada, 

e compromisso da alta gerência com a implementação. 

Ruta (2005), citada por Bondarouk e Ruël (2005), realizou uma pesquisa 

referente à implementação do portal de RH em uma subsidiária italiana da Hewlett-
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Packard e constatou que o uso do portal pelos empregados é altamente determinado 

pelo nível de utilidade dos módulos do portal de RH e pela facilidade de sua utilização. 

Dentre as aplicações de TI utilizadas pela área de RH, os portais de RH se 

destacam por utilizarem algumas ferramentas para a aquisição, organização e 

disseminação do conhecimento nas empresas (BIESALSKI, 2003). 

Face ao contexto de implantação de portais de RH e ao movimento em direção 

a modelos de gestão organizacionais baseados no conhecimento, emergiram questões 

a respeito da implementação de um portal de RH, tais como: Como os sistemas de 

Atendimento de Recursos Humanos (ARH) estariam evoluindo em direção ao portal de 

RH? Qual seria a intensidade das relações entre o uso de portais de RH e o 

desenvolvimento de práticas de gestão do conhecimento? Esses foram alguns 

questionamentos iniciais do autor desta pesquisa que motivaram o desenvolvimento 

deste trabalho. 

A presente pesquisa surgiu da motivação em compreender como as práticas de 

gestão do conhecimento relacionam com a implantação de um portal de RH. Deste 

modo foi elaborada a questão de pesquisa: Como o conhecimento pode ser 

compartilhado através da implantação de um portal de RH?  

Tal questão de pesquisa pode ser dividida em duas dimensões: a tecnológica e 

a organizacional. Na dimensão tecnológica, foram avaliados os componentes 

funcionais do portal de RH, com destaque para a integração dos sistemas de RH 

existentes. Na dimensão organizacional, foi estudado o relacionamento das práticas de 

gestão do conhecimento com o portal de RH implementado. 

O objetivo deste trabalho é identificar como o conhecimento pode ser 

compartilhado através da implantação de um portal de RH, tomando por base o estudo 

de caso do Grupo ArcelorMittal Brasil. Este objetivo pode ser desdobrado nos 

seguintes objetivos específicos:  

• Identificar os principais stakeholders envolvidos na implantação do portal de 

RH e suas necessidades; 

• Identificar as expectativas dos stakeholders envolvidos na implantação do 

portal de RH; 

• Identificar as dificuldades e facilidades que existem para disponibilizar o 

conhecimento no portal de RH; 

• Identificar as ferramentas de Gestão do Conhecimento que estão 

incorporadas no portal de RH; 
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• Identificar as funcionalidades técnicas e de negócios presentes no portal de 

RH. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta dissertação foi a 

realização de um estudo de caso qualitativo com os envolvidos na implantação do 

Portal Corporativo de RH na ArcelorMittal Brasil. 

Os principais resultados encontrados evidenciam que: o Portal de RH está 

integrado com a maioria dos módulos de RH da SAP implantados para a 

disponibilização de informações, os componentes técnicos descritos por Benbya et al. 

(2004) estão subutilizados no Portal de RH e que o compartilhamento do conhecimento 

no Portal de RH ainda é incipiente. 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos principais: introdução, 

referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise de dados e conclusão. Na 

introdução foi destacado um breve histórico da evolução dos portais e soluções de RH, 

a importância do tema de compartilhamento do conhecimento via portal de RH e o 

objetivo desta pesquisa. 

O referencial teórico, descrito no segundo capítulo, abrangeu cinco temas 

principais: gestão do conhecimento, apoio da tecnologia da informação à gestão do 

conhecimento, Intranet e portal corporativo, gestão de pessoas e a relação da 

tecnologia de informação e a gestão de pessoas. O terceiro capítulo descreveu os 

procedimentos metodológicos o qual contemplou um descritivo da ArcelorMittal Brasil, 

os sistemas de RH existentes e a estratégia de pesquisa utilizada nesta dissertação.  

No quarto capítulo foi analisado os módulos de RH integrados ao portal, os 

componentes técnicos e de negócios do portal de RH e o compartilhamento do 

conhecimento presente no portal de RH da ArcelorMittal Brasil. O último capítulo desta 

dissertação, sintetiza as principais conclusões, discute as limitações desta pesquisa e 

propõe trabalhos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os seguintes temas são abordados neste capítulo: Gestão do Conhecimento; 

Tecnologia da Informação como apoio à Gestão do Conhecimento; Intranet e Portal 

Corporativo; Gestão de Pessoas; e Tecnologia da Informação e a Gestão de Pessoas. 

2.1 -  GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O tema Gestão do Conhecimento descreve os seguintes assuntos: a 

conceituação de dado, informação e conhecimento; a classificação do conhecimento; a 

definição da Gestão do Conhecimento; o capital intelectual; o modelo de organização 

de aprendizagem; o modelo de conversão do conhecimento; as condições 

capacitadoras da criação do conhecimento organizacional; e os modelos de Gestão do 

Conhecimento. 

Para iniciar o assunto referente à Gestão do Conhecimento, é necessário que 

se realize o desenvolvimento de conceitos fundamentais dos elementos: dado, 

informação e conhecimento. Estas definições vão contribuir para o esclarecimento 

conceitual inicial necessário para se compreender a definição de gestão do 

conhecimento a ser detalhada no decorrer deste capítulo. 

2.1.1 -  CONCEITUAÇÃO DE DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 Stewart (1997) define os dados como informações brutas, e exemplifica: a 

temperatura é de 30º graus; informações são definidas como o contexto no qual o dado 

está inserido, como por exemplo: a temperatura está elevada para esta época do ano; 

e conhecimento é a conclusão tirada dos dados e das informações, como por exemplo: 

o aquecimento global é mais grave do que imaginávamos.  O autor lista algumas 

características de conhecimento, que são muito importantes para o seu entendimento, 

tais como:  

• O conhecimento pode ser utilizado sem ser consumido. Os economistas 

o chamam de “bem público”; 

• O conhecimento não é subtrativo, isto é, o fato de se obter um pouco de 

conhecimento não diminui em nada sua capacidade de consegui-lo; 

• O custo da produção do conhecimento não é afetado pelo número de 

pessoas que o usam; 
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•  O conhecimento existe independente do espaço, podendo estar em 

mais de um lugar ao mesmo tempo; 

• O fato de se ter vendido o conhecimento para alguém não impede a 

venda do mesmo item para outra pessoa; 

• Algumas formas de conhecimento são extremamente sensíveis ao 

tempo. Estas formas sofrem depreciação e podem chegar à 

obsolescência, como por exemplo: o conhecimento aplicado na máquina 

de escrever manual não é muito valioso nos dias de hoje; 

• Embora seja frequentemente atualizado, em especial o conhecimento 

científico, o conhecimento raramente desaparece; 

• Toda atividade econômica produz mais conhecimento do que consome. 

Nonaka e Takeuchi (1997) definem informação como um meio ou material 

necessário para extrair e construir conhecimento. Conforme os autores, a informação 

afeta o conhecimento acrescentando-lhe algo ou reestruturando-o. A informação é vista 

pelos autores em duas perspectivas: a informação “sintática” (ou o volume de 

informações) e a informação “semântica” (ou o significado). Por sua vez, o 

conhecimento é relacionado a crenças e compromisso, e está associado à realização 

de uma atitude, perspectiva ou intenção específica. Os autores complementam que o 

conhecimento é associado a uma ação e diz respeito ao significado, sendo relacional e 

específico ao contexto em que ele atua. Os autores definem conhecimento como um 

processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à “verdade”. 

Davenport e Prusak (1998) caracterizam: dado, informação e conhecimento 

conforme o Quadro 1. Contudo, dão maior ênfase ao termo 'informação', pois o 

consideram um termo que envolve todos os três, além de servir como conexão entre os 

dados brutos e o conhecimento que se pode eventualmente obter.  
 

QUADRO 1 – Dados, Informação e Conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o estado 
do mundo 

Dados dotados de relevância e 
propósito 

Informação valiosa da mente humana  
Inclui reflexão, síntese, contexto 

• Facilmente estruturado  
• Facilmente obtido por máquinas  
• Freqüentemente quantificado  
• Facilmente transferível  

• Requer unidade de análise  
• Exige consenso em relação 

ao significado  
• Exige necessariamente a 

mediação humana  

• De difícil estruturação  
• De difícil captura em máquinas  
• Freqüentemente tácito  
• De difícil transferência  

Fonte: DAVENPORT e PRUSAK (1998) 
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Terra e Gordon (2002) destacam que o conhecimento não é facilmente 

compreendido, classificado e medido como um bem ou um recurso, diferente da 

informação ou dos dados. Os autores complementam que o conhecimento é invisível, 

intangível, e difícil de ser imitado. 

Jamil (2005) por sua vez, define dado como a expressão convencionada de 

uma grandeza qualquer, um código ou sinal, representado por unidades padronizadas, 

podendo ser conseguidos por observação, medição ou processo automático. 

Informação é definida pelo autor, como um elemento formado a partir de um conjunto 

de dados relevantes para uma análise contextualizada.  E por fim, o autor define 

conhecimento como o conjunto formado pela informação e o contexto associado, 

considerando a percepção do ambiente e do sistema em que foram geradas e 

adquiridas as informações e de como atua este sistema. 

Os conceitos sobre dados, informação e conhecimento apresentados 

anteriormente por Stewart (1997), Davenport e Prusak (1998), Terra e Gordon (2002) e 

Jamil (2005) se assemelham e estão bem fundamentados.  Portanto, para este 

trabalho, utilizaremos a tradicional escala de valor: dado – informação – conhecimento. 

Dados são sinais, símbolos, caracteres e números sem significado. Informação 

corresponde ao dado inserido em um contexto, transmitindo uma mensagem. 

Conhecimento corresponde ao resultado da experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, que tem origem e é aplicado na mente 

dos indivíduos. Portanto, para que um dado seja considerado informação, 

necessariamente requer algum tipo de análise, exige um consenso da área quanto aos 

termos adotados em relação ao seu significado e, finalizando, deve estar em sintonia 

com o público a que se destina.  

2.1.2 -  CLASSIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Nonaka e Takeuchi (1997) classificam a criação do conhecimento 

organizacional em duas dimensões: a ontológica e a epistemológica. Na dimensão 

ontológica, o conhecimento é criado por indivíduos. Portanto, a organização além de 

apoiar os indivíduos na criação do conhecimento, realiza um processo que amplia o 

conhecimento criado, solidificando este conhecimento como parte da rede de 

conhecimentos da organização.  

Na dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi (1997), assim como Choo 

(2003), se baseiam na classificação estabelecida por Michael Polanyi (1966) entre dois 
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conhecimentos distintos - tácito e explícito. Conforme os autores, o conhecimento tácito 

é o conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo de períodos de experiência e de 

execução de uma atividade, quando a pessoa desenvolve uma capacidade de fazer 

julgamentos intuitivos sobre a realização bem-sucedida da tarefa. Os autores 

complementam que este conhecimento é difícil de ser verbalizado ou explicado a outra 

pessoa, pois é expresso por habilidades baseadas na ação e não se reduz a receitas e 

regras. Conclusões, insights e palpites subjetivos estão incluídos nesta categoria de 

conhecimento que é difícil de ser disseminada e compartilhada.  

Nonaka e Takeuchi (1997) e Choo (2003), destacam que o conhecimento 

explícito é aquele que pode ser expresso formalmente com a ajuda de um sistema de 

símbolos, podendo ser facilmente comunicado ou disseminado. Os autores 

complementam que o conhecimento explícito é baseado em objetos quando é 

codificado em séries de símbolos (palavras, números, fórmulas) ou em objetos físicos 

(equipamentos, documentos, modelos) e é baseado em regras quando é codificado em 

normas, rotinas ou procedimentos operacional-padrão.  

Choo (2003) acrescenta o conhecimento cultural, além dos conhecimentos 

tácitos e explícitos, como parte dos tipos de conhecimentos existentes dentro de uma 

organização. Para o autor, o conhecimento cultural consiste em estruturas cognitivas e 

emocionais que comumente são utilizadas pelas pessoas da organização para 

perceber, explicar, avaliar e construir a realidade. O autor complementa que o 

conhecimento cultural engloba as crenças e suposições utilizadas para descrever e 

explicar a realidade, assim como as convenções e expectativas utilizadas para agregar 

valor e significado a uma nova informação. O autor conclui que o conhecimento cultural 

não é codificado, mas é amplamente disseminado ao longo de vínculos e 

relacionamentos que unem um grupo.  

Nesta dissertação, serão adotados apenas os conceitos de conhecimento tácito 

e explícito apresentados anteriormente por Nonaka e Takeuchi (1997) e Choo (2003). 

2.1.3 -  DEFINIÇÃO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Gestão do Conhecimento é definida por Nonaka e Takeuchi (1997) como o 

processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos 

conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. Esta definição 

assemelha-se a discutida por Davenport e Prusak (1998), que conceituam a Gestão do 
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Conhecimento como sendo os processos de geração, codificação e transferência do 

conhecimento. 

Alavi e Leidner (1999) destacam que a gestão do conhecimento é um processo 

sistemático e organizacional específico para adquirir, organizar e disseminar os 

conhecimentos tácitos e explícitos dos empregados com o intuito de que os outros 

empregados possam utilizá-lo para serem mais efetivos e produtivos em seus 

trabalhos. Carvalho (2003) complementa as definições acima, afirmando que a Gestão 

do Conhecimento é a disciplina que oferece instrumentos que ajudam as empresas a 

transformar o conhecimento em uma fonte de vantagem competitiva. 

Lapa (2004) informa que a gestão do conhecimento é a capacidade de 

gerenciar, distribuir e criar conhecimento com eficiência e eficácia. O autor destaca que 

a gestão do conhecimento inclui na prática: identificar e o mapear os ativos intelectuais 

ligados à empresa; gerar novos conhecimentos para oferecer vantagens competitivas 

no mercado; tornar acessíveis grandes quantidades de informações corporativas, 

disseminando as melhores práticas e as tecnologias envolvidas para o 

compartilhamento destas informações. 

A gestão do conhecimento é conceituada por Benbya et al. (2004) como o 

processo de geração do conhecimento, armazenamento do conhecimento, distribuição 

do conhecimento e aplicação do conhecimento. Esta definição aproxima-se da 

discutida por Jamil (2005), onde a gestão do conhecimento é caracterizada como o 

processo de obtenção, registro, valorização, compartilhamento e monitoramento 

estratégico da utilização do conhecimento. O autor destaca que estes processos são 

obtidos com o auxílio de ferramentas tecnológicas, levando em consideração a cultura 

organizacional presente no ambiente empresarial. 

Nesta dissertação, será adotada a definição de gestão do conhecimento 

descrita por Benbya et al. (2004). 

 

2.1.4 -  CAPITAL INTELECTUAL 

Stewart (1997) informa que Hubert Saint-Onge do Canadian Imperial Bank of 

Commerce, e Leif Edvinsson da Skandia propuseram a divisão do capital intelectual em 

três partes: capital humano, capital estrutural e capital do cliente. 
 



 

 

22

 

FIGURA 1 – Modelo de Capital Intelectual  

                                    Fonte: STEWART (1997) 

 

Stewart (1997) caracteriza o capital humano como a capacidade necessária 

para que os indivíduos ofereçam soluções aos clientes, através da utilização de sua 

capacidade intelectual. Seu principal objetivo é a inovação, seja na forma de novos 

produtos e serviços ou nas melhorias dos processos de negócios. O autor informa que 

o capital humano aumenta quando a empresa utiliza mais o que as pessoas sabem e 

quando um número maior de pessoas sabe mais coisas úteis para a empresa.  O autor 

destaca que a cessão da “propriedade” do capital humano a uma empresa é voluntária 

e a forma mais efetiva é de a de criar um senso de propriedade cruzada entre 

funcionário e empresa. Para isto, as organizações devem reconhecer e estimular o 

desenvolvimento de comunidades intelectuais em áreas fundamentais à sua vantagem 

competitiva e permitir à empresa capitalizar seu capital humano e proteger seus 

próprios ativos intelectuais através de pagamento de incentivos, da possibilidade de 

participação acionária, de melhores sistemas de remuneração e administração, entre 

outras práticas. 

O capital estrutural é definido por Stewart (1997), como a capacidade 

organizacional que uma empresa possui de suprir as exigências do mercado. O autor 

destaca que os dois objetivos principais do capital estrutural é codificar os arcabouços 

do conhecimento permitindo sua transferência e compartilhamento e; ligar de forma 

inteligente as pessoas aos dados, especialistas e expertise, incluindo conjuntos de 

conhecimentos, em uma base just-in-time visando seu fácil acesso. Conforme o autor, 

o capital estrutural pode ser dividido em conhecimento codificado e não-codificado. O 

capital estrutural codificado contempla tecnologias, invenções, dados, publicações e 

processos que podem ser patenteados, além da ciência de vanguarda. Entre os 
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elementos de capital estrutural não-codificados estão a estratégia, a cultura, as 

estruturas, os sistemas, as rotinas e os procedimentos organizacionais, que são ativos 

muito mais extensos e valiosos do que os codificados.  

O capital do cliente é caracterizado por Stewart (1997) como o valor dos 

relacionamentos de uma empresa com as pessoas com as quais faz negócios. Saint-

Onge (1996), citado por Stewart (1997), define o capital do cliente como o sentimento 

do cliente pela empresa ao qual está fazendo negócios, considerando profundidade 

(penetração), amplitude (cobertura) e devoção (lealdade). Ele considera o valor da 

franquia da empresa e seus relacionamentos contínuos com pessoas e organizações 

para as quais a empresa vende. Edvinson, referenciado por Stewart (1997), define o 

capital do cliente como a probabilidade de que os clientes continuem fazendo negócios 

com a empresa. Stewart (1997) destaca que entre as três grandes categorias de ativos 

intelectuais, os clientes são os ativos mais valiosos, pois eles pagam as contas. O autor 

afirma que o capital do cliente é muito semelhante ao capital humano, no sentido que 

ninguém pode possuir os clientes, do mesmo modo como não se pode possuir as 

pessoas.  

Allee (2000) complementa a classificação de capital intelectual descrita por 

Stewart (1997) estendendo sua visão ao incorporar os níveis de responsabilidade 

social e preocupação ambiental que são áreas intangíveis importantes por possuírem 

um grande impacto para atingir uma economia sustentável. Allee (1999) descreve a 

classificação conforme esquema a seguir. 
 

 
FIGURA 2 – Modelo de Capital Intelectual Organizacional 

Fonte: ALLEE (2000) 
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Allee (1999) informa que o capital do cliente é também conhecido como capital 

de relacionamento externo, e inclui as alianças e relacionamentos de negócios com os 

clientes, os parceiros estratégicos, os fornecedores, os investidores, os órgãos 

reguladores e os grupos governamentais. Por sua vez o capital estrutural destacado 

pela autora, engloba os sistemas e processos de trabalho que alavancam a 

competitividade, incluindo a TI, as tecnologias de comunicação, os sistemas e 

softwares, os bancos de dados, os documentos, as imagens, os conceitos e modelos 

de como o negócio é operado, as patentes, os direitos autorais e os outros 

conhecimentos codificados. Já o capital humano, é caracterizado pela autora, 

contemplando as capacidades individuais, os conhecimento, as habilidades, a 

experiência e as habilidades para solucionar problemas que são inerentes às pessoas. 

Allee (1999) relaciona o capital social à qualidade e valores dos 

relacionamentos existentes na sociedade como um todo, através do exercício do 

cidadão corporativo como membro de comunidades locais, regionais, e globais. 

Conforme a autora, o capital ambiental corresponde ao valor dado ao relacionamento 

entre a terra e os seus recursos através do cálculo dos reais custos dos recursos 

consumidos pela corporação ou economia e determinando a troca equilibrada ou 

contribuição para a saúde e sustentabilidade do ambiente. 

 

2.1.5 -  MODELO DE ORGANIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Senge (1990) propõe cinco disciplinas para que as Organizações se tornem 

Organizações de Aprendizagem: Domínio Pessoal; Modelos Mentais; Objetivo Comum; 

Aprendizado em Grupo; e Raciocínio Sistêmico. 

O domínio pessoal, de acordo com Senge (1990), é baseado em habilidade e 

competência, requer crescimento espiritual e a realização de um trabalho criativo em 

contraposição a um reativo. O termo ‘domínio’ significa um nível especial de 

proficiência. De acordo com o autor, quando o domínio pessoal torna-se uma disciplina, 

ele se torna um processo contínuo, incorporando dois movimentos subjacentes: o 

primeiro é o de esclarecer o que é importante para nós, e o segundo consiste em 

aprender a enxergar com mais clareza a realidade do momento.  
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Modelos mentais são definidos por Senge (1990) como idéias profundamente 

arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens que influenciam o nosso modo de 

encarar o mundo e nossas atitudes. Conforme o autor, eles influenciam o que fazemos 

através do que vemos, como por exemplo: duas pessoas com diferentes modelos 

mentais observam o mesmo acontecimento e o descrevem de maneira diferente, 

devido ao fato de estarem observando detalhes diferentes.  

O objetivo comum foca no aprendizado ‘generativo’, que significa ‘expansão da 

habilidade de criar’, e só ocorre quando as pessoas lutam para realizar algo que lhes 

seja muito significativo, conforme destaca Senge (1990). A disciplina de se criar um 

objetivo comum, complementa o autor, envolve os seguintes passos: estimular o 

objetivo pessoal, transformar objetivos pessoais em objetivos comuns e, buscar o 

engajamento das pessoas no objetivo comum. 

O aprendizado em grupo, caracterizado por Senge (1990), é um processo de 

alinhamento e desenvolvimento da capacidade de um grupo criar os resultados que 

seus membros realmente desejam. O autor informa que a disciplina do aprendizado em 

grupo requer a prática de duas formas distintas pelas quais os grupos conversam: o 

diálogo e a discussão. No diálogo, ocorre a exploração livre e criativa de questões 

complexas e delicadas, onde cada um ‘escuta’ as idéias do outro, sem manifestar sua 

opinião. Na discussão, são apresentadas e defendidas diferentes opiniões, buscando-

se sempre a melhor idéia para apoiar as decisões que devem ser tomadas na ocasião.  

Senge (1990) conclui que o raciocínio sistêmico é o conjunto de conhecimentos 

e instrumentos que tem por objetivo tornar mais claro todo o conjunto e mostrar as 

modificações a serem feitas a fim de melhorá-lo. O autor informa que para alcançar 

todo o seu potencial, o raciocínio sistêmico precisa das outras quatro disciplinas: 

objetivo comum para conseguir um engajamento a longo prazo; modelos mentais para 

detectar as falhas na maneira atual de ver o mundo; aprendizagem em grupo para que 

as pessoas possam enxergar além dos limites das suas perspectivas pessoais; e 

domínio pessoal para motivar a pesquisar continuamente as ações que afetam o 

mundo atual.  

2.1.6 -  MODELO DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

O modelo de criação do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) 

está baseado na conversão do conhecimento, que corresponde à criação e expansão 

do conhecimento humano através da interação social entre o conhecimento tácito e o 
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conhecimento explícito. Este modelo está baseado na “espiral do conhecimento” que 

incorpora os quatro modos de conversão do conhecimento: (1) socialização; (2) 

externalização; (3) combinação e (4) internalização. 
 

QUADRO 2 – Formas de Conversão do Conhecimento 
Espiral do Conhecimento – Conversão dos Conhecimentos Tácito e Explícito 

Modo de Conversão Conhecimento Convertido Meio para Conversão 

Socialização Tácito para Tácito Comunidade 

Externalização Tácito para Explícito Memória 

Combinação Explícito para Explícito Sistemas 

Internalização Explícito para Tácito Treinamento 

Fonte: NONAKA e TAKEUCHI (1997) 
 

Nonaka e Takeuchi (1997) conceituam a socialização como um processo de 

compartilhamento de experiências, que possibilita a criação de conhecimento tácito, 

como modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. Um indivíduo pode 

adquirir conhecimento tácito diretamente de outros, sem usar a linguagem, como por 

exemplo: os aprendizes que trabalham com seus mestres e aprendem sua arte através 

da observação, imitação e prática. No contexto dos negócios, o treinamento prático 

utiliza basicamente o mesmo princípio. O segredo para a aquisição do conhecimento 

tácito é a experiência. 

A externalização é definida por Nonaka e Takeuchi (1997) como um processo 

de criação do conhecimento ideal, à medida que o conhecimento tácito se torna 

explícito, expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. 

Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave 

para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do 

conhecimento tácito. Pode-se converter o conhecimento tácito em conhecimento 

explícito de forma eficiente e eficaz através do uso seqüencial da metáfora, analogia e 

modelo.  

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997) a metáfora é uma forma de perceber ou 

entender intuitivamente uma coisa imaginando outra coisa. A associação de duas 

coisas pela metáfora é motivada em grande parte pela intuição e por imagens holísticas 

e não tem como objetivo encontrar diferenças entre elas. Por outro lado, associação 

através da analogia é realizada pelo pensamento racional e concentrando-se nas 

semelhanças estruturais e funcionais entre as duas coisas, daí suas diferenças. Assim, 

a analogia ajuda a entender o desconhecido através do conhecido e elimina a lacuna 

entre a imagem e o modelo lógico. Depois de criados, os conceitos explícitos podem 
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então ser modelados. Os modelos normalmente são gerados a partir de metáforas 

quando são criados novos conceitos no contexto dos negócios. 

Nonaka e Takeuchi (1997) definem a combinação como um processo de 

sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. Esse modo de 

conversão do conhecimento envolve a combinação de conjuntos diferentes de 

conhecimento explícito, onde os indivíduos trocam e combinam conhecimentos através 

de meios como: documentos, reuniões, conversas ao telefone ou redes de 

comunicação computadorizada. A reconfiguração das informações existentes através 

da classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento 

explícito pode levar a novos conhecimentos. Usos criativos de redes de comunicação 

computadorizadas e bancos de dados em larga escala facilitam esse modo de 

conversão do conhecimento. 

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), a internalização é o processo de 

incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito, e está intimamente 

relacionada ao ‘aprender fazendo’. As experiências tornam-se ativos valiosos, quando 

são internalizadas nas bases de conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de 

modelos mentais ou know-how técnico compartilhado. No entanto, para viabilizar a 

criação do conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser 

socializado com os outros membros da organização, iniciando assim uma nova espiral 

de criação do conhecimento. Para que o conhecimento explícito se torne tácito, é 

necessária a verbalização e diagramação do conhecimento sob a forma de 

documentos, manuais ou histórias orais. A documentação ajuda os indivíduos a 

internalizarem suas experiências, aumentando assim seu conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi (1997) informam que a criação do conhecimento 

organizacional é um processo em espiral denominada de espiral do conhecimento, que 

começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que 

cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações. A espiral do 

conhecimento normalmente se inicia no modo de socialização com o desenvolvimento 

de um ‘campo’ de interação que vai facilitar o compartilhamento das experiências e 

modelos mentais dos membros. Depois, o modo de externalização é provocado pelo 

‘diálogo ou pela reflexão coletiva’, nos quais o emprego de uma metáfora ou analogia 

significativa ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito oculto 

que, de outra forma, é difícil de ser comunicado. Em seqüência, o modo de combinação 

é provocado pela colocação do conhecimento recém-criado e do conhecimento já 
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existente proveniente de outras seções da organização em uma ‘rede’, cristalizando-os 

assim em um novo produto, serviço ou sistema gerencial. Por fim, o ‘aprender fazendo’ 

provoca a internalização. 
 

 

 

 FIGURA 3 – Quadrantes da Espiral do Conhecimento 
Fonte: NONAKA e TAKEUCHI (1997) 

O conteúdo do conhecimento criado por cada modo de conversão do 

conhecimento é naturalmente diferente, informam Nonaka e Takeuchi (1997). A 

socialização gera o que pode ser chamado de ‘conhecimento compartilhado’, como 

modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. A externalização gera 

‘conhecimento conceitual’. A combinação dá origem ao ‘conhecimento sistêmico’, como 

a geração de protótipos e tecnologias de novos componentes. A internalização produz 

‘conhecimento operacional’ sobre gerenciamento de projeto, processo de produção, 

uso de novos produtos e implementação de políticas. 

2.1.7 -  CONDIÇÕES CAPACITADORAS DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que as quatro formas de conversão do 

conhecimento podem ser transformadas em uma espiral do conhecimento através de 

cinco condições capacitadoras: intenção, autonomia, flutuação/caos criativos, 

redundância e variedade de requisitos. 

A intenção é definida por Nonaka e Takeuchi (1997) como a aspiração de uma 

organização às suas metas e objetivos, comumente transformada em estratégia dentro 

da organização. A condição intenção citada pelos autores, pode ser comparada com a 
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disciplina do objetivo comum descrito anteriormente por Senge (1990), onde a empresa 

é responsável: por estimular a busca de objetivos pessoais que se encaixem na 

estratégia da empresa, por transformar estes objetivos em objetivos comuns e por 

disseminar estes objetivos comuns na cultura da empresa. 

Nonaka e Takeuchi (1997) complementam que a organização amplia a chance 

de introduzir oportunidades inesperadas e aumenta a possibilidade das pessoas se 

motivarem para criar novos conhecimentos, ao permitir que os funcionários ajam de 

forma autônoma conforme as circunstâncias. Assim, idéias originais surgem, espalham-

se dentro da equipe, e se transformam em idéias organizacionais. Senge (1990) 

complementa que os dirigentes, ao promoverem um clima em que os princípios do 

domínio pessoal sejam praticados na empresa, permitem que as pessoas tenham 

autonomia para criar metas voltadas para a realização de trabalhos criativos, gerando 

assim novos conhecimentos. 

Nonaka e Takeuchi (1997) informam que quando a flutuação é introduzida na 

organização, seus membros enfrentam um ‘colapso’ de rotinas que demanda que a 

atenção seja voltada para o diálogo como meio de interação social, ajudando a criar 

novos conceitos e conhecimento. Conforme os autores, o caos criativo, por sua vez, é 

gerado quando há uma crise real na empresa ou quando os líderes da organização 

propõem metas desafiadoras, com isto, a tensão é aumentada dentro da empresa e a 

atenção de seus membros é focalizada na definição do problema e resolução da 

situação de crise.  Senge (1990) corrobora a idéia acima, informando que há uma 

tensão criativa quando um objetivo difere da realidade do momento, havendo um 

espaço entre a posição atual e a que se quer alcançar para se atingir este objetivo. 

Conforme o autor, o processo de balanceamento consiste em tomar atitudes que 

coloquem a realidade no nível do objetivo, gerando assim uma tensão em favor da 

criação de novos conhecimentos que possam contribuir para o alcance dos objetivos 

desejados. 

A redundância é caracterizada por Nonaka e Takeuchi (1997) como a 

superposição intencional de informações sobre atividades da empresa. Os autores 

destacam que, para que se crie conhecimento organizacional, é preciso que um 

conceito criado por um indivíduo ou por um grupo seja compartilhado por outros 

indivíduos que talvez não precisem do conceito naquele momento. Em suma, a 

redundância de informações precipita o ‘aprendizado por intrusão’ na esfera de 

percepção de cada indivíduo.  
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A variedade de requisitos, de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), permite 

que os membros da organização enfrentem muitos desafios impostos pelo ambiente, e 

pode ser aprimorada através da combinação de informações em todos os níveis da 

organização. Esta variedade é maximizada, de acordo com os autores, se todos na 

organização tiverem o acesso mais rápido a mais ampla gama de informações 

necessárias, percorrendo o menor número possível de etapas. 

2.1.8 -  MODELOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

O processo de geração do conhecimento é descrito por Nonaka e Takeuchi 

(1997) como um modelo de cinco fases, segundo a figura 4, que engloba:  

I. Compartilhamento do conhecimento tácito; 

II. Criação de conceitos; 

III. Justificação dos conceitos; 

IV. Construção de um arquétipo; e 

V. Difusão interativa do conhecimento. 

 

 
 FIGURA 4 – Modelo de 5 fases de criação do conhecimento  
Fonte: NONAKA e TAKEUCHI (1997) 
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Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de criação do conhecimento 

organizacional começa com o compartilhamento do conhecimento tácito. Este 

conhecimento valioso e inexplorado é pertencente ao indivíduo e precisa ser expandido 

dentro da organização.  Para conseguir compartilhar este conhecimento é necessário 

um “campo” no qual as pessoas possam interagir umas com as outras, através de 

diálogos pessoais, compartilhando suas experiências, modelos mentais, emoções e 

sentimentos, permitindo assim, o desenvolvimento da confiança mútua. O campo de 

interação típico corresponde a uma equipe auto-organizada, onde seus membros 

pertencentes a vários departamentos funcionais que trabalham em conjunto para 

alcançar uma meta comum. Esta fase é crítica à criação do conhecimento 

organizacional e corresponde à socialização. 

Na segunda fase, Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que o modelo mental 

tácito compartilhado por uma equipe auto-organizada é verbalizado em palavras e 

frases e é convertido em conceitos explícitos. Este processo de conversão do 

conhecimento tácito em explícito é apoiado pelo uso de múltiplos métodos de raciocínio 

como dedução, indução e abdução, sendo que o principal deles é a abdução que 

emprega linguagem figurada como metáforas e analogias. Esta fase é similar à 

externalização.  

Na terceira fase citada por Nonaka e Takeuchi (1997), a empresa verifica se os 

novos conceitos gerados são valiosos ou não para a organização. Este processo é 

chamado de justificação do conceito. Os critérios normais utilizados pelas empresas de 

negócios para justificar os conceitos podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos e 

normalmente envolvem: custo, margem de lucro e grau de contribuição de um produto 

para o crescimento da empresa. A alta gerência é responsável por formular os critérios 

de justificação de conceitos em acordo com a intenção organizacional. Estes critérios 

são expressos na forma de uma estratégia ou visão. 

Na quarta fase, o conceito justificado é transformado em algo tangível ou 

concreto, como um arquétipo, de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997). O arquétipo 

pode assumir a forma de um protótipo no caso de um desenvolvimento de um produto 

“real” ou em um mecanismo operacional no caso de serviços ou inovações “abstratas”. 

Em ambos os casos, o arquétipo é gerado combinando-se o novo conhecimento 

explícito gerado com o conhecimento explícito existente. Esta fase é semelhante à 

combinação. 
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Nonaka e Takeuchi (1997) informam que a quinta e última fase expandem o 

conhecimento criado na organização, realizando a difusão interativa do conhecimento. 

Esta expansão tanto dentro da empresa quanto entre empresas, evidencia que uma 

empresa geradora do conhecimento não trabalha em um sistema fechado, mas em um 

sistema aberto, no qual há uma troca constante de conhecimento com o ambiente 

externo à organização. 
 

De acordo com Davenport e Prusak (1998), qualquer empresa que queira 

destacar-se na gestão do conhecimento tem que implementar os três processos de 

geração, codificação e transferência do conhecimento. Conforme os autores, o 

processo de Geração do Conhecimento é subdividido em cinco sub-processos: 

aquisição, recursos dedicados, fusão, adaptação e redes. Os autores destacam que o 

conhecimento que é obtido via aquisição não precisa ser um novo conhecimento 

criado, ele necessita ser um novo conhecimento para a organização. Para os autores, a 

melhor e a mais efetiva maneira para adquirir o conhecimento é comprá-lo, isto é, 

comprar uma organização ou contratar pessoas que possuem o conhecimento 

desejado. Os autores complementam que uma empresa que adquire outra companhia 

por seu conhecimento está comprando ‘pessoas’ (isto é, conhecimento que existe na 

cabeça das pessoas e dentro das comunidades existentes), talvez algum conhecimento 

estruturado em documentos ou sistemas, e em rotinas e processos que fazem parte do 

conhecimento da empresa comprada. Além de poder ser comprado, o conhecimento 

externo pode ser alugado através de uma fonte de conhecimento, como por exemplo, 

contratar um consultor para um projeto. 

Outra maneira de uma organização gerar conhecimento é estabelecer 

unidades ou grupos específicos para este propósito, como departamentos de pesquisa 

e desenvolvimento, que têm como principal objetivo a criação de novo conhecimento e 

de novas maneiras de fazer as coisas (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). De acordo 

com os autores, a geração do conhecimento através da fusão, introduz complexidade e 

conflitos para a criação de novas sinergias, pois agrupa pessoas com diferentes 

perspectivas de trabalho em um problema ou projeto comum, o que força estas 

pessoas a gerarem uma solução em consenso. 

Davenport e Prusak (1998) informam que mudanças externas e internas levam 

uma empresa a adaptar sua maneira de trabalhar. Conforme os autores, novos 

produtos de competidores, novas tecnologias, e mudanças sociais e econômicas levam 
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à geração do conhecimento, pois as empresas que não se adaptarem em resposta à 

estas mudanças vão ficar para trás. Os autores complementam que a habilidade de 

uma empresa se adaptar depende de dois fatores principais. Em primeiro lugar, a 

empresa deve possuir recursos e capacidades internas que podem ser utilizadas de 

novas maneiras; em segundo lugar, ela deve ser aberta a mudanças ou ter uma alta 

‘capacidade de absorção’. 

Davenport e Prusak (1998) destacam que o conhecimento também é gerado 

por redes informais e auto-organizadas dentro de uma empresa que podem se tornar 

formalizadas durante o tempo. Os autores informam que quando as pessoas que 

compõem estas redes compartilham conhecimento e são capazes de se comunicar e 

colaborar de maneira efetiva, suas comunicações do dia-a-dia normalmente geram 

novos conhecimentos para a empresa. 

Davenport e Prusak (1998) destacam que objetivo do processo de codificação 

é formatar o conhecimento organizacional de uma maneira que ele se torne acessível e 

aplicável para aqueles que necessitam dele. Este processo transforma conhecimento 

em um código fazendo com que este conhecimento se torne organizado, explícito, 

portável e fácil de entender na medida do possível. Os autores complementam que o 

propósito da codificação é colocar o conhecimento em um formato utilizável, onde a 

empresa necessita definir qual é o uso que o conhecimento terá dentro da organização. 

Mapear o conhecimento corporativo é uma importante parte do processo de 

codificação. Uma vez encontrado, o conhecimento deve ser avaliado por sua 

importância e utilidade para a organização e categorizado nos tipos de conhecimentos 

definidos pela organização. Por isto, relevância do conhecimento é muito mais 

importante que sua completude. O conhecimento pode ser rico, tácito, intuitivo, 

baseado em regras, esquemático, explícito, etc. Conhecimento em organizações varia 

de complexos e acumulados pela experiência que pertencem a pessoas a 

conhecimentos mais estruturados e de conteúdo explícito.  

Há duas maneiras de codificar o conhecimento. Conforme Davenport e Prusak 

(1998), uma delas é o mapeamento o conhecimento, cujo principal objetivo é mostrar 

para as pessoas na organização aonde ir quando elas necessitam de conhecimento de 

especialistas. Um mapa do conhecimento é um guia para as pessoas que contém o 

conhecimento e não um repositório de conhecimento. A outra maneira de codificar o 

conhecimento é através de sua modelagem, destacam Davenport e Prusak (1998).  A 

modelagem tem mostrado bastante utilidade quando regras, entidades, e rotinas são 
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estáveis, mas ainda há muito a descobrir a respeito dos valores das aplicações 

centradas no conhecimento. Em geral, a grande contribuição do processo de 

modelagem de conhecimento não é alcançar o exato entendimento das entradas e 

saídas dos fluxos de conhecimento, mas identificar as variáveis do modelo que podem 

ser afetadas pelas ações de gestão. 

Davenport e Prusak (1998) pregam que a melhor maneira de uma organização 

disseminar o conhecimento efetivamente é contratar pessoas inteligentes e deixá-las 

se comunicarem entre si. Transferência de conhecimento espontânea e desestruturada 

é vital para o sucesso de uma empresa. Embora a gestão do conhecimento implique a 

formalização da disseminação, um dos elementos essenciais é o desenvolvimento de 

estratégias específicas para encorajar a troca de conhecimento de maneira 

espontânea. Os autores sugerem que as empresas criem locais e ocasiões para os 

trabalhadores interagirem informalmente. Eles acreditam que a transferência de 

conhecimento em encontros face a face e através de narrativas seja mais efetiva que 

as formas estruturadas de transferência. Conhecimento que é mais ou menos explícito 

pode ser incorporado em procedimentos ou representado em documentos e banco de 

dados e transferido com precisão razoável. Ao contrário, a transferência de 

conhecimento tácito geralmente requer contato pessoal intenso. O ‘relacionamento 

para transferência’ pode ser uma parceria, mentoring, ou aprendizado com um mestre. 

Tais relacionamentos envolvem vários tipos de conhecimento, do explícito ao tácito.  

Choo (2003) descreve a gestão do conhecimento, segundo a figura 5, como a 

utilização da informação nos processos de construção de sentido, criação do 

conhecimento e tomada de decisão. Segundo o autor, o conhecimento organizacional é 

criado quando os três modos de processamento da informação – construção de 

sentido, criação de conhecimento e tomada de decisão – se unem para construir uma 

rede maior de processos que continuamente geram significado, aprendizado e ações.  
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FIGURA 5 – Modelo do Ciclo do Conhecimento Organizacional  
Fonte: CHOO (2003) 
 

Na construção de sentido, Choo (2003) informa que os membros da empresa 

representam e negociam crenças e interpretações para construir significado e objetivo 

comum. Interligando significados, agenda e identidade, a empresa explora suas 

especializações e desenvolve novas capacidades com o intuito de atingir sua visão e 

seus objetivos. Lacunas no conhecimento necessário para ligar significado e ação, 

bloqueiam o movimento da empresa para atingir seus objetivos.  Isto faz com que a 

organização inicie a busca pelo conhecimento necessário através da interpretação de 

seus objetivos, agendas e prioridades. Assim, os membros da empresa geram novos 

conhecimentos ao converter, compartilhar e sintetizar seu conhecimento tácito e 

explícito, além de interligá-los com o conhecimento externo de fora da empresa.  

Choo (2003) destaca que a construção do conhecimento implica novas 

capacidades e inovações que melhoram as competências existentes e criam outras; 

geram novos produtos, serviços ou processos; ou ampliam as reações da empresa a 

uma situação problemática.  

Os significados e propósitos comuns, assim como os novos conhecimentos e 

capacidades, de acordo com Choo (2003), convergem para a tomada de decisão na 

forma de uma atividade que leva à seleção e ao início da ação. Significados, agendas e 

identidades comuns permitem a seleção de premissas, regras e rotinas que estruturam 

a tomada de decisão.  Novos conhecimentos e capacidades possibilitam novas 

alternativas e novos resultados, expandindo a coleção de reações disponíveis. Com 
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isto a empresa simplifica a tomada de decisão, codifica e transmite o que aprendeu e 

revela competência e responsabilidade.  

Jamil (2005) descreve o modelo de gestão do conhecimento como o processo 

de obtenção, registro, compartilhamento, monitoramento e valorização do 

conhecimento no ambiente da empresa através de aplicação de ferramentas 

tecnológicas.  
 

 

FIGURA 6 – Modelo do Processo de Gestão de Informação e do Conhecimento 
Fonte: JAMIL (2005) 

 

Conforme Jamil (2005), o sub-processo de obtenção visa obter a informação e 

conhecimento através da interação com o ambiente interno e externo. O sub-processo 

de registro é responsável por codificar os acervos e registrá-los através de recursos e 

métodos variados, para a sua utilização no restante do processo. Já o sub-processo de 

compartilhamento avalia como os conteúdos – dados, informações e conhecimentos 

são disseminados à empresa para atender às necessidades operacionais e gerenciais, 

direcionando a aplicação para fins estratégicos.  O sub-processo de valorização 

abrange todo o processo e visa permitir a valorização de: trabalhos com os acervos - 

como analisar volumes de armazenamento, acessos a determinados acervos 

armazenados, utilização destes conteúdos para realização de trabalhos, entre outros; e 

valorizar atores que atuam no sentido de gerar, absorver e registrá-los para o uso – 

como realizar premiações, reconhecimento e outras práticas de gerenciamento de 

recursos humanos em função de sua contribuição no processo. O sub-processo de 

monitoramento estratégico analisa a utilização dos acervos em nível estratégico da 
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empresa, visando o desdobramento das metas estratégicas em objetivos e planos 

táticos e operacionais. A aplicação de ferramentas tecnológicas é uma atividade que se 

encontra inserida em todos os outros sub-processos com o objetivo de suportá-los. 

Vários pontos chaves podem ser sintetizados após revisão dos modelos de 

gestão do conhecimento analisados. Não há uma definição única ou comum que seja 

aceita como modelo de gestão do conhecimento. Existem vários conceitos que são 

similares nos modelos analisados, mas a sua seqüência e estrutura variam.  

De um modo geral, as fases de criação/geração do conhecimento, 

codificação/registro do conhecimento, disseminação/transferência do conhecimento 

estão presentes em todos os modelos. A fase de criação/geração do conhecimento 

está presente nas seguintes fases dos modelos estudados: Nonaka e Takeuchi (1997) 

– compartilhamento e criação de conceitos, Davenport e Prusak (1998) – geração do 

conhecimento, Choo (2003) – construção de sentido e criação do conhecimento, Jamil 

(2005) – obtenção do conhecimento. Já a fase de codificação/registro do conhecimento 

está inserida nas seguintes fases dos modelos descritos: Nonaka e Takeuchi (1997) – 

criação e justificação de conceitos e construção de um arqueótipo, Davenport e Prusak 

(1998) – codificação do conhecimento, Choo (2003) – criação do conhecimento e 

tomada de decisão, Jamil (2005) – registro do conhecimento. Por outro lado, a fase de 

disseminação/transferência do conhecimento está incluída nas seguintes fases dos 

modelos abordados: Nonaka e Takeuchi (1997) – difusão interativa do conhecimento, 

Davenport e Prusak (1998) – transferência do conhecimento, Choo (2003) – tomada de 

decisão, Jamil (2005) – compartilhamento do conhecimento. 
 

 

QUADRO 3 – Resumo dos Modelos de Gestão do Conhecimento  

Resumo dos diferentes Modelos de Processo de Gestão do Conhecimento 

Autores Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 
Nonaka e 
Takeuchi 
(1997) 

Compartilha-
mento do 
Conhecimento 

Criação de 
Conceitos 

Justificação de 
Conceitos 

Construção de 
um Arqueótipo 

Difusão 
Interativa do 
Conhecimento 

Davenport 
e Prusak 
(1998) 

Geração do 
Conhecimento 

Codificação 
do 
Conhecimento 

Transferência 
do Conheci-
mento 

  

Choo 
(2003) 

Construção de 
Sentido 

Criação do 
Conhecimento 

Tomada de 
Decisão 

  

Jamil 
(2005) 

Obtenção do 
Conhecimento 

Registro do 
Conhecimento 

Compartilha-
mento do 
Conhecimento 

Monitoramento 
Estratégico 

 

Fonte: AUTOR  
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2.2 -  TI COMO APOIO À GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Os seguintes assuntos são detalhados neste tema: o papel da Tecnologia de 

Informação na Gestão do Conhecimento e a categorização das tecnologias para a 

Gestão do Conhecimento. 

Davenport e Prusak (1998) citam que são várias as armadilhas e limitações na 

utilização de tecnologia da informação para os trabalhos que envolvem conhecimento, 

como por exemplo: tentar forçar o fluxo de conhecimento dentro de uma estrutura 

rígida de dados ao focar mais em sistema do que no conteúdo. Os autores 

complementam que o poder de processamento dos computadores tem pouca 

relevância para o trabalho que envolve conhecimento, mas as capacidades de 

comunicação e armazenamento das redes de computadores fazem deles habilitadores 

do conhecimento permitindo, através de ferramentas de tecnologia da informação, 

apontar para pessoas com conhecimento e conectar pessoas que necessitam 

compartilhar conhecimento e que estão dispersas geograficamente.  

Carvalho (2003) destaca que o papel principal da Tecnologia da Informação na 

Gestão do Conhecimento consiste em aumentar o alcance e acelerar a velocidade de 

transferência do conhecimento. Conforme o autor, as ferramentas de Gestão do 

Conhecimento pretendem ajudar no processo de captura e estruturação do 

conhecimento de grupos e indivíduos, disponibilizando este conhecimento em uma 

base compartilhada por toda a organização. O autor ressalta que a Tecnologia da 

Informação desempenha um papel de infra-estrutura, pois a Gestão do Conhecimento 

envolve principalmente aspectos humanos e gerenciais. 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que tecnologias projetadas para gerenciar 

dados estruturados, tipicamente são orientadas para números, e endereçam um grande 

volume de observações, tecnologias do conhecimento lidam mais freqüentemente com 

texto em relação a números, que são relativamente desestruturados, tais como 

cláusulas, sentenças, parágrafos, e estórias.  Os autores afirmam que há vários fatores 

chaves que são utilizados para distinguir os vários tipos de tecnologia para Gestão do 

Conhecimento, entre eles estão: diferentes papéis na utilização da tecnologia, nível de 

conhecimento requerido para a utilização da tecnologia e tempo requerido para 

encontrar a solução do problema em uma determinada aplicação de negócios 

contemplada pela ferramenta de gestão do conhecimento. 
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 Davenport e Prusak (1998) apresentam sua proposta de categorização das 

tecnologias para a Gestão do Conhecimento agrupando os softwares nas seguintes 

classificações: repositórios de conhecimento amplo, soluções focadas em domínios de 

conhecimento, sistemas de conhecimento em tempo real e sistemas de análise de 

longo prazo. 

Repositórios de conhecimento são definidos por Davenport e Prusak (1998) 

como repositórios estruturados de conhecimento explícito, que buscam o conhecimento 

que está contido em documentos – memorandos, relatórios, apresentações, artigos, e 

outros documentos – e os armazena em repositórios onde eles podem ser facilmente 

consultados. Por outro lado, soluções focadas em domínios de conhecimento 

contemplam os sistemas de gestão do conhecimento que fazem uso de técnicas de 

Inteligência Artificial (DAVENPORT e PRUSAK, 1998).  

Sistemas de conhecimento em tempo real são sistemas utilizados quando há 

pouco tempo para solução do problema e os usuários têm um conhecimento sobre o 

assunto (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). Por exemplo: aplicações de help desk ou 

suporte ao usuário, cujo processo é realizado por analistas capacitados, porém o 

tempo para solução do problema é crucial, pois o usuário se encontra no telefone em 

tempo real.  

Para Davenport e Prusak (1998) sistemas de análise de longo prazo são 

indicados quando há bastante tempo para uma resposta ao problema e quando a 

organização possui um usuário especialista em estatística. Nestes tipos de sistemas, 

os dados são transformados em conhecimento através do aprendizado contínuo de 

casos coletados.  

Carvalho (2003) informa que a classificação apresentada por Davenport e 

Prusak (1998) concentra-se nas ferramentas de trabalho colaborativo e preservação da 

memória organizacional, esquecendo-se das ferramentas de apoio à inovação que são 

extremamente úteis no processo de geração do conhecimento. Além disso, Carvalho 

(2003) complementa que Davenport e Prusak (1998) não deixam claros os aspectos 

que diferenciam uma categoria da outra, tornando a classificação um pouco confusa. O 

autor propõe a divisão das ferramentas de Gestão do Conhecimento em dez 

categorias: ferramentas voltadas para a Intranet; sistemas de gerenciamento eletrônico 

de documentos (GED); sistemas de groupware; sistemas de workflow; sistemas para 

construção de bases inteligentes de conhecimento; business intelligence (BI); sistemas 
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de mapas de conhecimento; ferramentas de apoio à inovação; inteligência competitiva; 

e portais corporativos. 

Conforme Carvalho (2003), os sistemas baseados na Intranet privilegiam a 

informação interna à organização, e são normalmente utilizados para divulgar 

informações sobre os departamentos, resoluções de diretoria, jornal interno com 

notícias selecionadas (clipping) e outros tipos de informações. Essa comunicação é 

passiva (estilo “pull”, puxe em inglês), isto é, o usuário é que deve buscar a informação 

disponível na intranet. Davenport e Prusak (1998) informam que os repositórios 

baseados na Web são muito intuitivos, pois lidam com muita facilidade com áudio, 

gráficos, e vídeos representando conhecimentos. Os autores destacam que a utilização 

de tecnologias Web para Gestão do Conhecimento envolve um complexo pacote de 

ferramentas que são necessárias para  capturar a informação, armazená-la, e permitir 

seu acesso a vários usuários.  

Davenport e Prusak (1998) e Carvalho (2003) definem os sistemas de GED 

como repositórios do conhecimento explícito estruturado, utilizados para guardar 

informações/documentos corporativos sobre produto, mercado, clientes ou outros tipos 

de conhecimento. Conforme Carvalho (2003), a solução de GED pretende auxiliar nas 

atividades de criação, processamento e revisão de documentos e permitir uma rápida e 

eficiente localização destes documentos armazenados, concentrando nos processos de 

codificação e transferência do conhecimento.   

De acordo com Jamil (2005), groupware são aplicações computacionais que 

possibilitam o cadastro e o compartilhamento da informação e do conhecimento através 

de sistemas moldados para a comunicação interpessoal. Para Carvalho (2003), um 

sistema de groupware proporciona a plataforma ideal para a criação de aplicações de 

colaboração. De acordo com o autor, o sistema de groupware é um sistema marcado 

pela informalidade que abrange todos os processos da Gestão do Conhecimento, pois 

propicia a geração de conhecimento e o compartilhamento do conhecimento tácito. O 

autor destaca que entre as aplicações de colaboração mais comuns, destacam-se o 

correio eletrônico, grupos de discussão, correio de voz, vídeo-conferência, centrais de 

suporte e atendimento a clientes. 

Para Carvalho (2003) e Jamil (2005), workflow é um sistema automatizado que 

suporta a modelagem e codificação dos processos de negócio padronizados, através 

da captura dos passos lógicos do fluxo. Jamil (2005) complementa que os trabalhos 

executados em série permitem a configuração da seqüência de rotinas, dependendo de 
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ordem previsível entre as tarefas e da ocorrência de eventos nos encaminhamentos 

entre elas. Carvalho (2003) informa que, em um processo organizacional, cada usuário 

representa um papel diferente e todos os usuários necessitam compartilhar 

informações e gerenciar o andamento da atividade. O autor conclui que o workflow 

auxilia os processos de codificação e transferência do conhecimento ao longo de um 

processo de negócios, através da explicitação do conhecimento que está inserido nos 

fluxos, possibilitando a troca de conhecimento tácito e explícito entre os envolvidos. 

Carvalho (2003) informa que a categoria de sistemas para construção de bases 

inteligentes de conhecimento inclui os sistemas baseados em inteligência artificial que 

incorporam conhecimentos, experiências e processo de tomada de decisão de pessoas 

especialistas. Nesta categoria estão contemplados os sistemas especialistas, as redes 

neurais, os sistemas baseados em casos (do inglês “case-based reasoning” - CBR) e 

os sistemas baseados em restrições (do inglês “constraint-based system” - CBS).  

Davenport e Prusak (1998) e Carvalho (2003) destacam que os sistemas 

especialistas são compostos por uma base de conhecimento contendo um conjunto de 

regras cuidadosamente organizadas em uma estrutura rígida para a realização de 

raciocínios complexos em domínios restritos de conhecimento.  

Redes neurais são sistemas mais complexos que classificam os casos em uma 

categoria ou outra, capazes de aprender quando mais casos são inseridos no sistema, 

através da absorção de exemplos de relação causa-efeito e de relacionamentos e 

princípios envolvidos na solução do problema (DAVENPORT e PRUSAK, 1998; e 

CARVALHO, 2003). 

Conforme Davenport e Prusak (1998) e Carvalho (2003), sistemas baseados 

em casos (CBRs) são sistemas de inteligência artificial que extraem o conhecimento de 

um domínio específico, a partir de uma série de narrativas ou casos passados, para 

solucionar os casos presentes. Por outro lado, os autores definem os sistemas 

baseados em restrições (CBSs) como sistemas orientados a objetos que capturam e 

modelam as restrições para auxiliar a tomada de decisão, sendo apropriados para 

domínios de problemas específicos tais como configuração de produtos ou preços. 

Jamil (1999) destaca que BI incorpora técnicas, métodos e ferramentas que 

permitem ao usuário analisar dados e emitir respostas que possam auxiliar os 

processos de decisão de uma empresa de maneira objetiva e confiável.  Carvalho 

(2003) define soluções de BI como aquelas que possibilitam às empresas encontrar 

informações fundamentais sobre o negócio, em meio à sua massa de dados, podendo 
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assim prever tendências, antecipar o lançamento de produtos, conhecer melhor os 

seus clientes e alavancar o potencial competitivo. O autor complementa que os 

sistemas de BI objetivam gerar novos conhecimentos para atender às necessidades 

gerenciais, não sendo uma tecnologia que incentiva o compartilhamento do 

conhecimento entre as pessoas.  

Um mapa do conhecimento ou Sistema de “Páginas Amarelas” são mapas que 

mostram onde está localizado o conhecimento na empresa, conectando quem pergunta 

a especialistas, permitindo assim, a troca de conhecimento tácito (STEWART, 1997; 

DAVENPORT e PRUSAK, 1998; CARVALHO, 2003). Desenvolver um mapa do 

conhecimento, de acordo com Davenport e Prusak (1998), envolve categorizar em 

domínios o conhecimento considerado importante na organização, localizá-lo e então 

publicá-lo em uma lista ordenada que mostre onde encontrá-lo.  Conforme os autores, 

os Sistemas de Páginas Amarelas permitem aos usuários pesquisar por tópicos ou 

palavras-chaves, tornando fácil a localização e comparação de fontes de conhecimento 

potenciais. As soluções mais populares normalmente contemplam dados dos 

funcionários envolvendo: histórico educacional, empregos anteriores, projetos e 

responsabilidades correntes, habilidades particulares - por exemplo: línguas, 

proficiência em computadores, etc.  

Conforme Amidon (2000) citado por Carvalho (2003), o objetivo das 

ferramentas de apoio à inovação é possibilitar que as pessoas entrem em contato com 

o conhecimento explícito armazenado em patentes, melhores práticas e modelos 

conceituais, permitindo a troca de conhecimento tácito e estimulando a geração de 

idéias e insights. Carvalho (2003) complementa que as ferramentas de apoio à 

inovação buscam estimular a criatividade das comunidades de prática, possibilitando 

que várias pessoas colaborem para a lapidação de idéias brutas. O resultado dessa 

inovação é percebido na geração de novos produtos e patentes. 

Gomes e Braga (2004) conceituam inteligência competitiva como um processo 

ético de identificação da necessidade do negócio, coleta, tratamento, análise e 

disseminação da informação estratégica para a organização, viabilizando sua utilização 

no processo decisório. Conforme as autoras, a inteligência competitiva não se limita 

somente a validar aquilo que já aconteceu, ela atua principalmente na antecipação de 

mudanças no ambiente de negócios. Stewart (1997) destaca que a Inteligência 

Competitiva ou Inteligência do Concorrente consiste em tentar gerenciar o 
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conhecimento do concorrente através de notícias na mídia, novidades e boatos dos 

concorrentes.  

Carvalho (2003) define portal corporativo como um ambiente virtual onde os 

usuários se encontram e estruturam suas comunidades, sendo uma solução única que 

integra boa parte das ferramentas citadas nas categorias anteriores. 

A seguir estão descritas outras duas importantes ferramentas de Gestão do 

Conhecimento não referenciadas anteriormente: comunidade de prática e ensino a 

distância (e-learning). As Comunidades de Prática (CdPs) são redes informais de 

pessoas que compartilham idéias e desenvolvem conhecimento, pois possuem 

objetivos e interesses comuns no aprendizado e na aplicação prática (STEWART, 

1997; TERRA e GORDON, 2002; CARVALHO, 2003). As CdPs são redes de trabalho 

que vão além dos grupos de trabalho, podendo se estender além dos limites da 

empresa, onde seus membros podem ser de um mesmo departamento, de diferentes 

áreas ou até mesmo de diferentes empresas (TERRA e GORDON, 2002).  

De acordo com Stewart (1997), as Comunidades de Prática realizam dois 

trabalhos principais de formação do capital humano: transferência do conhecimento e 

inovação.  Terra e Gordon (2002) complementam que a habilidade de organizar, 

capturar, e disseminar o conhecimento de uma determinada CdP por toda a 

organização está no centro de esforços de uma Gestão do Conhecimento de sucesso.  

Segundo Terra e Gordon (2002), as empresas de ponta estão com um grande 

foco na facilitação do aprendizado individual e na gestão de talento, para estimular o 

compartilhamento do conhecimento, seja ele: interno ou externo, formal ou informal. O 

crescimento dos cursos on-line é uma evidência adicional da necessidade dos 

indivíduos de assumirem uma responsabilidade crescente por seu próprio processo de 

aprendizagem. Os autores informam que, ao projetar uma estratégia de aprendizado 

corporativo, o aspecto social da aprendizagem não deve ser esquecido. A tecnologia 

pode e deve ser usada, sempre que possível, para oferecer acesso aos especialistas e 

à experiência e história da empresa, permitir treinamento em grupo e, mais importante, 

contatos pessoais com outros ou pessoas externas que têm desafios de aprendizado 

parecidos. 

Terra e Gordon (2002) destacam que abordagens de aprendizado inovadoras 

para universidades virtuais, utilizando portais corporativos, estão disponibilizando 

acesso livre para módulos de aprendizado e conhecimento, independente do nível 
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dentro da empresa, motivando os funcionários a aprenderem com os melhores 

recursos globais e também a contribuir corporativamente para o sucesso da empresa. 

 

2.3 -  INTRANET E PORTAL CORPORATIVO 

Neste tema os seguintes assuntos são abordados: definição do portal 

corporativo; classificação das intranets / portais corporativos; classificação das 

características dos portais corporativos; e os processos de gestão do conhecimento 

suportados pelo portal. 

Gartner Group (1998), Aneja et al. (2000), Detlor (2000) e Benbya et al. (2004) 

definem o portal corporativo como uma plataforma integrada focada na unificação dos 

processos da empresa sendo o único ponto de acesso a interfaces Web para captura, 

agregação de conteúdo, compartilhamento e distribuição de informações através da 

empresa.  

Benbya et al. (2004) destacam que os portais são desenvolvidos de acordo 

com as necessidades do usuário para a realização de suas tarefas e desenvolvimento 

de decisões de negócios eficientes. Os autores acrescentam que os portais 

sincronizam o conhecimento e as aplicações, criando uma única visão para explorar o 

capital intelectual para a organização. Aneja et al. (2000) complementam que o portal 

corporativo habilita a empresa a prover aos usuários um caminho único para a 

informação personalizada que eles necessitam para realizar as decisões de negócio. 

Os portais são conhecidos com vários termos, tais como: portais de 

empregados, portais empresariais de Intranet, portais corporativos, portais negócios 

para empregado (business-to-employee) e Sistemas Negócios para Empregado 

(BENBYA et al., 2004). Os autores classificam os portais corporativos em dois tipos: 

portais Extranets e portais corporativos Intranets. Portais Extranets provêem um 

conteúdo especializado, oferecendo vantagens para B2B (business-to-business) e 

comércio eletrônico (e-commerce), pois podem fornecer uma solução direcionada para 

cada caso, enquanto que os portais corporativos Intranets suportam a gestão do 

conhecimento e comunicação interna e estão emergindo como a principal base para os 

empregados. 

Terra e Gordon (2002) adotam o termo portal para designar Intranets mais 

avançadas e propõem a seguinte classificação em três níveis para o seu uso: Intranets, 
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portais básicos e portais avançados. Os autores definem Intranets como ambientes 

informacionais descentralizados, sem integração com ferramentas de colaboração e 

sistemas já existentes (sistemas legados). Estes ambientes possuem um mecanismo 

de busca básico, mas não apresentam nenhum nível de personalização e quase 

nenhuma forma de categorização de documentos. Por outro lado, portais básicos são 

diferenciados pelos autores por apresentarem um gerenciamento centralizado e 

integração com aplicativos de colaboração como correio eletrônico, sendo sua 

personalização limitada a perfis de grupos de usuários. Os autores complementam que 

o mecanismo de busca e a categorização de documentos estão presentes, mas não há 

a integração com sistemas legados. Já os portais avançados, são caracterizados pelos 

autores como tendo plena integração com sistemas legados e ferramentas de 

colaboração. A sua personalização é bastante avançada e ocorre realmente em nível 

individual do usuário, existindo um sistema para gerenciar o conteúdo disponibilizado 

no portal. O portal permite identificação unificada do usuário (single login) e se integra 

também com aplicativos externos da Internet. 

Gartner Group (1998) destaca que os portais habilitam negócios eletrônicos (e-

business) possibilitando um acesso unificado às aplicações, a gestão da informação e 

do conhecimento dentro das empresas e entre corporações e seus parceiros de 

negócios, canais e clientes. Benbya et al. (2004) complementam que os portais 

corporativos possuem o potencial para prover às organizações com um rico e complexo 

ambiente compartilhado de informações para a criação, troca, retenção e reutilização 

do conhecimento.  

Conforme Terra e Gordon (2002), as necessidades básicas dos portais são as 

mesmas, independente do tipo de portal. Todos eles requerem uma infra-estrutura que 

possa apoiar a expansão do negócio, um ambiente de apresentação potente e flexível, 

ferramentas que suportam o desenvolvimento de novos componentes de maneira fácil, 

além de características avançadas de personalização que permitam que informações 

relevantes sejam disponibilizadas para cada usuário aumentando a eficiência e a 

produtividade do usuário, segundo figura 7. 
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 FIGURA 7 – Componentes do portal corporativo 
Fonte: TERRA e GORDON (2002) 

Benbya et al. (2004) destacam que as características dos portais podem ser 

classificadas em três categorias: capacidades essenciais, capacidades de suporte e 

serviços web. Conforme os autores, as capacidades essenciais são as ferramentas que 

suportam as fases de desenvolvimento do conhecimento e são divididas em: taxonomia 

e categorização; publicação e gestão do conteúdo; mecanismos de busca; 

apresentação e personalização; integração; e colaboração. 

De acordo com Benbya et al. (2004), taxonomias são conhecidas também 

como “esquemas de classificação” ou “esquemas de categorização”, e são definidas 

como agrupamento de itens similares dentro de tópicos os quais também podem ser 

agrupados dentro de hierarquias. Terra e Gordon (2002) definem as 

taxonomias/categorizações como regras de alto nível para organizar e classificar a 

informação, cujo objetivo é tornar intuitivo para os empregados o processo de busca 

por uma informação específica, colocando-os em contato com tópicos e categorias 

relacionadas não previstas anteriormente.  

Aneja et al. (2000) informam que durante o processo de categorização, cada 

pedaço de informação deve ser classificado  para indicar seu conteúdo e como ele se 

relaciona com outras informações. Os autores complementam que um ponto chave 

para a montagem da taxonomia envolvendo a pesquisa e avaliação do conteúdo é o 

estabelecimento de seu contexto: o que é, ao que se refere, quando foi criado, quem o 
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criou, e qual é o propósito de sua criação. Terra e Gordon (2002) destacam que as 

boas taxonomias também devem facilitar a busca por documentos, permitindo que as 

pesquisas possam ser conduzidas por diferentes critérios, como por exemplo: autor, 

data, formato de arquivos, domínio de conhecimento, etc. Benbya et al. (2004) por sua 

vez informam que os benefícios das taxonomias corporativas incluem: pesquisa, 

suporte, navegação, controle/mineração de dados, gestão de esquemas,  

personalização e entrega da informação.  

Conforme Terra e Gordon (2002), um dos principais objetivos de um portal 

corporativo e/ou iniciativas em gestão do conhecimento deve ser a descentralização e 

delegação de poder para que os funcionários possam facilmente incluir informação e 

conhecimento no sistema. Benbya et al. (2004) e Terra e Gordon (2002) destacam que 

a publicação é uma funcionalidade que suporta a criação, autorização, inclusão e que 

possui a habilidade de publicar informações e documentos em formatos distintos dentro 

da coleção de conteúdos do portal. Terra e Gordon (2002) complementam que a 

publicação habilita aos empregados não-técnicos entrarem com informação no sistema, 

permitindo disponibilizar essa informação de maneira rápida e eficiente para um grupo 

direcionado ou até mesmo para toda a empresa e seus clientes.  

Aneja et al. (2000) destacam que a gestão do ciclo de vida dos conteúdos 

ajuda a prevenir que o conteúdo se torne desatualizado, e informam que uma prática 

comum é especificar uma data de expiração para todos os conteúdos. Os autores 

complementam que, quando um portal corporativo é criado, o processo de autoria, 

aprovação e publicação de diferentes tipos de conteúdo deve ser implementado.  

De acordo com Lapa (2004), os Sistemas de Gestão de Conteúdo são 

integrados a portais corporativos para gerenciar o processo de criação, revisão/edição, 

aprovação, publicação e arquivo ou eliminação de conteúdos corporativos através da 

utilização de aplicações de workflow. Terra e Gordon (2002) destacam que os Sistemas 

de Gerenciamento de Conteúdo (SGC) são claramente ferramentas de 

compartilhamento do conhecimento, e desempenham um papel crítico na 

implementação dos portais corporativos, pois fornecem a infra-estrutura técnica e os 

processos centrais que garantem que o conteúdo correto, atualizado e pontual estará 

disponível para os que precisarem.  

Segundo Terra e Gordon (2002), o objetivo de um mecanismo de busca é 

mostrar os resultados mais relevantes para uma determinada consulta no menor 

espaço de tempo. Conforme os autores, a seleção de um mecanismo de busca 
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apropriado tem que levar em consideração que pessoas diferentes efetuarão buscas de 

modos diferentes, conforme alguns fatores, como por exemplo: características e 

funcionalidades do mecanismo de busca; nível de experiência com mecanismos de 

busca; conhecimento prévio do assunto específico; tipo de inteligência predominante: 

intuitiva ou analítica, visual ou texto; e preferência por busca ou navegação. 

Benbya et al. (2004) e Aneja et al. (2000) destacam que, devido ao fato da 

informação residir em vários lugares (Web/Intranet, fóruns de discussão, banco de 

dados e aplicações), a capacidade de busca integrada entre múltiplos repositórios de 

informações é essencial. Segundo Benbya et al. (2004), esta busca visa encontrar os 

documentos mais importantes que estão localizados em diversos repositórios na 

organização e que foram criados pelos empregados, parceiros, clientes e 

competidores. 

Terra e Gordon (2002) destacam que muitas opções de busca, funcionalidades 

e níveis de sofisticação estão disponíveis atualmente, dentre elas estão: 

 Buscas por palavra-chave e frases exatas; 

 Buscas booleanas retornam resultados baseados no uso de operadores 

lógicos como AND, OR e NOT; 

 Buscas com inferência bayesiana apresentam resultados baseados na 

freqüência com as palavras selecionadas aparecem em cada documento; 

 Buscas conceituais retornam resultados em que os documentos exibidos 

como mais relevantes não necessariamente contêm as palavras-chave 

escolhidas. Este tipo de pesquisa é baseado em dicionários (thesaurus) ou 

abordagem estatística; 

 Buscas por afinidade – esses mecanismos descobrem muitos níveis de 

características comuns entre tipos diferentes de documentos, baseando-se 

na pessoa que o escreveu, leu ou o atualizou; 

 Agentes Personalizados têm alta capacidade de aprendizado dinâmico 

baseado no padrão de buscas e escolhas de documentos de cada usuário. 

De acordo com Terra e Gordon (2002), a seleção de uma solução específica de 

um mecanismo de busca dependerá amplamente das necessidades específicas da 

organização e da complexidade e do tamanho das fontes de informação que precisam 

ser rastreadas. 

Conforme Aneja et al. (2000), Terra e Gordon (2002) e Benbya et al. (2004), a 

apresentação é um fator chave para o sucesso do portal corporativo. Aneja et al. (2000) 
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definem apresentação como desenho dos esquemas de interfaces e navegação, sendo 

representado pelas telas/janelas presentes no portal. Os autores complementam que 

as informações devem ser disponibilizadas através de uma interface de usuário comum 

baseada na Web, e que esta interface deve ser intuitiva o suficiente para evitar que os 

usuários necessitem entender e configurar um sistema complexo com o intuito de 

poderem trabalhar a partir do site.  

Detlor (2000) destaca que, no nível de apresentação, os portais corporativos 

devem ser desenhados para incorporar funcionalidades e características que melhorem 

o potencial de utilidade da informação para os usuários.  Conforme o autor, a ênfase é 

requerida para a organização e apresentação do conteúdo da informação com o intuito 

de facilitar a utilização destes sistemas. 

Segundo Terra e Gordon (2002), o portal corporativo assume o papel inédito de 

integrador universal, pois fornece um único ponto de contato para todas as fontes de 

informação. Conforme os autores, o portal corporativo deve ser visto como uma 

plataforma que permite uma integração flexível e, ao mesmo tempo, bastante 

coordenada de uma diversidade de aplicações de softwares, e que oferece 

informações altamente personalizadas e acessíveis ao usuário e que melhora os ciclos 

complexos de decisão dos trabalhadores do conhecimento. 

Conforme Aneja et al. (2000) e Benbya et al. (2004), integração é a habilidade 

para apresentar uma visão unificada das informações corporativas que integram as 

informações provenientes de diferentes repositórios organizacionais. Aneja et al. (2000) 

complementam que a integração de informações a partir de repositórios estruturados 

(aplicações corporativas, armazéns de dados, banco de dados, sistemas de apoio à 

decisão, etc) e desestruturados (páginas Web, documentos do office, fóruns de 

discussão, etc) é um desafio. Terra e Gordon (2002) destacam que os portais 

corporativos são uma abordagem eficaz para fornecer sem restrições 

conteúdo/conexões a dados, informações, pessoas, parceiros, clientes e 

conhecimento; dentro e fora da organização.  

De acordo com Terra e Gordon (2002), a Internet possibilita que os indivíduos 

se encontrem, compartilhem informações e opiniões através de oportunidades 

síncronas e assíncronas. As ferramentas síncronas (sistemas eletrônicos de reuniões, 

videoconferência, ferramentas de bate-papo em tempo real) possibilitam que duas ou 

mais pessoas trabalhem juntas ao mesmo tempo, não importando se as pessoas estão 

no mesmo lugar ou presentes em lugares distintos. As ferramentas assíncronas 
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possibilitam que as pessoas trabalhem em conjunto em momentos distintos (e-mail, 

repositórios de conhecimento, fóruns de discussão, sistemas de gerenciamento de 

conteúdo e documentos e ferramentas de workflow). 

Conforme Terra e Gordon (2002), algumas das ferramentas de colaboração 

ajudam a codificar parte do conhecimento tácito desenvolvido em qualquer parte da 

empresa. Isto se deve ao fato destas ferramentas proverem uma integração fácil de 

informações e dados estruturados e não-estruturados, voz e ferramentas síncronas e 

assíncronas de groupware. 

Benbya et al. (2004) e Aneja et al. (2000) destacam que os portais corporativos 

podem fornecer aos usuários do portal a habilidade para criar uma comunidade 

compartilhada devido ao fato deles poderem prover um fórum de colaboração em 

tempo real, através do agrupamento de um conjunto de conteúdos e serviços para os 

quais os membros de um grupo têm acesso especial. Os autores complementam que a 

colaboração pode oferecer também serviços de portal, tais como: sessões de 

conversação, ferramentas de gestão de projetos (listas de tarefas, calendários, 

compartilhamento de documentos, troca de mensagens instantâneas), entre outras. 

Terra e Gordon (2002) informam que está havendo uma convergência das 

ferramentas de colaboração de quatro diferentes áreas de software. Os dois primeiros 

grupos se originaram na Web e contemplam as aplicações de Comunidades de Prática, 

Comunicação e Diálogos baseados na web e os Sistemas de Gerenciamento de 

Conteúdo (SGCs). Enquanto que os dois últimos grupos de softwares de colaboração 

não se originaram na Web e são divididos em: groupware LAN e WAN e Sistemas de 

Gerenciamento de Documentos e workflow. Esses sistemas tradicionais estão agora 

sendo implementados em uma interface web. 

De acordo com Benbya et al. (2004), as capacidades de suporte são as 

principais ferramentas necessárias para o funcionamento correto do portal corporativo 

e incluem: segurança, personalização e escalabilidade. Conforme os autores, a 

segurança corresponde à habilidade de acesso seguro para diversos tipos de recursos 

com incompatíveis controles de segurança, sendo considerada um grande desafio para 

os portais corporativos.  

A personalização é caracterizada por Benbya et al. (2004), como uma técnica 

que objetiva o envio de informações personalizadas para o usuário de acordo como 

seu perfil. Os autores complementam que duas técnicas podem ser utilizadas: perfil 

explícito baseado na preferência do usuário ou perfil implícito que é baseado nos dados 
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obtidos a partir da área de recursos humanos. Segundo Terra e Gordon (2002), os 

portais corporativos devem permitir aos empregados, independentemente de sua 

localização e meio de acesso, personalizar seus acessos a um grande volume de 

informações/ativos armazenados nos diversos bancos de dados corporativos e 

formatos digitais. Conforme os autores, as empresas necessitam definir previamente 

quais elementos e porções de conteúdo serão permanentes para grupos específicos de 

usuários e quais elementos poderão ser personalizados.  

Aneja et al. (2000) destacam que o objetivo da personalização é entregar o 

conteúdo relevante e personalizado para um usuário ou grupo de usuários baseado em 

seus perfis e preferências. Os autores complementam que as experiências dos 

usuários no portal devem ser transportadas para seus perfis para refletir suas 

preferências, níveis de segurança, e autorizações de acesso. Além disto, Aneja et al. 

(2000) e Benbya et al. (2004) informam que os usuários deveriam ser capazes de 

programar a entrega contínua e dinâmica de conteúdo específico, e que deveriam ser 

informados quando este conteúdo sofresse alterações. 

E por fim, a escalabilidade é definida por Benbya et al. (2004), como a 

facilidade com que os sistemas podem ser expandidos para suportar um crescente 

número de usuários ou a facilidade com que o sistema pode ser modificado para 

solucionar os problemas de uma área. 

Benbya et al. (2004) destacam que os serviços Web incluem uma grande 

variedade de serviços que a empresa pode fornecer para os usuários, variando de 

análise de notícias até um ‘mercado virtual’ (e-marketplace), onde a empresa oferece 

descontos para os empregados em produtos e serviços que tiverem sido negociados 

com os parceiros externos.  

 

2.3.1 -  PROCESSOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO SUPORTADOS PELO 
PORTAL 

Benbya et al. (2004) consideram a habilidade para sincronizar e suportar as 

fases da gestão do conhecimento como a característica mais importante do portal. 

Conforme os autores, se a tecnologia do portal corporativo for construída corretamente, 

ela vai permitir que o portal seja considerado a inteligência da organização, fazendo 

com que os empregados sejam equipados com todo o conhecimento e informação vital 

requeridos para a realização com sucesso de seus trabalhos. Os autores 



 

 

52

complementam que as ferramentas de portal devem ser vistas como os mecanismos 

para aumentar e interconectar os recursos, permitindo que as informações sejam 

distribuídas conforme os requerimentos da organização para a gestão dos indivíduos e 

das equipes e que o tempo de resposta às mudanças seja melhorado. Detlor (2000) 

corrobora com Benbya et al. (2004), afirmando que os portais corporativos têm o 

potencial para prover as organizações com um rico e complexo espaço de trabalho de 

informações compartilhadas para a criação, troca, retenção, e reutilização do 

conhecimento.  

Baseado no ciclo de vida do conhecimento sumarizado no Quadro 3, Benbya et 

al. (2004) destacam como as diferentes funcionalidades do portal podem suportar o 

processo de gestão do conhecimento, baseados nos processos de: geração do 

conhecimento; armazenamento do conhecimento; distribuição do conhecimento; e 

aplicação do conhecimento. 
 

Benbya et al. (2004) destacam que a geração do conhecimento requer 

ferramentas que habilitam a aquisição, síntese, e criação do conhecimento. Conforme 

Detlor (2000), portais corporativos podem auxiliar os usuários a interpretarem melhor o 

conhecimento que recebem, pois eles provêem canais de informações ricos que 

auxiliam os usuários a se envolverem em conversações e negociações com outros 

usuários na empresa fazendo com que o conhecimento compartilhado possa ser 

gerado.  

 QUADRO 4 – Componentes do portal que suportam a Geração do Conhecimento  
Componente Descrição Desafios 

Comunicação / 
Mensagens 

Um conjunto de ferramentas utilizadas 
pelos usuários do portal para comunicar 
entre eles. Inclui: e-mails baseados na web, 
fóruns de discussão, ferramentas de bate-
papo e de mensagens instantâneas. 

• Utilização efetiva da comunicação; 
• Educação/Usabilidade nas ferramentas e 

processos; 
• Incorporação de ferramentas existentes no 

portal corporativo; 

Compartilhamento 
de Aplicações 

Habilita múltiplos usuários para 
compartilhar e colaborar em aplicações à 
distância. Inclui facilitadores de reuniões 
baseados na web. 

• Restrição na gestão de protocolos e links 
de acesso; 

• Deve ser utilizado para aumentar a gestão 
de documentos e fluxos de aprovação, 
garantindo uma única interface para todas 
as aplicações do portal; 

Construção de 
Comunidades 

Criação de uma comunidade virtual de 
usuários com interesses e necessidades 
similares. 

• Controlar a proliferação de comunidades; 
• Prover gestores para as comunidades; 
• Comunidades podem entrar em conflito 

com o organograma organizacional e 
linhas de autoridades formais; 

• Comunidades podem representar 
mudanças culturais significantes 

Fonte: BENBYA et al. (2004) 
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Benbya et al. (2004) informam que, no estágio de armazenamento do 

conhecimento, a organização deve classificar e filtrar o conhecimento para ser 

adicionado à memória organizacional. Conforme os autores, o conhecimento presente 

em manuais, banco de dados, estudos de caso, relatórios, processos corporativos 

correspondem a uma parte das atividades essenciais; sendo que a outra parte 

corresponde ao conhecimento armazenado na cabeça de milhares de empregados.  

 

 QUADRO 5 – Componentes do portal que suportam o Armazenamento do Conhecimento 
Componente Descrição Desafios 

Armazenamento 

Corresponde a um serviço essencial, 
tradicionalmente suportado por Sistemas 
Especialistas e de Inteligência Artificial, que visam 
transformar informação em conhecimento valioso, 
provendo uma ajuda inteligente para os usuários e 
o acompanhamento da execução das tarefas. 

• Serviços de armazenamento e de 
dados devem definir e inserir novos 
elementos de conhecimentos dentro 
de várias camadas dos sistemas de 
gestão corporativa do conhecimento 

Arquivamento 
Corresponde à habilidade de indexar a informação 
(conteúdo e contexto) manualmente ou 
automaticamente 

• Determinar o público correto para os 
documentos; 

• Prover facilidade na utilização de 
procedimentos de criação do conteúdo 

Gestão do Ciclo 
de Vida do 

Conhecimento 

Inclui a habilidade de armazenar informação com 
eficácia, disponibilizando a informação a partir de 
seu arquivamento 

• Conscientizar responsabilidade 
individual para a manutenção das 
informações pessoais 

 Fonte: BENBYA et al. (2004) 

 

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento necessita ser distribuído 

e compartilhado através da organização, antes de poder ser explorado no nível 

organizacional. Benbya et al. (2004) complementam que são vários os componentes 

que suportam o processo de distribuição do conhecimento, mas que a extensão do 

sucesso na distribuição deste conhecimento depende da cultura organizacional e  da 

quantidade de conhecimento explícito disponível na corporação.  De acordo com Detlor 

(2000), os portais corporativos permitem que os usuários compartilhem e utilizem as 

informações provenientes de diferentes repositórios para gerar novos entendimentos 

ou percepções em toda a empresa. 
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 QUADRO 6 – Componentes do portal que suportam a Distribuição do Conhecimento  

Componente Descrição Desafios 

Personalização 

Ingrediente crítico que provê a filtragem de 
informação para um estilo de trabalho do 
usuário, entregando a informação de uma 
maneira altamente personalizada. Em outras 
palavras, a personalização permite a distribuição 
da informação correta para a pessoa correta. 

• Coletar os dados pessoais relevantes; 
• Confrontar perfis explícitos e implícitos; 
• Habilitar os indivíduos para declararem 

suas especialidades em uma determinada 
área; 

• Atualizar perfis de usuários; 
Tecnologias de 
entregar e de 

obter 
informação 
(push/pull) 

Entrega de informações através de: distribuição 
web, gestão do conteúdo web, notificação via e-
mail, entrega push, etc. 

• Determinar o público correto para os 
documentos; 

• Integrar gestão de documentos com 
gestão de conteúdos 

Publicação 
Inclui a habilidade para transformar ou publicar 
documentos em formatos alternativos. 

• Prover facilidade na utilização de 
procedimentos de criação do conteúdo; 

• Criar um processo de governança que 
permita que os publicadores possam 
efetivamente equilibrar liberdade para 
contribuir com qualidade, 
confidencialidade, aprovação e outras 
políticas necessárias 

 Fonte: BENBYA et al. (2004) 

 

 

Benbya et al. (2004) destacam que, no estágio de aplicação, o trabalhador do 

conhecimento deveria utilizar o conhecimento recuperado na realização de suas 

atividades, tais como: solucionar problemas, tomar decisões, pesquisar idéias, e 

aprender.  Detlor (2000) complementa que a aplicação do conhecimento envolve a 

interpretação das informações disponíveis, na qual entendimentos comuns são obtidos 

através de compartilhamento e discussão da informação proveniente de várias fontes 

presentes no portal. Conforme Benbya et al. (2004), portais corporativos incluem vários 

componentes que facilitam o processo de utilização do conhecimento, sendo que a 

aplicação do conhecimento é considerada a mais essencial atividade da gestão do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55

 QUADRO 7 – Componentes do portal que suportam a Aplicação do Conhecimento 
Componente Descrição Desafios 

Integração 

Corresponde à habilidade de acessar e 
indexar a informação a partir de repositórios 
de dados distintos, tais como: servidor de 
arquivos, banco de dados, sistemas de 
negócio, sistemas de groupware, 
repositórios de documentos, e a web. 

• Integração de entrada dados com estrutura de 
repositório de conteúdo existente; 

• Selecionar um conjunto de conteúdo que 
possa atender a empresa como um todo 

Automação de 
Processos 

Capacidade de automação de processos de 
negócio, tais como roteamento e workflow 

• Agregação da informação a partir de todos os 
Sistemas internos Informacionais – Gestão 
de Recursos Corporativos (ERP), Gestão de 
Relacionamento com  Cliente (CRM), 
Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM), 
Sistemas Legados, banco de dados, arquivos 
textos e integrá-los todos dentro de um portal 
corporativo 

Gestão do Ciclo 
de Vida do 

Conhecimento 

Inclui a habilidade de armazenar informação 
com eficácia, disponibilizando a informação 
a partir de seu arquivamento 

• Identificação e criação de relatórios de 
negócios relevantes; 

• Conscientizar responsabilidade individual 
para a manutenção das informações pessoais 

 Fonte: BENBYA et al. (2004) 

 

2.4 -  GESTÃO DE PESSOAS 

Os seguintes assuntos são descritos neste tema: a evolução da estratégia da 

área de Recursos Humanos (RH); a delegação de atividades de RH para os 

empregados; as funções clássicas da área de RH; e os desafios da área de RH. 

De acordo com Gubman (2004), o planejamento e a estratégia da área de 

Recursos Humanos (RH) vêem crescendo e sendo modificados significativamente nos 

últimos vinte e cinco anos. O autor destaca a evolução das mudanças desde o foco nas 

estratégias funcionais na década de 1980, evoluindo para as competências 

estratégicas na década de 1990 e por fim as estratégias voltadas para o resultado do 

negócio nos dias de hoje. Conforme o autor, as estratégias funcionais descrevem os 

processos de RH que fazem parte do departamento de RH, como por exemplo: 

estratégias de treinamento e estratégias de remuneração e benefícios. As 

competências estratégicas, segundo o autor, estão relacionadas à cultura, 

competências/habilidades e comprometimento para atender às necessidades do 

negócio com sucesso e como a área de RH fará para estimular estas competências 

estratégicas.  E por fim, o autor informa que as estratégias de resultado estão 

relacionadas aos resultados de negócio alcançados pela área de RH que compõem as 

estratégias de negócio da empresa. 
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Biesalski (2003) destaca que, devido a algumas tendências atuais como 

globalização, orientação ao cliente e especialização, a maioria das empresas está 

dando uma ênfase maior em recrutamento, retenção e evolução de empregados 

qualificados.  Conforme o autor, estas empresas estão preocupadas com o fato de que 

os recursos humanos estão mudando cada vez mais de um fator de custo para um 

fator de sucesso.  Por outro lado, complementa o autor, está havendo uma diminuição 

da importância dos departamentos de Recursos Humanos (RH) nas empresas, devido 

ao deslocamento de tarefas essenciais e rotineiras de RH de volta para o empregado, 

como por exemplo, a manutenção de dados padrões (informações de endereço, 

dependentes e outros). O autor informa que várias tarefas podem ser delegadas para 

os empregados com o auxílio de sistemas modernos de Tecnologia da Informação. 

Conforme Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004), à medida que o 

RH deixa de ser o intermediário entre chefes e subordinados por meio da 

informatização dos processos, o sistema organizacional passa a ter um nível maior de 

conhecimento sobre as práticas de gestão de pessoas. Os autores complementam que 

a implantação dos sistemas de auto-atendimento permite que as áreas clientes passem 

a ter mais responsabilidades, à medida que alguns processos administrativos passam a 

ser administrados por elas. Mascarenhas (2003) citado por Vasconcelos, Mascarenhas 

e Vasconcelos (2005) destaca que a implementação crescente dos chamados sistemas 

de RH auto-atendimento possibilita o amplo acesso do funcionário a informações e 

funções personalizadas e relevantes para a administração de seu relacionamento com 

a organização.  

César et al. (2006) informam que, de modo geral, há uma divisão da área de 

Recursos Humanos em funções clássicas: atração e manutenção de pessoas, 

desenvolvimento de pessoas, mensuração de desempenho das pessoas, 

compensação e benefícios, e relações com os empregados. 

De acordo com Chanlat (1995), a mobilização de pessoas é um item 

fundamental no contexto de profissionalização de Recursos Humanos e na renovação 

das visões gerenciais que se apresentam desde o início dos anos 80. O autor 

complementa que os desejos, as necessidades e as motivações de cada colaborador 

devem ser levados em consideração para assegurar que as pessoas recrutadas 

permaneçam na empresa, tornando a gestão de carreiras um fator determinante no 

sucesso da empresa no mercado.  
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Swanson (1995) destaca que a função de desenvolvimento de pessoas tem 

sido utilizada durante muito tempo para apoiar um vasto repertório de objetivos de 

negócios que requerem empregados competentes. Conforme o autor, o 

desenvolvimento de pessoas fornece empregados com conhecimento atualizado com o 

intuito de atingir as demandas de performance requeridas pela organização. O autor 

complementa que o desenvolvimento contínuo do conhecimento do empregado, em 

domínios chaves referentes a produtos e mercados, vão proporcionar atingir e manter 

uma vantagem competitiva. O autor destaca que o objetivo primário do 

desenvolvimento de pessoas é o de fornecer uma gama de programas de 

desenvolvimento que vão desde o desenvolvimento pessoal, que objetiva alcançar as 

necessidades individuais dos funcionários, até os programas para toda a organização.  

Wood Jr e Picarelli Fillho (2004) destacam que a mensuração de desempenho 

individual consiste em um acordo de desenvolvimento entre líder e liderado, cujo 

objetivo principal é avaliar o contexto organizacional no qual o colaborador está 

inserido para gerar ações que busquem aprimorar o seu desempenho, com base em 

um compromisso bilateral. Conforme os autores, a avaliação do desempenho é 

mensurada para determinado período e analisa o passado das realizações do 

indivíduo, fazendo uma comparação entre o pretendido versus o realizado.  Os autores 

destacam que um dos objetivos centrais da mensuração de desempenho é o de 

estimular o desenvolvimento profissional, através do direcionamento de desvios, 

apontamento das dificuldades e promoção dos incentivos em relação aos pontos fortes 

individuais.  

Wood Jr e Picarelli Fillho (2004) destacam que as grandes transformações que 

as empresas vêm passando demandam novos sistemas de remuneração. Nos 

ambientes caracterizados por formas modernas de organização – como células, 

ambientes multifuncionais e/ou de poucos níveis hierárquicos - não faz sentido 

recompensar a contribuição individual ou coletiva, considerando apenas as descrições 

de atividades e definição de responsabilidades. Conforme os autores, a remuneração 

estratégica é um agrupamento de diferentes formas de remuneração que surgiu para 

solucionar os problemas de remuneração existentes e se divide em oito grandes 

grupos, conforme quadro a seguir. 
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QUADRO 8 – Componentes da Remuneração Estratégica 

Componentes da Remuneração Estratégica 
Formas de 

Remuneração 
Descrição 

Remuneração 
Funcional 

Também conhecida como remuneração tradicional ou Plano de Cargos e Salários (PCS), 
é determinada pelo cargo (função) e ajustada ao mercado. 

Salário Indireto Engloba os benefícios e outras vantagens. 

Remuneração por 
Habilidades 

Objetiva deslocar o foco do cargo/função para o indivíduo, fazendo com que as 
habilidades requeridas para a realização das atividades técnicas e operacionais passem a 
determinar a base da remuneração.. 

Remuneração por 
Competências 

È uma evolução da remuneração por habilidades, sendo baseada nas competências 
requeridas pela organização, que por sua vez estão diretamente relacionadas aos 
objetivos do negócio.  Neste sistema o profissional é avaliado e certificado por suas 
competências. 

Previdência 
Complementar 

Este benefício está relacionado diretamente com a disseminação dos sistemas de 
previdência privada, e tem como objetivo a contribuição para a valorização do 
compromisso de longo prazo entre a empresa e seus funcionários 

Remuneração Variável 
Está vinculada às metas de desempenho dos indivíduos, das equipes ou da organização. 
Inclui as formas de remuneração de curto prazo, como participação nos lucros e 
resultados e comissões, e de longo prazo, como bônus executivo. 

Participação Acionária 
Está associada a metas de lucratividade e crescimento da empresa e é utilizada para 
aumentar o compromisso de longo prazo entre a empresa e colaboradores. 

Alternativas Criativas Contemplam prêmios, gratificações e outras formas especiais de reconhecimento. 
Fonte: WOOD JR e PICARELLI FILHO (2004) 

 

Wood Jr e Picarelli Fillho (2004) informam que a parte fixa da remuneração ou 

remuneração estrutural constitui a base de um sistema de remuneração e é composta 

pelas remunerações: funcional, por habilidades e por competências. Além destas 

remunerações, o salário indireto e a previdência complementar completam a parte fixa 

da remuneração. Os autores complementam que a remuneração por desempenho é 

composta pela remuneração variável e a participação acionária, e a as alternativas 

criativas enfatizam as formas especiais de reconhecimento. 

Conforme Carlier (2006), as circunstâncias sócio-demográficas atuais 

evidenciam de maneira pontual que muitas pessoas vivem um conflito entre o trabalho 

e a família. Chinchilla (2006) destaca que há uma realização enorme de horas de 

trabalho diária que são incompatíveis com outras necessidades de homens e mulheres 

de família, tais como tomar conta de dependentes (crianças, adultos e/ou velhos) e 

estar presente em casa. A autora define três importantes áreas que influenciam a vida 

das pessoas: família, empresa e sociedade. De acordo com Carlier (2006), as 

empresas começam a perceber que a remuneração já não é a única gratificação, 

existindo outras circunstâncias como a qualidade de vida que o empregado possa ter 

ou deseja ter, e que estão compondo o “salário mental” que o empregado espera que a 

empresa possa fornecer a ele.  
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Gubman (2004) destaca três importantes desafios que a área de RH deve 

superar para a continuidade e sucesso dos negócios: 1 – atrair, desenvolver e reter 

talentos; 2 – alinhar, disseminar critérios e medir a performance com o intuito de 

recompensar por bons resultados atingidos; e 3 – continuamente controlar ou reduzir 

gastos com pessoas e programas de RH.  

Ashton et al. (2004) propõem seis características para tornar a área de RH 

estratégica:  

1. Focar em atender a estratégia do negócio, baseado no entendimento do 

negócio em questão;  

2. Medir o desempenho dos objetivos que estão alinhadas aos objetivos do 

negócio;  

3. Ter alta competência na análise de causa e efeito, priorização e execução 

de programas da área;  

4. Ter excelência em serviços de relacionamento e competência para 

alavancar com sucesso a implementação de sistemas de tecnologia da 

informação para serem utilizados na área;  

5. Criar uma estrutura organizacional na área que seja ágil e eficaz e 

desenvolver as capacidades para suportar ambientes de alto desempenho;  

6. Oferecer gestão de relacionamentos diferenciados através do 

balanceamento do fornecimento, das demandas e das expectativas dos 

clientes internos com a alteração de prioridades e modificação de alvos, 

sempre que necessário. 

 

2.5 -  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE PESSOAS 

Este tema trata dos seguintes assuntos: benefícios da aplicação de TI em RH; 

módulos do sistema integrado de gestão de RH; características e benefícios de um 

sistema de auto-atendimento; e fatores de sucesso para a implantação de um portal de 

RH. 

Wood Jr e Picarelli Filho (2004) citam que, nos últimos anos, as empresas 

especializadas colocaram no mercado um elevado número de sistemas que suportam a 

gestão de recursos humanos. Estes sistemas foram criados a partir da integração dos 

vários módulos separados, que atendiam a diferentes funções da área de recursos 
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humanos. Com isto, o ganho pretendido com seu uso é a melhoria na gestão da área, 

com ênfase nos seguintes pontos: maior número de informações disponíveis; maior 

possibilidade de análise de dados; integração das funções de recursos humanos entre 

si; e integração das funções de RH com outras funções na empresa. 

Broderick e Boudreau (1992) citados por Macau (2005) destacam que a 

aplicação da TI em RH pode gerar diversos benefícios. De acordo com os autores, a 

automatização e a informatização diminuem a burocracia e elevam a precisão dos 

processos, permitindo que as informações sejam rearranjadas e processadas mais 

facilmente em tempo real. As redes de computadores auxiliam o trabalho em grupo, 

consolidando idéias e resultados independentemente da distância física entre as 

partes. O tempo ganho com a racionalização dos processos permite mais esforços 

direcionados na melhoria da qualidade e em inovações, aumentando o escopo de ação 

da área. Também há um aumento da percepção das informações de RH, dada a sua 

maior disponibilidade e maleabilidade, o que implica a melhoria das análises e 

decisões. Por fim, a aplicação da TI em RH aumenta a customização, clareza, 

satisfação e entendimento dos colaboradores sobre os processos de gestão de 

pessoas, levando a uma maior satisfação dentro da empresa. 

Wood Jr e Picarelli Filho (2004) destacam que a arquitetura dos sistemas de 

RH é muito simples, sendo composta por um banco de dados central que armazena 

todas as informações selecionadas. O acesso pode ser realizado via terminais 

localizados em determinados pontos da empresa ou ainda disponibilizado na intranet, 

no site corporativo ou no portal de RH da empresa. As entradas de dados, consultas e 

análises são feitas através de menus predefinidos. Além de relatórios padronizados, os 

usuários podem também criar outputs personalizados para atender a necessidades 

específicas. 

Wood Jr e Picarelli Filho (2004) destacam que os módulos do sistema de RH 

normalmente são classificados conforme figura abaixo: 
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FIGURA 8 - Sistema integrado de gestão de recursos 
Fonte: WOOD JR e PICARELLI FILHO (2004) 
 

Wood Jr e Picarelli Filho (2004) informam que o módulo de recrutamento e 

seleção contém informações sobre vagas existentes na empresa, com descrição de 

suas características principais, e um cadastro de candidatos internos e externos. Já os 

sistemas de remuneração contemplam, de acordo com os autores, todas as 

informações relacionadas a cargos e salários dos funcionários, permitindo a análise e 

estudos como: comparações com pesquisa de mercado, impacto do dissídio coletivo 

sobre a folha de pagamento, evolução da massa salarial, etc. 

O módulo de treinamento e desenvolvimento é utilizado para manter registro 

atualizado do currículo de cada funcionário, incluindo informações sobre cursos 

internos e externos, participação em seminários, e outros, podendo ser utilizado para 

levantar necessidades de treinamento e desenvolvimento e apoiar a preparação de 

planos específicos (WOOD JR e PICARELLI FILHO, 2004). Por outro lado, os autores 

complementam que a administração de benefícios possibilita o registro todos os 

benefícios aos quais os funcionários têm direito, assim como dados referentes à sua 

utilização. 

O módulo de serviço social é utilizado para registrar e recuperar dados sócio-

gráficos dos funcionários, como: idade, sexo, condições de moradia, número de filhos, 

etc (WOOD JR e PICARELLI FILHO, 2004). O módulo de medicina do trabalho, 

conforme destacam os autores, inclui todos os dados relacionados à saúde dos 

funcionários, contendo avaliação pré-admissional e avaliação periódica, podendo incluir 

informações relacionadas a programas de prevenção a doenças ocupacionais.  

No módulo de segurança do trabalho, as informações relacionadas a acidentes 

do trabalho, auditorias de segurança, programas de prevenção de acidente e melhoria 
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da qualidade de vida no trabalho podem ser registradas e recuperadas (WOOD JR e 

PICARELLI FILHO, 2004). Já o módulo de registro de pessoal, de acordo com os 

autores, contempla o armazenamento das informações relacionadas aos funcionários 

como: admissão, alterações de cargos e salários, férias, transferências e demissão, 

podendo incluir a administração individual de carreira dos funcionários.  

Mascarenhas (2003) citado por Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos 

(2005) destaca que a implementação da tecnologia da informação está sendo 

considerada uma maneira de viabilizar novos arranjos organizacionais para a gestão de 

pessoas. Biesalski (2003) complementa que a Gestão Eletrônica de Recursos 

Humanos (GERH) provê a automatização do trabalho administrativo da área de RH e a 

otimização de valores criados pelas atividades de RH. O autor distingue três níveis de 

desenvolvimento: 1 – GERH presente via Web; 2 – GERH habilitado via Web; e 3 – 

GERH energizado via Web. O primeiro nível significa que parte da GERH está presente 

na Web. O segundo nível significa que todas as partes da GERH estão presentes e 

podem ser acessadas online. O terceiro nível descreve a solução GERH totalmente 

implementada na Web, podendo ser acessado online e sendo utilizado intensamente 

pelos empregados. 

De acordo com Bondarouk e Ruël (2005), em algumas organizações a ênfase 

da Gestão de Recursos Humanos (GRH) é na administração e registro/controle, em 

outras a ênfase é na aplicação de instrumentos operacionais de GRH, e em um terceiro 

grupo de empresas a ênfase é em seu papel estratégico na organização. Entre os tipos 

de GRH, escolhas podem ser realizadas em termos de quais atividades de GRH serão 

oferecidas pessoalmente, e quais serão oferecidas através de portais de RH e 

Sistemas de Auto-Atendimento. Esta questão direciona a escolha entre passar a 

responsabilidade do empregado para manter suas informações pessoais atualizadas 

via portal de RH / Sistema de Auto-Atendimento ou ter uma equipe de RH para realizar 

esta atualização.  

Teuke (2001) citado por Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2005), 

destaca que o sistema de RH de auto-atendimento inicia em uma zona de interação e 

se integra com mais três zonas. A primeira zona conecta o funcionário à empresa, onde 

são disponibilizados os serviços tradicionais da área de RH, como administração de 

férias e comprovantes de pagamento. As tecnologias Web, entre outras, são usadas 

em ritmo crescente para fornecer aos funcionários o acesso direto a informações 

corporativas e administração de serviços de recursos humanos, permitindo assim, a 
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realização de transações eletrônicas que costumavam ser realizadas por meio do 

pessoal administrativo. A segunda zona conectaria então os funcionários entre si, 

facilitando a colaboração e a disseminação do conhecimento. É nesta zona que se 

enquadram as aplicações de gestão do conhecimento. A terceira zona conectaria o 

funcionário às tarefas, onde seriam disponibilizadas as ferramentas e aplicações 

específicas para determinada tarefa ou grupo de tarefas. A quarta zona conectaria o 

funcionário a aspectos de sua vida fora da empresa, onde o funcionário poderia 

acessar informações e administrar os eventos que não ocorrem nos limites da 

empresa.  

Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004), constatam que um bom 

sistema de auto-atendimento de RH deve simplificar processos, desburocratizar a área 

e deixar suas operações mais ágeis. Isto implica em uma redução significativa de 

custos, fazendo com que os profissionais de RH voltem sua atenção à gestão de 

pessoas e ao atendimento às áreas clientes, em detrimento das ações burocráticas e 

operacionais necessárias antes da implantação do sistema. Conforme os autores, o 

sistema de auto-atendimento possibilita uma maior difusão das informações, agilizando 

processos, ao passo em que etapas desnecessárias são eliminadas, e os clientes de 

RH ganham maior rapidez e independência na resolução de problemas. 

Para Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004), a tecnologia da 

informação nas empresas ainda pode dar suporte a várias decisões gerenciais. Com o 

acesso mais fácil à informação, o gestor pode, por exemplo, acessar dados dos 

funcionários para promover o funcionário mais capacitado, ou controlar as saídas de 

férias dos subordinados, além de dar maior controle e autonomia para o gerenciamento 

de funcionários. Conforme os autores, um bom sistema de auto-atendimento pode 

trazer grandes benefícios para a empresa, tais como redução de custos, agilidade nos 

processos e maiores informações para tomadas de decisões, mas quando não é 

implantado de forma adequada, levando em consideração usuários e a complexidade 

da organização e sua estratégia, ele pode se tornar obsoleto, gerando perda de tempo 

e dinheiro. 

Terra e Gordon (2002) apontam vários fatores que devem ser considerados 

para que um projeto de implantação de um Portal Corporativo de RH seja bem 

sucedido, os principais estão listados no quadro a seguir. 
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QUADRO 9 – Fatores para Implantação com Sucesso de um Portal Corporativo de RH 

Fator Descrição Objetivos 

Promoção do 
Alinhamento 

Organizacional 
da Empresa pela 

Alta Direção 

Envolvimento 
da alta direção 

na 
implementação 

do Portal 

• Criar uma visão para comunicar as intenções estratégicas do portal e para garantir 
o compartilhamento do valor e importância do portal em cada nível da 
organização; 

• Envolver um líder da alta administração na implantação do Portal; 
• Oferecer recursos de longo prazo, orçamento e tempo para desenvolver boas 

aplicações de TI e novos processos e políticas de gestão correspondentes. 

Clareza no 
Business Case 

Geração de 
proposição de 

valor e 
métricas, 
visando o 

Retorno do 
Investimento e 

em 
conseqüência, 

o apoio ao 
investimento 

no projeto 

• Identificação de métricas quantitativas de redução de custos, como por exemplo: a 
redução devido à centralização de certas operações em locais de custo mais baixo e 
a redução de despesas de viagens e de atendimento aos clientes; 

• Identificação de métricas semi-quantitativas, envolvendo: 
 Ganhos de produtividade, através da redução com o tempo gasto com: procura 
por informações, publicação e distribuição de documentos, e treinamento dos 
funcionários; 

 Melhoras nos Índices de Satisfação referentes às melhores condições de trabalho 
para funcionários remotos ou em viagem; 

 Melhor utilização dos ativos de conhecimento, envolvendo: crescimento no 
número e reuso de documentos, número de respostas obtidas por mecanismos de 
troca de conhecimento (exemplo: perguntas e respostas), crescimento de 
comunidades de práticas; 

• Identificação de métricas qualitativas, envolvendo: melhor comunicação na 
empresa, havendo uma maior colaboração entre funcionários de diferentes lugares, 
integração mais rápida de empresas adquiridas, entre outros; 

Atuação para a 
mudança 

organizacional 

Atuar durante 
e após a 

implantação 
do Portal. A 

mudança 
cultural é um 

processo 
evolucionário 
e leva um bom 
tempo para ser 
implementada 

• Garantir que a alta administração patrocine a iniciativa do Portal Corporativo, 
através do reconhecimento da importância da implantação do portal corporativo 
para a empresa; 

• Engajamento da alta administração para liderar a implantação do Portal 
Corporativo através de exemplos e para liberar/selecionar seus melhores talentos 
para trabalhar na mudança de cultura; 

• Garantir que os motivos para a mudança, quanto ao contexto de negócios e à 
racionalização para mudança da cultura, sejam claramente compreendidos; 

• Desenvolver símbolos tangíveis e claros de mudança para apoiar a cultura 
emergente, como por exemplo a implantação do portal corporativo por estágios o 
qual possa ser acompanhado pelas pessoas;  

Comunicação 
constante e 

clara durante 
todo o projeto 

Ressaltar os 
benefícios para 
empresa e para 
o funcionário 

da implantação 
do portal 

• Ministrar treinamentos substanciais para os vários níveis da empresa para a 
utilização do Portal Corporativo; 

• Comunicar os benefícios do Portal Corporativo para os funcionários, evidenciando 
o que eles irão ganhar com a sua implantação e utilização; 

Atendimento às 
necessidades 
dos usuários 

Considerar a 
perspectiva 
dos usuários 

durante o 
desenvolvimen
to do projeto 

de implantação 

Ter um foco total no usuário antes, durante e após a implantação do Portal 
Corporativa, através das seguintes ações: 
• Levar em consideração a perspectiva dos usuários e dos criadores de conteúdo 

durante o desenvolvimento do portal; 
• Simplificar o ambiente do Portal Corporativo para atrair o usuário, como por 

exemplo: tornar bastante fácil a publicação e pesquisa de conteúdo, e altamente 
legível o projeto gráfico e o layout; 

• Treinar funcionários para utilizarem da melhor forma as ferramentas que estão 
sendo introduzidas; 

• Implantar índices de satisfação dos funcionários e ferramentas de rastreio 
sofisticadas para compreensão de como o Portal Corporativo está sendo utilizado; 

Implementação 
das Ferramentas 

de TI 

Planejar com 
cuidado a 

seqüência de 
integração das 
ferramentas de 

TI 

• Implementar as aplicações de forma gradual, concentrando nas aplicações que os 
funcionários desejem e que promovam o maior impacto no negócio; 

• Definir bem o escopo para cada fase de desenvolvimento do portal corporativo; 
• Utilizar os dados, sistemas e infra-estrutura já existentes; 

Fonte: TERRA E GORDON (2002) 
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2.6 -  SÍNTESE DA REVISÃO DE LITERATURA 

QUADRO 10 – Principais Variáveis e Constructos por Tópicos e Autores Relacionados 

Tópico Sub-Tópico Variáveis e Constructos Autores 

4.1 - Gestão 
do 

Conhecimento 
 

4.1.1 - Dados, 
Informações e 
Conhecimento 

Dados, Informação e 
Conhecimento 

Stewart (1997); Nonaka e 
Takeuchi (1997); Davenport e 
Prusak (1998); Terra e Gordon 
(2002); Jamil (2005) 

4.1.2 - Classificação do 
Conhecimento 

Conhecimento Tácito e 
Conhecimento Explícito 

Michael Polany (1966); Nonaka 
e Takeuchi (1997); Choo (2003) 

4.1.3 - Definição de 
Gestão do Conhecimento 

Gestão do Conhecimento Nonaka e Takeuchi (1997); 
Davenport e Prusak (1998); 
Alavi e Leidner (1999); Carvalho 
(2003); Lapa (2004); Benbya et 
al. (2004); Jamil (2005) 

4.1.4 - Capital 
Intelectual 

Capital Humano, Capital do 
Cliente e Capital Estrutural 

Stewart (1997); Alle (1999) 

4.1.5 - Modelo de 
Organização de 
Aprendizagem 

5 Disciplinas: Domínio Pessoal, 
Modelos Mentais, Objetivo 
Comum, Aprendizado em Grupo 
e Raciocínio Sistêmico 

Senge (1990)  

4.1.6 - Modelo de 
Conversão do 
Conhecimento 

 Socialização, Externalização, 
Combinação e Internalização 

Nonaka e Takeuchi (1997) 

4.1.7 - Condições 
Capacitadoras da 
Criação do 
Conhecimento 
Organizacional 

Intenção, Autonomia, Flutuação 
/ Caos Criativo, Redundância e 
Variedade de Requisitos 

Nonaka e Takeuchi (1997) 

4.1.8 - Modelos de 
Gestão do Conhecimento 

Principais Processos de GC: 
Criação/Geração, 
Codificação/Registro, 
Compartilhamento/Transferência 

Nonaka e Takeuchi (1997); 
Davenport e Prusak (1998); 
Choo (2003); Jamil (2005) 

4.2 - TI como 
Apoio à 

Gestão do 
Conhecimento 

 Ferramentas voltadas para 
Intranet, GED, Groupware, 
Workflow, Sistemas para 
Construção de Bases 
Inteligentes, BI, Mapas do 
Conhecimento, Ferramentas de 
Apoio à Inovação, Inteligência 
Competitiva, Portais 
Corporativos, Comunidades de 
Prática e E-Learning 

Stewart (1997); Davenport e 
Prusak (1998); Jamil (1999); 
Amidon (2000); Terra e Gordon 
(2002); Carvalho (2003); Gomes 
e Braga (2004); Jamil (2005) 

4.3 - Intranet 
e Portal 
Corporativo 

 Capacidades Essenciais 
(taxonomia, publicação e gestão 
do conteúdo, mecanismos de 
busca, apresentação, 
colaboração, integração), 
Capacidades de Suporte 
(segurança, personalização, 
escalabilidade) e Serviços Web 

Gartner Group (1998); Aneja et 
al. (2000); Detlor (2000); Terra e 
Gordon (2002); Benbya et al. 
(2004); Lapa (2004) 

 4.3.1 - Processos de 
Gestão do Conhecimento 
suportados pelo Portal 

Geração do Conhecimento 
(comunicação, 
compartilhamento de aplicações, 
comunidades de prática), 
Armazenamento do 
Conhecimento (armazenamento, 
arquivamento, gestão do ciclo de 
vida de GC), Distribuição do 

Benbya et al. (2004) 
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Conhecimento (personalização, 
tecnologias push/pull, 
publicação) e Aplicação do 
Conhecimento (integração, 
automação de processos, gestão 
do ciclo de vida de GC) 

4.4 - Gestão 
de Pessoas 

 Atração e Manutenção de 
Pessoas (Gestão de Carreiras), 
Desenvolvimento de Pessoas 
(Treinamento), Mensuração de 
Desempenho, Compensação e 
Benefícios (Remuneração), 
Relações com os Empregados 

Chanlat (1995); Swanson (1995); 
Biesalski (2003); Ashton et al. 
(2004); Gubman (2004); Wood 
Jr e Pircarelli Filho (2004); 
César et al. (2006); Carlier 
(2006); Chinchilla (2006) 

4.5 - 
Tecnologia da 
Informação e 
a Gestão de 
Pessoas 
 

 Sistema Integrado de Gestão de 
RH (Recrutamento e Seleção, 
Sistema de Remuneração, 
Treinamento e 
Desenvolvimento,  Registro de 
Pessoal, Administração de 
Benefícios, Segurança do 
Trabalho, Medicina do Trabalho, 
Serviço Social), Sistemas de 
Auto-Atendimento para 
Empregados e Gestores, Fatores 
de Sucesso para Implantação de 
um Portal Corporativo de RH 

Broderick e Boudreau (1992); 
Teuki (2001); Terra e Gordon 
(2002); Biesalski (2003); 
Mascarenhas (2003); 
Vasconcelos, Mascarenhas e 
Vasconcelos (2004); Wood Jr e 
Pircarelli Filho (2004); 
Boundarouk e Rüel (2005) 

Fonte: AUTOR 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo aborda a estratégia de pesquisa e metodologias que foram 

utilizadas no trabalho em questão. Ele trata dos seguintes assuntos: descrição da 

ArcelorMittal Brasil e de sua área de RH, descritivo dos sistemas de RH da 

ArcelorMittal Brasil e do Portal de RH implantado e o detalhamento da metodologia de 

estudo de caso aplicada nesta pesquisa. 

A unidade de pesquisa é o portal de RH implantado na empresa ArcelorMittal 

Brasil, e a unidade de observação são os usuários-chaves de RH da ArcelorMittal 

Tubarão (CST) e da área de Serviços Compartilhados de RH da ArcelorMittal Brasil 

que participaram do projeto de implantação do portal de RH, além dos analistas de 

sistemas especialistas no SAP-RH da ArcelorMittal Sistemas que foram responsáveis 

pelo projeto de implementação do portal de RH. 

 

3.1 -  EMPRESA ARCELORMITTAL 

Conforme descrito no site institucional da ArcelorMittal Brasil,  a ArcelorMittal é 

o maior grupo siderúrgico mundial com capacidade para a produção de 130 milhões de 

toneladas de aço por ano. Detém a liderança em todos os principais mercados 

mundiais de aço, dentre eles: o automobilístico, construção, eletrodomésticos e 

embalagens. Com aproximadamente 320 mil empregados em 61 localidades e 

unidades industriais em 27 países, a empresa agrupa os dois maiores produtores 

mundiais de aço: Arcelor e Mittal Steel. 

 

3.1.1 -  EMPRESA ARCELORMITTAL BRASIL 

Uma das principais siderúrgicas da América Latina, a ArcelorMittal Brasil tem 

presença destacada nos setores de aços longos e planos ao carbono. Constituída em 

dezembro de 2005, reúne três das mais competitivas empresas siderúrgicas do País – 

ArcelorMittal Belgo (incluindo a Acindar da Argentina), ArcelorMittal Tubarão e 

ArcelorMittal Vega. É a plataforma de crescimento do Grupo ArcelorMittal no mercado 

regional. 
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FIGURA 9 – Localização das Unidades da ArcelorMittal Brasil 
Fonte: ArcelorMittal Brasil (2007) 

 

Informações Gerais: 

 Capacidade de produção anual de 11 milhões de toneladas de aço; 

 Presença nos segmentos de aços carbono, planos e longos; 

 Produtos para aplicação nas indústrias automobilística, eletrodomésticos, 

embalagens, construção civil e naval, dentre outras; 

 15 mil empregados; 

 Receita líquida consolidada de R$ 14,1 bilhões (2006); 

 

 Aços Planos ao Carbono 

A ArcelorMittal Brasil, por meio da ArcelorMittal Tubarão e da ArcelorMittal 

Vega, oferta ao mercado placas, bobinas laminadas a quente e laminados a frio e 

galvanizados para diversas aplicações industriais.  

Em operação desde 1983, a ArcelorMittal Tubarão é uma siderúrgica integrada 

e está localizada estrategicamente na região da Grande Vitória, no Estado do Espírito 

Santo, onde a sua capacidade de produção de aços 7,5 milhões de toneladas/ano. 

Detém posição de liderança no mercado internacional de placas e se apresenta como 

um fornecedor diferenciado no mercado interno de laminados a quente  
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A ArcelorMittal Vega, instalada em São Francisco do Sul, no Estado de Santa 

Catarina, é uma unidade especializada na transformação de aço e trabalha com 

bobinas fornecidas pela ArcelorMittal Tubarão, transportadas por cabotagem até a 

unidade industrial. É especializada na produção de bobinas finas a frio e bobinas 

galvanizadas e tem capacidade de produção de 880 mil toneladas/ano.  

 

 Aços Longos ao Carbono 

A área de negócio de aços longos da ArcelorMittal Brasill é representada pela 

ArcelorMittal Belgo, Acindar (Argentina), ArcelorMittal Costa Rica e pelas Trefilarias. 

Neste setor são produzidos e comercializados fio-máquina para diversas aplicações 

industriais, uma completa linha de produtos para a construção civil, incluindo 

vergalhões, telas, treliças e perfis e arames para aplicações na indústria e 

agropecuária.  

A ArcelorMittal Belgo, em atividade desde 1921, é uma das três principais 

produtoras mundiais de fio-máquina para steel-cord (cordonéis de aço para pneus 

radiais), produzido na unidade de Monlevade (MG), além de ter mini mills 

especializadas em vergalhões, perfis e laminados para indústria e construção. Mantém 

unidades de produção em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia.  

A Acindar, principal produtora de aços longos da Argentina, possui variada 

gama de produtos que contempla fio-máquina, barras e perfis, além de trefilados para a 

construção civil e agropecuária, destinados aos mercados interno e externo.  

No setor de Trefilarias, a ArcelorMittal Brasil mantém uma parceria estratégica 

com o grupo Bekaert, da Bélgica, para a produção de arames para aplicações 

industriais, de uso geral, para transmissão de energia, telecomunicações, soldas, 

agropecuária e para concreto protendido.  

3.1.2 -  ÁREA DE RH DA ARCELORMITTAL BRASIL 

Conforme o site institucional da ArcelorMittal Brasil (2007), a valorização das 

pessoas, a satisfação, o desenvolvimento profissional e humano e a justa remuneração 

dos empregados são os principais fundamentos da política de Recursos Humanos da 

ArcelorMittal Brasil. Com um quadro de 15 mil empregados, a empresa é um 

empregador de referência, capaz de atrair e reter talentos, bem como desenvolver uma 

forte orientação empreendedora voltada para a performance e resultados.  
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Segundo o site institucional da ArcelorMittal Brasil (2007), as empresas do 

grupo apresentam índices de clima organizacional classificados entre os mais elevados 

do mercado, de acordo avaliações realizadas com base em metodologias da Hay do 

Brasil e do Great Place to Work Institute. Aos empregados são oferecidos programas 

de treinamento e desenvolvimento que possibilitam o aprimoramento profissional e 

contribuem para o melhor desempenho de suas funções.  

A remuneração anual está baseada em critérios que combinam, além de 

salários fixos alinhados ao mercado, a participação anual nos resultados da empresa, 

por meio de programa que considera o cumprimento das metas empresariais e de 

metas de equipe (site Institucional da ArcelorMittal Brasil, 2007).  

Conforme o site institucional da ArcelorMittal Brasil (2007), os empregados 

atuam como multiplicadores dos valores desenvolvidos internamente, pois são 

incentivados a participar da gestão da empresa. Além de participar de cursos e 

treinamentos, têm a possibilidade de obter certificação profissional em programas de 

qualificação de instituições credenciadas.  

A ArcelorMittal Brasil e suas controladas oferecem a empregados e 

dependentes uma série de benefícios, que inclui assistências médica, hospitalar e 

odontológica; previdência privada, seguro de vida em grupo; alimentação e transporte 

subsidiados, entre outros.  Como resultado de sua gestão de Recursos Humanos, 

destaca-se a inclusão da ArcelorMittal Brasil entre as 10 melhores empresas para se 

trabalhar no país em 2006, segundo o Guia Exame/Você S/A (site Institucional da 

ArcelorMittal Brasil, 2007). 

A área de RH da ArcelorMittal Brasil possui a divisão corporativa e a divisão 

por unidade. As áreas de RH das unidades são responsáveis por tratar de assuntos de 

RH pertinentes às unidades e por divulgar, executar e acompanhar as diretrizes 

corporativas de RH passadas pela área corporativa de RH da ArcelorMittal Brasil. Por 

sua vez, a área corporativa de RH é responsável por divulgar, executar e acompanhar 

as diretrizes corporativas da ArcelorMittal mundial. A Figura 10 contémsi o 

organograma macro da área corporativa de RH da ArcelorMittal Brasil. 
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FIGURA 10 – Organograma da Área de RH na ArcelorMittal Brasil 
Fonte: Documentação do Projeto de Implantação do Portal RH SAP na ArcelorMittal Brasil (2008) 

 

3.2 -  SISTEMAS DE RH DA ARCELORMITTAL BRASIL 

Após a fusão das empresas Arcelor com a Mittal em 2006 gerando a empresa 

ArcelorMittal, foi definido que a solução de gestão de recursos corporativos (ERP – 

Enterprise Resource Planing) do grupo ArcelorMittal seria a solução da SAP. O 

segmento de longos da ArcelorMittal Brasil (representado pelo antigo grupo Belgo-

Mineira) já vem utilizando todos os módulos do SAP desde 1999, com exceção do 

módulo de RH. Os principais módulos do SAP estão representados na figura a seguir. 
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FIGURA 11 – Módulos da Plataforma SAP 
Fonte: Documentação do Projeto de Implantação do Portal RH SAP na ArcelorMittal Brasil (2007) 

 

A implantação de sistemas voltados para a área de RH na ArcelorMittal Brasil 

pode ser dividida em duas vertentes: sistemas de RH para o segmento de planos e 

sistemas de RH para o segmento de longos. No segmento de planos, os sistemas de 

RH foram implementados utilizando a plataforma do PeopleSoft e estavam sendo 

utilizados desde 2003, incluindo o Portal de RH. 

No segmento de longos, os sistemas de RH eram todos em mainframe, e em 

1993 foi desenvolvido o sistema de Atendimento de RH (ARH) integrado aos sistemas 

de RH do mainframe. O ARH permitia o acesso dos funcionários e administradores da 

área de RH às informações pessoais dos empregados utilizando uma interface mais 

amigável. Em 2002, os sistemas de RH do mainframe foram substituídos pelos 

sistemas de RH do SAP, e o sistema de Atendimento RH foi atualizado para plataforma 

Web e integrado aos sistemas de RH do SAP em 2003. 
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O projeto para atualizar todos os sistemas ERPs das empresas do grupo da 

ArcelorMittal Brasil para a plataforma SAP versão 6.0 foi iniciado em 2006, com o nome 

de Conexão. Os sistemas de RH das empresas do grupo seriam os primeiros a serem 

convertidos para a plataforma SAP 6.0.  Em 2006 e 2007, foram realizadas a 

padronização dos processos de negócios do RH e a implantação dos componentes 

padronizados de RH da plataforma SAP 6.0. A partir de 2008, os processos de RH de 

todas as empresas do grupo são atendidos pela área de serviço compartilhado de RH 

em uma arquitetura única, representada pela plataforma SAP 6.0. Abaixo está uma 

figura representando o planejamento do projeto Conexão para os sistemas de RH das 

empresas do grupo ArcelorMittal Brasil. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12 – Evolução das plataformas ERPs de RH para a plataforma SAP 
Fonte: Documentação do Projeto de Implantação do Portal RH SAP na ArcelorMittal Brasil (2007) 
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Os processos de RH que foram implementados utilizando a plataforma SAP 6.0 

na ArcelorMittal Brasil estão descritos no quadro abaixo. 

QUADRO 11 – Processos de RH Implementados no SAP 6.0 para a ArcelorMittal Brasil 
Processos de RH Implementados no SAP 6.0 

Principais Módulos 
do SAP 

Principais Funcionalidades 

Cadastro de Pessoal 

• Admitir e Desligar Empregado; 
• Realizar Programação de Férias Individuais; 
• Manter Cadastro de Pessoal; 
• Gerir Cadastro de Dependentes e Cadastro de Pensionista; 
• Realizar Férias Coletivas; 
• Movimentar Empregados; 

Folha de Pagamento  

• Calcular: Folha de Pagamento Mensal, Folha de  Férias, Folha de Retorno de Férias, 
Folha de Pagamento de 13º Salário, Segunda Parcela Prêmio Pecunário, Folha de 
Pagamento de Participação nos Lucros, Reembolso de Pagamento Assistencial, Folha 
de Rescisão, Folha Pagamento Autônomo; 

• Liberar e Contabilizar Folha de Pagamento; 
• Rotinas Legais Mensais e Anuais; 

Controle de 
Frequência  

• Definir Plano de Horário de Trabalho; 
• Registrar e Controlar Freqüência; 
• Avaliar Dados de Freqüência; 
• Realizar Controle de Horas a Compensar (Banco de Horas); 

Treinamento e 
Desenvolvimento 

• Planejar Programas de Treinamento e Desenvolvimento; 
• Solicitar Treinamento; 
• Programar, Realizar, Avaliar e Acompanhar o Evento; 
• Elaborar Logística de Treinamento;  
• Certificar Empregado; 
• Atribuir Qualificações Necessárias;  
• Liberar Pagamento de despesas de T&D; 

Carreira e Sucessão • Gerenciar Plano de Carreira e Sucessão; 
Avaliação de 
Desempenho 

• Gerenciar Avaliação do Desempenho a nível estratégico e operacional; 

Estrutura 
Organizacional 

• Cadastrar Unidades Organizacionais;  
• Avaliar Ocupações; 
• Manter Cadastro Funcional e Cadastro de Tarefas;  
• Administrar Mobilidade de Pessoal; 

Remuneração 

• Realizar Gestão de Desempenho; 
• Realizar Pesquisa Salarial; 
• Gerenciar Remuneração Fixa e Remuneração Variável; 
• Elaborar Orçamento de Pessoal; 

Recrutamento e 
Seleção 

• Planejar Recrutamento e Seleção; 
• Captar / Realizar triagem de Candidatos; 
• Providenciar Logística de Processo Seletivo; 
• Avaliar e Selecionar Candidatos; 
• Liberar Pagamento de Despesas do Processo Seletivo; 
• Realizar Acompanhamento de Estágio; 

Portal de RH 
• Auto-Atendimento para o Empregado (ESS - Employee Self Service); 
• Auto-Atendimento para o Gestor (MSS - Manager Self Service); 

Medicina e 
Segurança do 

Trabalho 

• Medicina Ocupacional: Exames Ocupacionais, Atendimento Médico, Afastamento, 
Convocação e Agenda, Realizar Atendimento de Enfermaria, Integração com 
Laboratório, Controle Médico de Doenças, Gerenciar Estudos Ergonômicos; 

• Segurança do Trabalho: Gestão de Anomalias, Gerenciar Acidente de Trabalho, 
Controle de Equipamentos de Proteção Individual, Programas de Segurança, Gestão 
de Requisitos Legais, Gestão de Produtos Químicos; 

Fonte: Documentação do Projeto de Implantação do Portal RH SAP na ArcelorMittal Brasil (2007) 
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Neste ponto, percebe-se que todos os módulos de RH do Sistema Integrado de 

Gestão de RH (SIGRH), citados por Wood Jr e Picarelli Filho (2004), têm 

correspondência nos módulos SAP de RH implantados na ArcelorMittal Brasil. Os 

módulos de RH citados anteriormente pelos autores, que têm correspondentes na 

solução SAP de RH representado pelo quadro acima, são: Recrutamento e Seleção, 

Sistema de Remuneração, Treinamento e Desenvolvimento, Registro de Pessoal, 

Administração de Benefícios, Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e Serviço 

Social. 

3.2.1 -  PORTAL RH DA ARCELORMITTAL BRASIL 

O portal RH da ArcelorMittal Brasil foi implementado através da utilização das 

funções padrões dos módulos de Auto-Atendimento disponibilizadas pela plataforma de 

portal do SAP R/3. A solução permite que os empregados acessem virtualmente 

informações e serviços referentes à área de Recursos Humanos, como programação 

de férias, demonstrativo de pagamento, dados cadastrais, recrutamento e seleção.  

O portal de RH implantado contempla o módulo de Auto-Atendimento, o qual 

melhora a comunicação entre os empregados e a empresa, oferecendo conteúdos 

dinâmicos e serviços on-line. O objetivo do portal de RH implementado é dar autonomia 

aos empregados e gestores. Esta solução foi disponibilizada em produção em 

01/01/2008, para atender inicialmente a todas unidades do grupo ArcelorMittal Longos 

(representado pelo antigo grupo Belgo-Mineira), a ArcelorMittal Tubarão (antiga CST), 

e a ArcelorMittal Vega. A ArcelorMittal Inox (antiga ACESITA) já utiliza o Portal RH na 

versão SAP 4.7 e posteriormente a versão será atualizada para a 6.0. O portal de RH é 

o único dos sistemas de RH que está disponível para ser acessado via Internet, externa 

à empresa.  

Atualmente, aproximadamente 450 gerentes e 3.850 empregados do grupo da 

ArcelorMittal Belgo, em torno de  420 gerentes/supervisores e 4.080 empregados da 

ArcelorMittal Tubarão e 44 gerentes/supervisores e 351 empregados da ArcelorMittal 

Vega utilizam o portal de RH SAP implantado. O acesso ao portal de RH também é 

realizado nas empresas citadas da ArcelorMittal Brasil em quiosques no chão de 

fábrica e em salas com computadores disponibilizados para os empregados quando 

não há quiosques disponíveis. 
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Inicialmente, os seguintes módulos de RH da SAP seriam disponibilizados no 

portal de RH: Auto-Atendimento dos Empregados, Auto-Atendimento dos Gestores e e-

recruitment (módulo de recrutamento). O módulo de recrutamento da SAP (e-

recruitmen) não foi implementado, pois a ArcelorMittal Brasil não adquiriu as licenças 

para este módulo, optando por customizar o módulo de recrutamento utilizando a 

linguagem de programação ABAP. Todos os componentes dos módulos de Auto-

Atendimento de RH nativos da SAP estavam previstos para serem implementados, 

entre eles: dados gerais do funcionário, remuneração, treinamento, benefícios, 

recrutamento, mobilidade (preferências e aversões), gestão de desempenho e outros. 

Os componentes mobilidade e gestão de desempenho não foram implementados neste 

primeiro momento no portal de RH da ArcelorMittal Brasil. 
 

Auto-Atendimento dos Empregados 

Este módulo é acessado por todos os empregados da ArcelorMittal Brasil e 

permite que os empregados consultem e atualizem as suas informações pessoais. 

Envolve as seguintes funcionalidades: 

 Dados Cadastrais – Permite que o empregado atualize seu endereço e 

visualize as informações: de seus dados bancários, de seus dependentes, 

de seus dados pessoais, do seu extrato da carteira de trabalho, de seus 

documentos pessoais (documento de identidade, título de eleitor, 

passaporte, PIS/PASEP, carteira de trabalho, certificado militar, carteira de 

habilitação, etc), de sua formação educacional, de sua remuneração e de 

seu tempo de serviço; 

 Férias – Permite ao empregado programar as suas férias e simular o 

cálculo do valor a ser recebido em suas férias; 

 Declarações - Permite que o empregado emita diversas Declarações, tais 

como: Declaração de atividade, Declaração de Categoria Profissional, 

Declaração de Endereço, Declaração de Função, Declaração de Histórico 

de Função, Declarações de Horas de Trabalho / Dispensa de Educação 

Física, etc; 

 Demonstrativos de Pagamento - Permite ao empregado visualizar o 

demonstrativo de pagamentos; 

 Freqüência – Permite ao empregado lançar e visualizar opções sobre a sua 

freqüência, tais como: registrar e consultar exceções de freqüência, 
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consultar banco de horas, consultar espelho de freqüência e visualizar 

escala de trabalho; 

 Outras Funções – Permite ao empregado: pesquisar o local de trabalho de 

outros empregados, visualizar o informativo de rendimentos, visualizar o 

recurso sobre penalidades e registrar um pedido de desligamento; 

 Recrutamento e Seleção – Permite ao empregado: visualizar vagas 

disponíveis, realizar inscrição em recrutamento interno, acompanhar / 

cancelar participação em recrutamento interno. 

 Treinamento e Desenvolvimento – Permite ao empregado: inscrever em 

treinamentos, consultar ou cancelar inscrições em treinamentos, realizar 

avaliação de treinamentos e consultar avaliações de treinamento já 

realizadas. 

 

FIGURA 13 – Menu Principal do Sistema de Auto-Atendimento do Empregado 
Fonte: Portal de RH da ArcelorMittal Brasil 
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Auto-Atendimento dos Gestores 

Este módulo é acessado por todos os gestores da ArcelorMittal Brasil e permite 

que os gestores consultem e atualizem as suas informações pessoais e algumas 

informações de serviços de RH disponibilizados para os empregados. Envolve as 

seguintes funcionalidades: 

 Dados Cadastrais – Permite que o Gestor atualize o endereço de seu 

empregado e visualize as informações de seus empregados, referentes a: 

dados organizacionais do empregado (dados do contrato, atribuição 

organizacional, dados de comunicação, estrutura de pessoal), documentos 

pessoais do empregado (documento de identidade, título de eleitor, 

passaporte, PIS/PASEP, carteira de trabalho, certificado militar, carteira de 

habilitação, etc), formação educacional do empregado, empregos anteriores 

do empregado, remuneração do empregado, tempo anterior de serviço do 

empregado, estabilidade de emprego do empregado (exibe restrições de 

desligamento do empregado para a data selecionada) e dados gerais dos 

subordinados (dados bancários, dependentes, dados pessoais); 

 Outras Funções – Permite que o Gestor realize as seguintes operações: 

consultar restrições de desligamento do empregado, indicar um substituto 

para o Gestor, solicitar ao RH o desligamento do empregado e emitir e 

enviar a carta de demissão para o empregado; 

 Relatórios Gerenciais – Permite ao Gestor gerar vários tipos de relatórios 

envolvendo as seguintes categorias: gerenciamento de tempos do 

empregado, informações sobre o empregado, formação e treinamento do 

empregado, relatórios de contabilidade, recrutamento e seleção, e relatórios 

do cliente; 

 Julgar Exceções de Freqüência – Permite ao Gestor realizar as seguintes 

tarefas: julgar exceções de freqüência do empregado (aprovar ou rejeitar a 

freqüência) e registrar exceção de freqüência do empregado (ausências e 

horas extras); 

 Funções Gerenciais – Permite ao Gestor realizar as seguintes atividades: 

alterar horário de trabalho do empregado (indicando o turno se for o caso), 

aprovar exceções de freqüência do empregado referente à compensação 

de horas extras, substituir jornada diária do empregado (alteração de 
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horário de trabalho), simular rescisão do empregado (contempla os valores 

que o empregado tem que receber), e programar férias do empregado; 

 Recrutamento e Seleção – Permite ao Gestor executar as seguintes 

operações: criar requisição de pessoal para recrutamento interno e externo 

(indica os candidatos para recrutamento interno), aprovar / rejeitar 

requisição de pessoal, visualizar inscritos em recrutamento, inscrever 

empregado em recrutamento interno, cancelar inscrição de empregado em 

recrutamento interno, e consultar histórico de participação dos empregados 

em recrutamento interno. 

 

FIGURA 14 – Menu Principal do Sistema de Auto-Atendimento do Gestor 
Fonte: Portal de RH da ArcelorMittal Brasil 

3.3 -  ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Yin (2005) destaca que existem várias estratégias de pesquisas que podem ser 

utilizadas em ciências sociais, e que o estudo de caso é mais utilizado como estratégia 

de pesquisa, quando a pesquisa apresenta questões do tipo “como” e “por que”; 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos, e quando o foco 

se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

A estratégia de estudo de caso se mostrou a mais efetiva para realizar esta 

pesquisa, pois a questão principal da dissertação visa analisar como o conhecimento 

pode ser compartilhado através da implantação de um portal de RH. Além disto, o autor 

desta pesquisa, apesar de pertencer ao grupo ArcelorMittal Brasil, não teve nenhum 

controle sobre a implantação do portal de RH. Outro fator que enfatiza a utilização da 
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estratégia de estudo de caso é o grau de enfoque nos acontecimentos 

contemporâneos, no que se refere à análise da situação atual da gestão do 

conhecimento relacionadas ao portal de RH no Grupo ArcelorMittal Brasil. 

O estudo de caso é definido por Yin (2005) como uma investigação empírica 

que analisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. O autor destaca que os estudos de casos são principalmente explanatórios, 

mas que podem ser complementados com os estudos exploratórios e descritivos. 

A opção por desenvolver um estudo de caso sobre a temática gestão do 

conhecimento relacionada ao portal de RH ocorreu devido ao fato de já existirem no 

Brasil pesquisas neste assunto tais como, a de Jamil (2005) que realizou uma pesquisa 

de aplicação de um modelo de gestão do conhecimento em empresas brasileiras e a 

de Carvalho (2006) que foi voltada para análise de gestão do conhecimento em portais 

corporativos em empresas brasileiras e portuguesas. No exterior, foram realizadas 

várias pesquisas importantes, dentre elas, a pesquisa de Aneja et al. (2000) que 

descreve a estratégia para realizar a gestão da informação através de um modelo de 

portal corporativo e seus componentes e a pesquisa de Bondaruk e Ruel (2004) sobre 

a avaliação de ferramentas de RH em empresas holandesas, destacando entre estas 

ferramentas o portal de RH e a pesquisa de Benbya et al. (2004) que evidencia como o 

Portal Corporativo sincroniza e suporta os processos de gestão do conhecimento. 

Esta pesquisa objetivou comparar o Projeto de Implantação do portal de RH do 

Grupo ArcelorMittal Brasil com o modelo de portal corporativo proposto por Terra e 

Gordon (2002) e Benbya et al. (2004), analisar os processos de gestão do 

conhecimento descritos por Benbya et al. (2004) que são suportados pelo portal de RH, 

comparar quais grandes áreas de RH definidas no capítulo 4.4 estão sendo afetadas, e 

quais são os sistemas de TI definidos por Wood Jr e Picarelli Filho (2004) que estão 

sendo substituídos ou integrados.  

Inicialmente foi realizado um estudo exploratório, baseado em revisão de 

literatura, buscando produzir modelo de compreensão ou mesmo uma base de 

conceitos ou itens que constituam referencial para este trabalho. As publicações 

analisadas têm como assunto principal: a gestão do conhecimento, a TI como apoio à 

gestão do conhecimento, o portal corporativo, a gestão de pessoas, e a TI na gestão de 

pessoas. 
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Após a pesquisa, foram selecionadas as publicações mais importantes para o 

desenvolvimento do trabalho e realizada uma leitura analítica, buscando tópicos que 

agregavam valor ao trabalho.  

Junto com a leitura analítica, foi realizado o registro dos pontos mais 

importantes de cada tópico selecionado das bibliografias, fazendo uma análise 

comparativa entre os autores lidos, buscando encontrar informações coerentes para o 

tema abordado, de modo a facilitar o desenvolvimento do trabalho e dar subsídios à 

elaboração de conclusões e recomendações. Em seqüência à pesquisa bibliográfica, 

foi realizada uma revisão de toda a documentação já gerada para o Projeto de 

Implantação do portal de RH no Grupo ArcelorMittal Brasil.  

Após a revisão da documentação de projeto, foram identificados os usuários-

chaves e preparado o roteiro para as entrevistas que foram realizadas. Estas 

entrevistas foram realizadas com pessoas diretamente envolvidas no projeto de 

implantação do portal de RH no Grupo ArcelorMittal Brasil. Foram realizadas 8 

entrevistas envolvendo os stakeholders que foram responsáveis pela implantação do 

portal de RH SAP na ArcelorMittal Brasil. Abaixo, no quadro 11, estão identificados 

todos os 8 entrevistados, através da: função desempenhada no projeto, cargo, 

departamento / escritório / empresa, tempo de empresa e a data da realização da 

entrevista. 

 

QUADRO 12 – Entrevistados que participaram do Projeto de Implantação do Portal RH SAP 

Função no Projeto 
de Implantação 

Cargo Departamento / Escritório / Empresa 
Tempo de 
Empresa 

Data da 
Entrevista 

Coordenador de 
Negócios do 
Projeto 

Gerente da Area 
de Administra-
ção de RH 

Gerência Corporativa de Remuneração, 
Benefícios e Fundos de Pensao - Centro 
Corporativo - ArcelorMittal Brasil 

26 anos 07/05/2008 

Consultor de Negó-
cios do Projeto 

Arquiteto de 
Negócios de RH 

Gerência de Atendimento ao Cliente Belgo - 
ArcelorMittal Sistemas 

10 anos 20/03/2008 

Coordenador Téc-
nico do Projeto 

Consultor Fun-
cional do Portal 
SAP de RH 

Gerência de Negócios SAP - ArcelorMittal 
Sistemas 

8 anos 05/03/2008 

Usuário-chave de 
RH 

Analista de RH Divisão de Desenvolvimento e Manutenção 
de Sistemas Administrativos - ArcelorMittal 
Tubarão 

23 anos 14/05/2008 

Usuário-chave de 
RH 

Analista de RH Gerência Corporativa de Processos de Recur-
sos Humanos e Administrativos - Escritório 
Central Administrativo - ArcelorMittal Belgo 

21 anos 04/04/2008 

Usuário-chave de 
RH 

Analista de RH Recursos Humanos e Qualidade - 
ArcelorMittal Piracicaba 

23 anos 06/05/2008 

Usuário-chave de 
RH 

Analista de RH Recursos Humanos - ArcelorMittal Sistemas 22 anos 10/04/2008 

Usuário-chave de 
RH 

Analista de RH Departamento Pessoal - Escritório Central 
Administrativo - ArcelorMittal Belgo 

20 anos 10/04/2008 

Fonte: AUTOR 
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Para Lakatos e Marconi (2001), a entrevista é o encontro entre duas pessoas, a 

fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional. Os autores classificam as 

entrevistas como estruturada e não-estruturada. Estruturada é aquela em que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido e não possui liberdade para 

adaptar as perguntas à determinada situação, para alterar a ordem das perguntas ou 

de fazer outras perguntas que não estejam pré-estabelecidas. Na entrevista não-

estruturada, o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada, exigindo maior habilidade e perspicácia do 

entrevistador, não obedecendo a uma estrutura formal. Neste estudo, identificou-se a 

necessidade de mesclar as duas classificações propostas por Lakatos e Marconi 

(2001), para a utilização de entrevista semi-estruturada. 

As entrevistas foram realizadas utilizando-se dois roteiros de entrevista, sendo: 

um roteiro completo contendo questões técnicas e questões de negócios e outro roteiro 

simplificado contendo apenas questões de negócio.  O roteiro completo foi utilizado nas 

entrevistas do Arquiteto de Negócios de RH e do Consultor Funcional do Portal SAP de 

RH, os quais conhecem detalhadamente os componentes técnicos e de negócio 

contemplados pelo Portal de RH SAP e pelos sistemas legados que foram substituídos 

pelo Portal de RH SAP. Por sua vez, o roteiro simplificado (roteiro voltado para o 

negócio) foi aplicado aos gerentes de RH envolvidos e aos Analistas de RH 

entrevistados. Os questionamentos técnicos não foram aplicados aos gerentes e 

analistas de RH, pois eles são voltados para o negócio, e não possuem conhecimento 

na parte técnica envolvida no Portal de RH SAP. 

Os roteiros foram gerados visando atender aos objetivos específicos 

relacionados na pesquisa, utilizando questões baseadas no referencial teórico, 

conciliando com uma análise inicial dos manuais de utilização do Portal de RH SAP 

para a identificação dos componentes e funcionalidades do Portal de RH SAP 

implementado na ArcelorMittal Brasil. A parte técnica do roteiro foi dividida em sete 

tópicos principais:  

• Sistema Legado de Auto-Atendimento – tópico cujo objetivo é o de 

identificar os sistemas legados de auto-atendimento existentes nas 

empresas do grupo antes da implantação do Portal de RH SAP na 

ArcelorMittal Brasil; 
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• Componentes do Portal de RH SAP – tópico que visa identificar os 

componentes do Portal de RH efetivamente implementados na 

ArcelorMittal Brasil; 

• Capacidades essenciais de um Portal, Capacidades de suporte de um 

Portal e Serviços Web integrados ao Portal – Estes três tópicos 

objetivaram identificar quais capacidades essenciais, de suporte e 

serviços web estão presentes no Portal de RH implementado na 

ArcelorMittal Brasil;  

• Automação de Processos no Portal de RH – Este tópico tem o objetivo 

de identificar se o Portal de RH implementado possui algum workflow 

relacionado.  

• Compartilhamento de Informações / Conhecimento no Portal de RH SAP 

– Este tópico inicialmente não foi identificado na análise inicial realizada 

nos manuais de utilização do Portal de RH SAP, porém foi destacado no 

roteiro por corresponder ao objetivo principal desta pesquisa; 

É importante salientar que na parte técnica foram abordadas poucas questões 

específicas relacionadas às ferramentas de gestão do conhecimento, devido ao fato da 

identificação apenas da ferramenta de worfklow na análise inicial, que foi realizada nos 

manuais de utilização do Portal de RH SAP. 

A parte de negócios do roteiro foi dividida em três tópicos principais:  

• Estratégia da Implantação do Portal de RH – Este tópico tem como 

objetivo principal a identificação das expectativas dos stakeholders 

envolvidos na implantação do Portal de RH na ArcelorMittal Brasil;  

• Dificuldades e Facilidades na Implantação do Portal de RH da SAP – 

Este tópico visa identificar quais foram as dificuldades e as facilidades 

na implantação do Portal de RH da SAP; 

• Benefícios na Implantação do Portal de RH da SAP – Este tópico visa 

identificar quais foram os benefícios informados dos stakeholders 

envolvidos na implantação do Portal de RH na ArcelorMittal Brasil; 

O roteiro utilizado na pesquisa está representado pelo quadro abaixo, 

relacionando: tópico, objetivo do tópico, questões aplicadas, assunto detalhado no 

referencial teórico e seus respectivos autores relacionados. 
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QUADRO 13 – Estratificação do Roteiro de Entrevista referente ao Portal de RH SAP 

Dimensão Tecnológica do Roteiro de Entrevistas 
  Objetivo do Tópico Questões de Pesquisa Assunto / Autor Relacionado 

Sistema 
Legado de 

Auto-
Atendimento 

Contextualizar o 
projeto de 

Implantação do Portal 
SAP de RH 

Qual era o antigo sistema de RH 
utilizado, antes de ser implantado o 
Portal de RH SAP? 

Não se aplica 
Qual era o escopo deste sistema de 
RH (módulos) que foi substituído? 
Qual componente/funcionalidade 
existia no módulo antigo que não 
aparece no novo portal de RH? 

Componentes 
do Portal de 

RH SAP 

Identificar escopo do 
Portal SAP de RH 

implantado 

Quais componentes (módulos) de RH 
estavam planejados de serem 
implementados? 

Sistema Integrado de Gestão de RH 
(SIGRH) - Wood Jr e Picarelli Filho 
(2004); Quais módulos foram efetivamente 

implementados? 
Qual a abrangência do portal de RH? 
Número de usuários e perfil por 
unidade. 

Abrangência de Sistemas de Auto-
Atendimento - Vasconcelos, 
Mascarenhas e Vasconcelos (2004); 
Mascarenhas (2003); O Portal de RH está implementado no 

chão de fábrica das unidades? 

Compartilha-
mento de 

Informações / 
Conheci-
mento no 

Portal de RH 
SAP 

Identificar as 
dificuldades e 
facilidades que 
existem para 

disponibilizar o 
conhecimento no 

portal de RH 

Como é realizado o 
compartilhamento de 
informações/conhecimento no Portal 
de RH implementado? 

• Compartilhamento de Conhecimento - 
Nonaka e Takeuchi (1997); Davenport 
e Prusak (1998); Choo (2003); Jamil 
(2005); 

• Mecanismos de Colaboração – Aneja et 
al.  (2000); Terra e Gordon (2002); 
Carvalho (2003); Benbya et al.  (2004); 

• Groupware – Carvalho (2003); Jamil 
(2003); Benbya et al.  (2004); 

• Comunidades de Práticas – Stewart 
(1997); Terra e Gordon (2002); 
Carvalho (2003); Benbya et al.  (2004); 

Quem vai compartilhar as 
informações/conhecimentos? 
Com que objetivo estas informações 
serão compartilhadas?  
Com que freqüência estas 
informações serão compartilhadas? 
Qual é o volume de  informações que 
serão compartilhadas? 

Capacidades 
essenciais de 

um Portal 

• Identificar as 
funcionalidades de 
TI envolvidas na 
implementação de 
um portal de RH; 

• Identificar as 
ferramentas de 
Gestão do 
Conhecimento que 
deverão ser 
incorporadas no 
portal de RH. 

Como foi definida a taxonomia do 
Portal de RH? 

Taxonomia – Aneja et al.  (2000); Terra 
e Gordon (2002); Benbya et al.  (2004); 

Como é realizada a publicação e 
gestão de conteúdo no portal? 

Publicação e Gestão do Conteúdo – 
Aneja et al.  (2000); Terra e Gordon 
(2002); Benbya et al.  (2004); Lapa 
(2004); 

Há mecanismos de busca disponíveis 
no portal de RH?  
 
Como eles funcionam? 

Mecanismos de Busca – Aneja et al.  
(2000); Terra e Gordon (2002); Benbya 
et al.  (2004); 

Como foi definida a apresentação 
/interfaces do portal de RH? 

Apresentação – Detlor (2000); Aneja et 
al.  (2000); Terra e Gordon (2002); 
Benbya et al.  (2004); 

Há mecanismos de colaboração no 
portal de RH (e-mails baseados na 
web, fóruns de discussão, ferramentas 
de bate-papo, mensagens 
instantâneas, comunidades virtuais)? 

• Mecanismos de Colaboração – Aneja et 
al.  (2000); Terra e Gordon (2002); 
Carvalho (2003); Benbya et al.  (2004); 

• Groupware – Carvalho (2003); Jamil 
(2003); Benbya et al.  (2004); 

• Comunidades de Práticas – Stewart 
(1997); Terra e Gordon (2002); 
Carvalho (2003); Benbya et al.  (2004); 

Com quais módulos de RH o portal 
SAP está integrado?  
 
Há algum outro sistema integrado ao 
portal RH? 

Integração – Aneja et al.  (2000); Terra e 
Gordon (2002); Benbya et al.  (2004); 
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Capacidades 
de suporte de 

um Portal 

Como está definida a segurança do 
portal de RH? 

Segurança – Benbya et al.  (2004); 

Há possibilidade de personalização 
do Portal de RH pelo usuário? 

Personalização – Aneja et al.  (2000); 
Terra e Gordon (2002); Benbya et al.  
(2004); 

Como é a escalabilidade do portal? Escalabilidade –Benbya et al.  (2004); 
Serviços Web 
integrados ao 

Portal 

Há algum serviço web disponível no 
porta de RH? 

Serviços Web Integrados – Benbya et al.  
(2004); 

Automação de 
Processos no 

Portal de RH -
Aplicação do 
conhecimento 

Há utilização de workflow de algum 
processo no portal de RH? 

Workflow – Carvalho (2003), Jamil 
(2005); 

Dimensão de Negócios do Roteiro de Entrevistas 
Tópico Objetivo do Tópico Questões de Pesquisa Assunto / Autor Relacionado 

Estratégia da 
Implantação 
do Portal de 

RH 

Identificar as 
expectativas da alta 

direção e níveis 
intermediários na 

implantação do portal 
de RH 

Qual foi o principal objetivo na 
implantação do Portal de RH SAP na 
ArcelorMittal Brasil? 

Gestão de Recursos Humanos – 
Bondarouk e Ruël (2005); 

Qual e a estratégia de utilização do 
portal de RH para a AMB? 
Qual e a expectativa que o RH 
deposita na tecnologia do portal? 

Dificuldades  
e Facilidades 

na 
Implantação 
do Portal de 
RH da SAP 

Identificar as 
dificuldades e 
facilidades que 

existiram na 
implantação do Portal 

de RH da SAP 

Quais as dificuldades que existiram 
na implantação do Portal de RH da 
SAP na ArcelorMittal Brasil? Fatores de Sucesso na Implantação de 

um Portal Corporativo de RH – Terra e 
Gordon (2002); 

Quais as facilidades que foram 
identificadas na implantação do 
Portal de RH da SAP na 
ArcelorMittal Brasil? 

Benefícios na 
Implantação 
do Portal de 
RH da SAP 

Identificar as 
expectativas da alta 

direção e níveis 
intermediários na 

implantação do portal 
de RH 

Quais foram os benefícios 
identificados na implantação do 
Portal de RH da SAP na 
ArcelorMittal Brasil? 

• Benefícios da aplicação de TI em RH - 
Broderick e Boudreau (1992); 

• Benefícios para com a implantação de 
um sistema de Auto-Atendimento - 
Vasconcelos, Mascarenhas e 
Vasconcelos (2004); 

Fonte: AUTOR 
 

Cappelle et al. (2003) destacam que a transformação de dados brutos 

coletados em resultados de pesquisa envolve a utilização de determinados 

procedimentos para sistematizar, categorizar e tornar possível sua análise por parte do 

pesquisador. Os autores complementam que, no caso específico da análise de 

comunicações, são exigidos mecanismos apropriados para encontrar, em dados 

obtidos por meio de entrevistas, mensagens e documentos em geral, informações que 

ilustrem, expliquem ou ajudem a revelar os fenômenos investigados. Entre esses 

mecanismos, insere-se a análise de conteúdo como proposta teórico-metodológica que 

tem como objetivo ultrapassar o status de simples técnica de análise para compor um 

campo do conhecimento.  

Conforme Bardin (1979), a análise de conteúdo engloba a explicitação, a 

sistematização e a expressão do conteúdo de mensagens, com o objetivo de se 
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realizar deduções lógicas e justificadas referentes à origem dessas mensagens, 

analisando: quem as emitiu e em que contexto e/ou quais efeitos se pretende causar 

por meio delas. A autora destaca que a análise de conteúdo pode ser utilizada tanto em 

pesquisas quantitativas quanto em pesquisas qualitativas. A autora informa que o 

enfoque qualitativo volta sua atenção para a presença ou para a ausência de uma 

característica, ou conjunto de características, nas mensagens analisadas, na busca 

para atingir interpretações mais profundas com base na inferência. 

A análise do conteúdo foi utilizada para analisar o resultado das entrevistas, 

objetivando comparar os tópicos levantados com o referencial teórico explorado, 

através das seguintes análises: 

• Analisar a integração dos componentes do Portal de RH SAP 

implementado com os módulos de RH identificados por Wood Jr e 

Picarelli Filho (2004); 

• Analisar as capacidades essenciais, capacidades de suporte e serviços 

web integrados que foram identificados no Portal de RH SAP 

implementado com os modelos de componentes de Portal descritos por 

Terra e Gordon (2002) e Benbya et al. (2004);  

• Analisar os workflows identificados no Portal de RH implementado como 

ferramenta de aplicação do conhecimento conforme proposto por 

Benbya et al. (2004); 

• Analisar o compartilhamento de informações / conhecimento no Portal 

de RH SAP implementado com as formas de compartilhamento de 

conhecimento propostos por: Nonaka e Takeuchi (1997), Benbya et al. 

(2004) e Jamil (2005); 

• Analisar as dificuldades e facilidades identificadas na implantação do 

Portal de RH da SAP para posterior comparação com os fatores de 

sucesso na implantação de um Portal Corporativo de RH detalhado por 

Terra e Gordon (2002); 

• Analisar as expectativas dos stakeholders envolvidos na implantação do 

Portal de RH na ArcelorMittal Brasil para posterior comparação com a 

Gestão de Recursos Humanos detalhada por Bondarouk e Ruël (2005), 

com os benefícios de aplicação de TI em RH  detalhados por Broderick e 

Boudreau (1992) e com os benefícios na implantação de  um sistema de 
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Auto-Atendimento descritos por Vasconcelos, Mascarenhas e 

Vasconcelos (2004); 

Após a análise dos dados realizado na etapa anterior, foi desenvolvida a 

conclusão que resultou em algumas em sugestões de melhorias para implementação / 

integração com ferramentas de gestão do conhecimento para serem utilizadas no 

Portal de RH da ArcelorMittal Brasil. 

3.4 -  OBJETIVOS DA PESQUISA X PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 QUADRO 14 – Objetivos da Pesquisa  X Procedimentos de Pesquisa  
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Identificar as 
expectativas dos 

stakeholders 
envolvidos na 

implantação do 
portal de RH 

• Levantamento dos envolvidos; 

• Análise material gerado para o Projeto do Portal de RH para a  ArcelorMittal Brasil; 

• Preparação dos roteiros de entrevistas; 

• Aplicação das entrevistas; 

• Consolidação das entrevistas em documento contendo as necessidades dos stakeholders. 

Identificar as 
dificuldades e 
facilidades que 
existem para 

disponibilizar o 
conhecimento no 
portal de RH da 
ArcelorMittal 

Brasil 

• Identificar na literatura estudada as dificuldades e facilidades existentes para disponibilizar o 
conhecimento através de portais corporativos; 

•  Identificar no resultado das entrevistas aplicadas as dificuldades e facilidades para 
disponibilizar o conhecimento no portal da ArcelorMittal; 

•  Gerar Diagnóstico Situacional da ArcelorMittal quanto às dificuldades e facilidades para 
disponibilizar o conhecimento no portal de RH da ArcelorMittal Brasil; 

•  Comparação do Diagnóstico com a literatura quanto às facilidades e dificuldades para dispo-
nibilizar os conhecimentos tácitos e explícitos através da implantação de um portal de RH. 

Identificar as 
ferramentas de 

Gestão do 
Conhecimento 

que estão 
incorporadas no 

portal de RH 
 

• Identificar as ferramentas de GC mais utilizadas em portais de RH de acordo com a Revisão 
Bibliográfica; 

•  Identificar as ferramentas de GC utilizadas no Grupo ArcelorMittal que estão presentes no 
portal de RH da ArcelorMittal Brasil; 

•  Gerar Diagnóstico Situacional da ArcelorMittal Brasil quanto às ferramentas de GC 
utilizadas; 

•  Comparação do Diagnóstico com os modelos estudados. 

Identificar as 
funcionalidades 

técnicas e de 
negócios 

presentes no 
portal de RH 

 

• Identificar as funcionalidades técnicas e de negócios mais utilizadas em portais de RH de 
acordo com a Revisão Bibliográfica; 

•  Identificar as funcionalidades de técnicas e de negócios utilizadas no Grupo ArcelorMittal 
que estão presentes no portal de RH da ArcelorMittal Brasil; 

•  Gerar Diagnóstico Situacional da ArcelorMittal Brasil quanto às funcionalidades técnicas e 
de negócios são utilizadas no portal de RH; 

•  Comparação do Diagnóstico com os modelos estudados. 

 Fonte: AUTOR 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os seguintes assuntos são analisados neste capítulo: integração do Portal de 

RH com os módulos de RH; componentes técnicos do Portal de RH; workflows 

identificados no Portal de RH; compartilhamento de informações e conhecimentos no 

Portal de RH; dificuldades e facilidades na Implantação do Portal de RH; e benefícios e 

expectativas com a implantação do Portal de RH. 

 

 

Módulos de RH integrados ao Portal de RH  

 

A integração dos componentes do Portal de RH da SAP implementado na 

ArcelorMittal Brasil com os módulos de RH identificados por Wood Jr e Picarelli Filho 

(2004) foi identificada a partir da análise da descrição das funcionalidades do Portal de 

RH descritas no item “5.2.1 – Portal de RH da ArcelorMittal Brasil”.  

As funcionalidades de Dados Cadastrais e de Declarações presentes no Portal 

de RH estão integradas ao Módulo de RH da SAP de Cadastro de Pessoal implantado 

na ArcelorMittal Brasil, que por sua vez está relacionado aos módulos de RH de 

Registro de Pessoal e de Serviço Social identificados por Wood Jr e Picarelli Filho 

(2004). Estas funcionalidades permitem que os empregados atualizem seus endereços 

e consultem informações referentes: aos seus dados bancários, aos dados de seus 

dependentes, aos seus dados pessoais, aos dados de sua formação educacional, entre 

outros; além de permitir que o empregado emita diversas declarações referentes a ele. 

Além disto, foi identificada a integração da funcionalidade de Recrutamento e Seleção 

do Portal de RH com o Módulo de RH de Recrutamento e Seleção da SAP, que 

corresponde ao módulo de RH de Recrutamento e Seleção descrito pelos autores. A 

funcionalidade de Recrutamento e Seleção do Portal permite que o empregado 

visualize vagas disponíveis e realize inscrição em recrutamento interno, dentre outras 

atividades.  

Os módulos de RH de Sistemas de Remuneração e Administração de 

Benefícios descritos por Wood Jr e Picarelli Filho (2004) são relacionados aos Módulos 

de RH da SAP de Remuneração, de Folha de Pagamento e de Controle de Freqüência 

que estão integrados com as funcionalidades de Dados Cadastrais, Demonstrativos de 
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Pagamento, Férias e Frequência, existentes no Portal de RH. Estas funcionalidades 

permitem que os empregados possam consultar os dados de sua remuneração e de 

seu tempo de serviço, programar as suas férias e simular o cálculo do valor a ser 

recebido em suas férias e lançar e visualizar opções sobre a sua freqüência. E por fim, 

o Módulo de RH de Treinamento e Seleção descrito pelos autores está relacionado ao 

Módulo de RH da SAP de Treinamento e Seleção, que por sua vez, está integrado à 

funcionalidade de Treinamento e Seleção presente no Portal de RH. Esta 

funcionalidade permite que o empregado possa se inscrever em treinamentos, 

consultar inscrições em treinamentos, realizar avaliação de treinamentos, entre outros.  

Não foi identificada qualquer integração do Portal de RH com os seguintes 

módulos de RH da SAP implantados na ArcelorMittal Brasil: Carreira e Sucessão, 

Avaliação de Desempenho, Estrutura Organizacional, Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

Os módulos de RH da SAP implantados que estão integrados com as 

funcionalidades existentes no Portal de RH foram resumidos no quadro abaixo. 

 

 

QUADRO 15 – Portal de RH X Módulos de RH citados por Wood Jr e Picarelli Filho (2004) 

Módulos de RH identificado por 
Wood Jr e Picarelli Filho (2004) 

Módulos de RH da SAP 
implementado na ArcelorMittal 

Brasil relacionados 

Funcionalidades do Portal SAP de 
RH da ArcelorMittal Brasil 

integradas 
Registro de Pessoal Cadastro de Pessoal  Dados Cadastrais / Declarações 
Serviço Social Cadastro de Pessoal Dados Cadastrais / Declarações 
Recrutamento e Seleção Recrutamento e Seleção Recrutamento e Seleção 
Sistemas de Remuneração Remuneração  Dados Cadastrais / Demonstrativo de 

Pagamento 
Administração de Benefícios Folha de Pagamento / Controle de 

Frequência  
Férias / Demonstrativo de Pagamento 
/ Frequência 

Treinamento e Desenvolvimento Treinamento e Desenvolvimento Treinamento e Desenvolvimento 
Medicina do Trabalho Medicina e Segurança do Trabalho Não há no momento 
Segurança do Trabalho Medicina e Segurança do Trabalho Não há no momento 
Fonte: AUTOR 

 

Componentes Técnicos do Portal de RH  

 

Benbya et al. (2004) classificam os componentes técnicos de um portal em três 

categorias: capacidades essenciais, capacidades de suporte e serviços web. No Portal 

SAP de RH, implantado na ArcelorMittal Brasil, foram identificados estes componentes 

através das respostas à parte técnica dos dois consultores técnicos que participaram 

do projeto de implantação do Portal de RH. Na qualidade de empregado da 
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ArcelorMittal Sistemas, o autor desta pesquisa confirmou as informações passadas 

através do acesso ao próprio Portal de RH. 

Conforme Benbya et al. (2004), as capacidades essenciais são as ferramentas 

que apoiam as fases de desenvolvimento do conhecimento. Entre as capacidades 

essenciais descritas pelos autores, as seguintes foram identificadas no Portal SAP de 

RH implantado: taxonomia e categorização, apresentação, publicação, mecanismos de 

busca, colaboração e integração. 

Terra e Gordon (2002), Benbya et al. (2004) definem taxonomia como um 

conjunto de regras que agrupam itens similares dentro de tópicos, os quais também 

podem ser agrupados dentro de hierarquias. A taxonomia presente no Portal de RH 

veio pré-definida do SAP em português, mas sofreu pequenas atualizações para se 

adaptar à cultura da ArcelorMittal Brasil. A taxonomia do portal de RH SAP foi baseada 

no agrupamento de informações comuns formando categorias, como por exemplo: 

Dados Cadastrais, o qual contém todas as informações de cadastro relacionadas ao 

empregado. 

Aneja et al. (2000) conceituam apresentação como desenho dos esquemas de 

interfaces e navegação, sendo representado pelas telas e janelas presentes no portal. 

Os esquemas de interface e navegação do Portal de RH SAP implantado são 

baseados em um layout fácil de utilizar e intuitivo, e permitem que os usuários possam 

navegar no portal, disponibilizando diferentes modos para obter a mesma informação. 

Isto corrobora com Detlor (2000), que destaca que no nível de apresentação, os portais 

corporativos devem ser desenhados para incorporar as funcionalidades e 

características as quais melhoram o potencial de utilidade da informação para os 

usuários. O Portal de RH SAP implantado apresenta um layout pré-definido pela SAP, 

o qual é formado por: 

• 1º Nível – Menu principal contendo todos os serviços/módulos ofertados ao 

empregado e ao gestor. A interface do Gestor foi adaptada com o mesmo layout de 

acesso do empregado, com o intuito de facilitar a absorção das funcionalidades do 

portal pelo empregado; 

• 2º Nível – Funcionalidades disponibilizadas pelo módulo; 

• 3º Nível – Detalhamento da funcionalidade. 

Além da separação por níveis, o Portal de RH da SAP disponibiliza botões 

dentro da janela do menu principal e também na barra ao lado do menu para acessar 
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os módulos do menu principal. Isto facilita ao empregado navegar em qualquer parte do 

site, sem precisar retornar ao menu principal. 

Conforme Terra e Gordon (2002), um dos principais objetivos de um portal e 

iniciativas em gestão do conhecimento é a descentralização e delegação de poder para 

que os empregados possam facilmente inserir e disponibilizar informação e 

conhecimento no sistema. Aneja et al. (2000), Terra e Gordon (2002) e Benbya et al. 

(2004) destacam que a publicação é uma funcionalidade que suporta a geração, 

autorização, inserção e publicação de informações e documentos dentro do portal. 

Apesar do Portal de RH implantado na ArcelorMittal Brasil não possuir uma ferramenta 

de Gestão do Conteúdo, a capacidade de publicação está presente uma vez que os 

empregados estão habilitados a atualizar algumas informações pessoais, tais como o  

endereço residencial.  

Terra e Gordon (2002) destacam que o objetivo de um mecanismo de busca é 

exibir os resultados mais relevantes para uma determinada consulta no menor espaço 

de tempo. Aneja et al. (2000) e Benbya et al. (2004) informam que é essencial que a 

capacidade de busca permita a pesquisa entre múltiplos repositórios, pois a informação 

pode estar armazenada em vários lugares distintos (Web/Intranet, fóruns de discussão, 

banco de dados e aplicações). No Portal de RH implementado, há a possibilidade de 

pesquisar documentos que estejam publicados dentro do portal através da pesquisa 

por palavra-chave. A pesquisa no Portal de RH implementado se mostrou bastante 

simples, pois só permite a pesquisa por palavras-chaves que foram indexadas para os 

documentos publicados no Portal. Não há mecanismos mais complexos de busca 

identificados no Portal de RH, tais como buscas booleanas, buscas com inferência 

bayesiana, buscas conceituais, buscas por afinidades, entre outras, conforme relatam 

Terra e Gordon (2002). 

De acordo com Terra e Gordon (2002), a Internet possibilita que os indivíduos 

se encontrem, compartilhem informações e opiniões através de oportunidades 

síncronas e assíncronas. As ferramentas síncronas possibilitam que duas ou mais 

pessoas trabalhem juntas ao mesmo tempo. Por outro lado, as ferramentas 

assíncronas possibilitam que as pessoas trabalhem em conjunto em momentos 

distintos. Foi identificada, no Portal de RH SAP implantado, a utilização de ferramenta 

assíncrona representada pelo workflow, na qual há uma integração com o Outlook para 

o envio de alertas para os usuários que têm que atuar em alguma tarefa do workflow. A 

utilização do workflow será detalhada no próximo sub-tópico “Workflows do Portal de 
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RH”.  Além do workflow, a SAP disponibiliza dentro do módulo de Portal outra 

ferramenta assíncrona de colaboração que são os fóruns de discussão (salas virtuais). 

Os fóruns de discussão da SAP permitem o armazenamento de documentos e 

possuem recursos de chats (salas virtuais). Esta funcionalidade não foi disponibilizada 

no Portal RH implementado e será avaliada posteriormente a sua implementação. 

Conforme detalhado no sub-tópico “Módulos de RH integrados ao Portal de 

RH”, há uma integração nativa do Portal de RH implantado com os módulos de RH da 

SAP existentes. O Portal de RH implantado corresponde ao principal ponto de acesso 

dos funcionários para a realização de atividades de RH que antes eram supridas 

somente pela área de RH. Isto corrobora ao que foi destacado por Aneja et al. (2000), 

Terra e Gordon (2002) e Benbya et al. (2004), que informaram que o portal corporativo 

assume o papel de integrador universal, pois fornece um único ponto de contato para 

todas as fontes de informação, que para este caso são as informações de RH. Outro 

item importante a destacar, é que o empregado acessa, através do Portal de RH 

implantado, a sua lista de tarefas geradas por todos os módulos SAP que possuem 

workflow associado. 

Benbya et al. (2004) destacam que as capacidades de suporte são as 

principais ferramentas necessárias para o funcionamento correto do portal corporativo, 

pois contemplam a segurança, a personalização e a escalabilidade.  

No Portal de RH implementado, o controle de acesso é realizado por perfis 

definidos no SAP que são atribuídos a cada um dos funcionários. Há um perfil básico 

atribuído a todos os funcionários, sendo que ele é incrementado para um perfil mais 

especifico conforme necessidade de cada usuário. Para o caso do Portal de RH 

implantado, foram identificados dois perfis principais, sendo: um perfil de gestor que 

permite acessar o auto-atendimento para o gestor (contendo informações consolidadas 

sobre seus subordinados) e o auto-atendimento para o próprio empregado que neste 

caso é o gestor, e o outro perfil do empregado que permite acessar o auto-atendimento 

para as informações do próprio empregado. Isto corrobora as idéias de Benbya et al. 

(2004), que destaca que a segurança corresponde à habilidade de acesso seguro para 

diversos tipos de recursos, neste caso representado pelas informações e atividades de 

RH disponibilizada para o gestor e as informações e atividades de RH disponibilizadas 

para o empregado. 

Aneja et al. (2000) e Benbya et al. (2004) destacam que o objetivo da 

personalização é entregar o conteúdo relevante e personalizado para um usuário ou 



 

 

93

grupo de usuários baseado em seus perfis e preferências. Conforme Terra e Gordon 

(2002), as empresas necessitam definir previamente quais elementos e porções de 

conteúdo serão permanentes para grupos específicos de usuários e quais elementos 

poderão ser personalizados. A SAP possibilita a personalização, através da aba 

Favoritos no módulo do Portal SAP. Através desta aba,  os usuários podem configurar, 

por exemplo, as cores e fontes das interfaces que correspondem aos temas do Portal 

SAP. Esta opção não foi disponibilizada no Portal de RH implementado com a 

justificativa de manter a identidade visual do Portal que é única para o grupo 

ArcelorMittal. 

O Portal de RH da SAP já está implantado para todas as empresas do grupo  

ArcelorMittal Brasil e será expandido para as empresas da ArcelorMittal na América do 

Sul e Central. Além disto, o Portal de RH está sendo modificado constantemente para 

atender às necessidades do negócio e implementar as funcionalidades previstas 

inicialmente que ainda não foram implementadas. Estas informações corroboram 

Benbya et al. (2004) que definem a escalabilidade como a facilidade com que os 

sistemas podem ser expandidos para suportar um crescente número de usuários ou a 

facilidade com que o sistema pode ser modificado para solucionar os problemas de 

uma área. 

O Portal de RH implantado possui links para as intranets das empresas,  

permitindo que novos links possam ser acrescentados a qualquer momento. Além 

disto, para algumas unidades fabris da ArcelorMittal, há um link para um Sistema de 

Oficinas que registra a manutenção de equipamentos e um link para um Sistema de 

Suprimentos que é utilizado para a requisição de materiais. A existência destes 

Serviços Web no Portal de RH implantado corrobora Benbya et al. (2004), que  

informam que os serviços Web podem incluir uma grande variedade de serviços que a 

empresa pode fornecer para os usuários, tais como: análise de notícias, mercado 

virtual, entre outros. 

Os componentes técnicos presentes no Portal de RH SAP que foi implantado 

na ArcelorMittal Brasil estão identificados no quadro seguinte. 
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QUADRO 16 – Componentes Técnicos presentes no Portal de RH da SAP implantado 

Capacidades 
Essenciais descritas 

por Benbya et al. 
(2004) 

Capacidade 
presente no 
Portal RH 

(S/P/N) 

Características da Capacidade Essencial existente no Portal de 
RH  

Taxonomia e 
Categorização 

Sim • Taxonomia em português; 
• Taxonomia pré-definida pela SAP; 
• Taxonomia adaptada e atualizada à cultura da empresa; 

Publicação e Gestão do 
Conteúdo 

Parcial • Atualização de algumas informações pessoais pelo empregado; 
• Não há uma ferramenta de Gestão do Conteúdo; 

Mecanismos de Busca Parcial • Pesquisa de documentos por texto informado; 
Apresentação Sim • Layout pré-definido pela SAP; 
Colaboração Parcial • Envio de alertas através do workflow da SAP; 
Integração Sim • Integrado aos módulos de RH da SAP; 

Capacidades de 
Suporte descritas por 
Benbya et al. (2004) 

Capacidade 
presente no 

Portal RH (S/N) 
Detalhamento capacidade presente no Portal de RH  

Segurança Sim • Controle de acesso realizado via Perfil SAP; 
Personalização Não • Personalização não disponibilizada; 
Escalabilidade Sim • Solução escalável – será expandida para todo o grupo na 

América do Sul e Central; 
Serviços Web 

descritos por Benbya 
et al. (2004) 

Serviços Web 
presente no 

Portal RH (S/N) 
Detalhamento capacidade presente no Portal de RH  

Serviços Web Sim • Existência de links para as Intranets das empresas do grupo, e 
para os sistemas de Oficina e Suprimentos; 

Fonte: AUTOR 

 

Workflows do Portal de RH  

 

Benbya et al. (2004)  destacam que as ferramentas de portal devem ser vistas 

como os mecanismos para aumentar e interconectar os recursos, permitindo que as 

informações possam ser distribuídas conforme os requerimentos da organização para a 

gestão dos indivíduos e das equipes e que o tempo de resposta às mudanças seja 

melhorado. Os autores complementam que, no estágio de aplicação do conhecimento, 

o trabalhador do conhecimento deveria utilizar o conhecimento recuperado na 

realização de suas atividades, tais como: solucionar problemas, tomar decisões, 

pesquisar idéias, e aprender.   

Conforme Benbya et al. (2004),  a automação de processos de negócios é uma 

ferramenta que suporta o processo de aplicação do conhecimento. No Portal de RH 

SAP implantado, foram identificados cinco workflows: programação de férias, 

lançamento de exceção de freqüência, inscrição em treinamento, inscrição em 

recrutamento e pedido de demissão. Em todos os cinco workflows, há uma solicitação 

do empregado, uma aprovação/reprovação do gestor e uma ação do sistema, conforme 

Quadro 17. As notificações e alertas referentes às atividades a serem executadas são 



 

 

95

enviadas automaticamente para o correio eletrônico (e-mail) do empregado através da 

integração do Portal de RH SAP com o Outlook. O empregado acessa a atividade a ser 

executada através de um link presente no e-mail enviado que ao ser acionado, 

direciona o empregado diretamente para a atividade localizada na lista de tarefas 

presente no Portal SAP implantado. 

A existência de automatização de fluxos no Portal de RH SAP implantado, 

corrobora Carvalho (2003), Benbya et al. (2004) e Jamil (2005), para quem o workflow 

é uma solução automatizada que possibilita a modelagem e codificação dos processos 

de negócios padronizados, através da captura dos passos lógicos do fluxo. Carvalho 

(2003) complementa que em um processo organizacional, cada usuário representa um 

papel diferente e todos os usuários necessitam compartilhar informações e gerenciar o 

andamento da atividade. Isto pode ser evidenciado nos workflows existentes no Portal 

de RH implantado, uma vez que o empregado, o gestor e o sistema possuem papéis 

distintos no fluxo automatizado. 

 

QUADRO 17 – Workflows identificados no Portal de RH da SAP implantado 

Workflow Descrição do Workflow  
Programação de Férias • Empregado solicita férias em determinado período; 

• Gestor aprova ou reprova solicitação de férias do empregado; 
• Sistema registra e organiza pagamento das férias para o empregado no 

período aprovado; 
Lançamento de Exceção de 
Frequência 

• Empregado registra exceção de freqüência (horas extras ou ausências); 
• Gestor aprova ou reprova exceção de freqüência; 
• Sistema registra exceção de freqüência em banco de horas do empregado; 

Inscrição em Treinamento • Empregado inscreve em treinamento; 
• Gestor aprova ou reprova participação em treinamento; 
• Sistema registra a inscrição do empregado no treinamento; 

Inscrição em Recrutamento • Gestor registra vaga disponível em sua gerência; 
• Empregado inscreve em vaga disponível; 
• Gestor aprova ou reprova participação do empregado no recrutamento; 
• Sistema registra participação do empregado para o recrutamento; 

Pedido de Demissão • Empregado pede demissão da empresa; 
• Gestor solicita RH o desligamento do empregado; 
• Sistema emite e envia carta de demissão para o empregado; 

Fonte: AUTOR 

 

Compartilhamento de Informações / Conhecimentos no Portal de RH  

 

Benbya et al. (2004) destacam que a personalização, as tecnologias de entrega 

e obtenção de informação, a publicação, entre outros, são componentes presentes em 

um Portal Corporativo que suportam o processo de distribuição do conhecimento. Jamil 
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(2005) complementa que o processo de compartilhamento de conhecimento avalia 

como os conteúdos – dados, informações e conhecimentos são disseminados à 

empresa para atender às necessidades operacionais e gerenciais, direcionando a 

aplicação para fins estratégicos. Benbya et al. (2004) acrescentam que a extensão do 

sucesso na distribuição do conhecimento depende da cultura organizacional e da 

quantidade de conhecimento explícito disponível na corporação.  

Os entrevistados identificaram o compartilhamento de informações do 

empregado com o gestor no Portal de RH, referentes a: informações sobre o 

empregado (dados pessoais, dados organizacionais, informações salariais, entre 

outros), gerenciamento de tempos do empregado (freqüência), formação e treinamento 

do empregado, recrutamento e seleção.  O compartilhamento de informações existente 

no Portal é pequeno, considerando a potencialidade de compartilhamento de 

conhecimento e informações que Portal de RH implementado na ArcelorMittal Brasil 

pode oferecer. Isto pode ser evidenciado pela não disponibilização dos componentes 

do Portal que suportam o compartilhamento do conhecimento listados por Benbya et al. 

(2004), tais como: personalização, tecnologias de entrega e obtenção de informação, e 

funcionalidades de publicação. 

Davenport e Prusak (1998) e Carvalho (2003) destacam que a categoria de 

sistemas para construção de bases inteligentes de conhecimento contempla os 

sistemas baseados em inteligência artificial que incorporam conhecimentos, 

experiências e processo de tomada de decisão de pessoas especialistas. Conforme os 

autores, os sistemas baseados em restrições (CBRs) pertencem a esta categoria, e 

são definidos como sistemas orientados a objetos que capturam e modelam as 

restrições para auxiliar a tomada de decisão, sendo apropriados para domínios de 

problemas específicos tais como configuração de produtos ou preços. 

Foi identificado no Portal de RH implementado na ArcelorMittal Brasil um 

sistema baseado em restrição, que simula o cálculo do valor de férias a ser recebido 

pelo empregado. Esta funcionalidade permite que o empregado simule o valor a ser 

recebido em suas férias a partir da seleção de variáveis disponíveis, tais como: abono 

pecuniário, venda de dez dias de férias, quantidade de dias de férias a ser tirado, 

antecipação de 50% do décimo terceiro salário, entre outros. Esta funcionalidade 

eliminou a necessidade da atuação da área de RH para apoiar ao funcionário, pois 

permite que o próprio empregado, que tira férias uma vez por ano e que nunca se 

lembra das regras, realize a simulação do cálculo dos valores a receber em suas férias. 
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Apesar do compartilhamento de informações no Portal de RH da ArcelorMittal 

ser mínimo, os entrevistados evidenciaram uma expectativa futura muito grande de 

compartilhamento do conhecimento no Portal, conforme descrito pelas dois itens 

listados no quadro abaixo. 

 

TABELA 1 – Expectativas Futuras para Compartilhamento do Conhecimento no Portal de RH 

Expectativas Futuras de Compartilhamento de Conhecimento no Portal 
Número 

de 
Citações 

Percentual 
Correspondente  

Integração do Portal com: comunidades de prática, fóruns de discussão, e-learning 
e GED 

3 37,5% 

Divulgação das melhoras práticas no portal corporativo 1 12,5% 
Fonte: AUTOR 

 

Conforme tabela acima, a expectativa futura “Integração do Portal com: 

comunidades de prática, fóruns de discussão, e-learning e GED” relativa ao 

compartilhamento de conhecimento no Portal de RH foi citada por 37,5% dos 

entrevistados. A expectativa de integração do Portal de RH com as ferramentas citadas 

corrobora Detlor (2000) que destaca que os portais corporativos provêem canais de 

informações ricos que auxiliam os usuários a se envolverem em conversações e 

negociações com outros usuários na empresa fazendo com que o conhecimento 

compartilhado possa ser gerado.  

A expectativa de integração do Portal com fóruns de discussão e comunidades 

de prática corroboram Carvalho (2003) e Benbya et al. (2004), que destacam que estas 

ferramentas de colaboração são utilizadas pelos usuários do portal para comunicar e 

compartilhar conhecimento entre si. Carvalho (2003) e Jamil (2005) complementam que 

estas aplicações abrangem todos os processos da Gestão do Conhecimento, pois 

propiciam a geração e o compartilhamento do conhecimento tácito. Stewart (1997), 

Terra e Gordon (2002) e Carvalho (2003) corroboram esta afirmação ao definir as 

Comunidades de Prática como redes informais de pessoas que compartilham idéias e 

desenvolvem conhecimento, e que possuem objetivos e interesses comuns no 

aprendizado e na aplicação prática. 

Já a expectativa de integração do Portal com e-learning corrobora Terra e 

Gordon (2002) que destacam que os portais corporativos estão disponibilizando acesso 

livre para módulos de aprendizado e conhecimento através de universidades virtuais, 

motivando os funcionários a aprenderem com os melhores recursos globais e também 

a contribuir corporativamente para o sucesso da empresa. Um dos entrevistados 
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informou que o Portal de RH da ArcelorMittal Brasil poderia ser integrado com o Portal 

Corporativo Mundial da ArcelorMittal (https:\\www.myarcelormittal.com) para acessar os 

cursos de e-learning disponibilizados para os funcionários da empresa pela 

Universidade On-line. 

A expectativa de integração do Portal com soluções de Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos (GED) corrobora Davenport e Prusak (1998) e Carvalho 

(2003) que definem os sistemas de GED como repositórios do conhecimento explícito 

estruturado, utilizados para guardar informações/documentos corporativos sobre 

produto, mercado, clientes ou outros tipos de conhecimento. Conforme Carvalho 

(2003), o GED pretende auxiliar nas atividades de criação, processamento e revisão de 

documentos e permitir uma rápida e eficiente localização destes documentos 

armazenados, concentrando nos processos de codificação e transferência do 

conhecimento.  Um dos entrevistados enfatizou a integração do Portal de RH da 

ArcelorMittal Brasil com a solução OnBase, que é a plataforma corporativa de GED 

existente na ArcelorMittal Brasil. 

E por fim a Expectativa Futura de “Divulgação das melhoras práticas no portal 

corporativo” foi citada por um dos entrevistados, que evidenciou o armazenamento e 

compartilhamento das melhores práticas através da solução GED corporativa integrada 

ao Portal de RH da ArcelorMittal Brasil. 

 

Dificuldades e Facilidades na Implantação do Portal de RH  

 

As dificuldades e facilidades na implantação do Portal de RH SAP na 

ArcelorMittal Brasil foram identificadas a partir das oito entrevistas realizadas com os 

stakeholders que participaram da implantação do projeto. As respostas coletadas junto 

aos stakeholders para estes itens foram agrupadas em categorias pelo autor desta 

pesquisa. Os resultados, informando as categorias comuns, com o número de citações 

e o percentual de citações em relação ao total de entrevistados, foram disponibilizados 

em duas tabelas, sendo uma para facilidades e a outra para dificuldades. 

Foram identificadas seis categorias de facilidades encontradas na implantação 

do Portal de RH na ArcelorMittal Brasil, que estão resumidas na tabela abaixo. 
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TABELA 2 – Facilidades encontradas na Implantação do Portal de RH 

Facilidades  
Número 

de 
Citações 

Percentual 
Correspondente  

Apoio da alta direção / Diretriz corporativa 6 75,0% 
Conhecimento adquirido na plataforma SAP 4 50,0% 
Conhecimento dos processos de RH pelos recursos do projeto 3 37,5% 
Boa comunicação na divulgação da campanha de marketing do Portal de RH 2 25,0% 
Padronização das rotinas/processo de auto-atendimento antes da implantação do 
Portal de RH 

1 12,5% 

Boa condução da Gestão da Mudança durante a migração 1 12,5% 
Fonte: AUTOR 

 

A categoria “Apoio da alta direção / Diretriz corporativa” foi a mais citada entre 

os entrevistados com 75% de citações. Esta categoria corrobora com Terra e Gordon 

(2002), que citam que um dos fatores de sucesso na Implantação do Portal Corporativo 

de RH é a “Promoção do Alinhamento Organizacional da Empresa pela Alta Direção” 

que está relacionado ao envolvimento da alta direção na implementação do Portal 

Corporativo de RH. 

Outras duas categorias que se destacaram como facilidades na implantação do 

Portal de RH na ArcelorMittal foram: “Conhecimento adquirido na Plataforma SAP” e 

“Conhecimento dos processos de RH pelos recursos do projeto”, com 50% e 37,5% 

nas citações respectivamente. A categoria de “Conhecimento adquirido na Plataforma 

SAP” resumiu as citações dos entrevistados que informaram que a Plataforma SAP já 

está solidificada no grupo ArcelorMittal Brasil. Já a categoria “Conhecimento dos 

processos de RH pelos recursos do projeto” evidenciou as citações referentes ao 

conhecimento dos usuários-chaves dos processos de RH e da liberação das pessoas 

certas na hora certa para o projeto. Esta última citação evidenciou o apoio da alta 

direção no auxílio à composição da equipe de projeto. 

A categoria “Boa comunicação na divulgação da campanha de marketing do 

Portal de RH” apareceu em 25% das citações. Esta categoria pode ser evidenciada por 

outros itens relacionados que foram citados pelos entrevistados, tais como: campanha 

de marketing forte nos produtos da SAP incluindo o Portal; comunicação antecipada da 

implantação do Portal de RH para criar um ambiente de melhor aceitação; 

desenvolvimento de um manual do usuário bem informal com o objetivo de ter uma 

melhor aceitação das pessoas; entre outros. A categoria “Boa comunicação na 

divulgação da campanha de marketing do Portal de RH” está alinhada com Terra e 

Gordon (2002), que citam que um dos fatores de sucesso na Implantação do Portal 
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Corporativo de RH é a “Comunicação constante e clara durante todo o projeto” o qual é 

responsável por ressaltar os benefícios para empresa e para o funcionário da 

implantação do Portal. 

A categoria “Boa condução da Gestão da Mudança durante a migração” 

apareceu em 12,5% das citações e foi evidenciada por 1 entrevistado que informou que 

a Gestão de Mudança foi muito bem conduzida durante a migração. Esta categoria está 

relacionada à “Atuação para a mudança organizacional” que é um fator de sucesso na 

Implantação do Portal Corporativo de RH destacado por Terra e Gordon (2002), o qual 

destaca a atuação durante e após a implantação do Portal. Os autores complementam 

que a mudança cultural é um processo evolucionário e leva um bom tempo para ser 

implementada. 

As categorias de facilidades “Boa comunicação na divulgação da campanha de 

marketing do Portal de RH“ e “Apoio da alta direção / Diretriz corporativa” encontrados 

nesta pesquisa corroboram dois dos três fatores considerados os mais importantes na 

implementação de sistemas de gestão de RH descritos na pesquisa de Bondarouk e 

Ruel (2005), que são: comunicação corporativa sobre os sistemas de gestão de RH e 

compromisso da alta gerência com a implementação do sistema de RH. O terceiro fator 

descrito pelos autores que é a “qualidade da aplicação a ser implementada” não foi 

evidenciado na pesquisa devido à análise da qualidade do Portal de RH não fazer parte 

do escopo da pesquisa. 

Foram identificadas oito categorias de dificuldades encontradas na implantação 

do Portal de RH na ArcelorMittal Brasil, que foram resumidas na tabela abaixo. 

 

TABELA 3 – Dificuldades encontradas na Implantação do Portal de RH 

Dificuldades  
Número 

de 
Citações 

Percentual 
Correspondente  

Curto espaço de tempo para a implementação do Portal de RH 5 62,5% 
Resistências culturais por parte de algumas empresas do grupo 3 37,5% 
Capacidade de assimilação da nova tecnologia 3 37,5% 
Número de recursos reduzidos para a implementação 2 25,0% 
Portal da SAP é um módulo novo 2 25,0% 
Treinamento de todos os funcionários em uma tecnologia nova 2 25,0% 
Dificuldade na configuração do Portal SAP 1 12,5% 
Mapeamento de perfil de acesso não corresponde a realidade da unidade 1 12,5% 
Fonte: AUTOR 

 

A categoria que apareceu no maior número de citações para as dificuldades 

encontradas na implantação do Portal de RH na ArcelorMittal foi “Curto espaço de 
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tempo para a implementação do Portal de RH” com 62,5% das citações. Os 

entrevistados informaram que foi planejado para o escopo inicial a implantação em uma 

data pré-definida (01 de janeiro de 2008), e que, por isto, os módulos de avaliação de 

desempenho e de medicina e segurança do trabalho ficaram de fora da primeira 

implantação. Além disto, em uma das citações, foi informado que não houve tempo 

hábil para testes detalhados de todas as funcionalidades (tempo de testes foi de 

apenas um mês), e que por isto, algumas correções ainda estão sendo realizadas no 

Portal de RH em produção.  

A categoria “Resistências culturais por parte de algumas empresas do grupo” 

apareceu em 37,5% das citações. Esta categoria foi evidenciada pelos entrevistados 

nas empresas de longos do grupo, que informaram que, para as empresas do grupo 

Belgo, muita coisa mudou em relação ao ARH que era o antigo sistema de auto-

atendimento. Foi informado que houve mudança em relação: a interface de carga em 

lote das informações do ARH que deixou de existir, a forma de apresentação e layout 

no padrão SAP e novas funcionalidades que foram disponibilizadas no Portal de RH. 

Por isto, os entrevistados relataram a existência de uma pequena resistência na 

aceitação do novo sistema por parte de alguns usuários que já estavam acostumados 

com o antigo ARH. Por outro lado, um dos entrevistados informou que a CST já tinha 

uma cultura de portal e que a descentralização de processos já era uma cultura na 

empresa, pois tanto o empregado quanto o gerente já atualizavam suas informações. 

Para a CST, não houve uma resistência na aceitação do portal, conforme 

complementou um dos entrevistados. 

A categoria “Capacidade de assimilação da nova tecnologia” apareceu em 

37,5% das citações, sendo evidenciada pelos entrevistados que informaram que a 

navegação na interface SAP é difícil. Já as categorias “Número de recursos reduzidos 

para a implementação”, “Treinamento de todos os funcionários em uma tecnologia 

nova” e “Portal da SAP é um módulo novo” aparecerem cada um 25% nas citações dos 

entrevistados. Esta última categoria foi evidenciada por um entrevistado que informou 

que o Portal SAP foi o primeiro implementado em uma empresa no mundo. 

As categorias “Dificuldade na configuração do Portal SAP” e “Mapeamento de 

perfil de acesso não corresponde a realidade da unidade” aparecerem em 12,5% das 

citações. Esta última categoria foi evidenciada por um entrevistado que informou que o 

mapeamento de perfil de acesso realizado para distinguir o perfil gerencial do 
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empregado comum não correspondeu à realidade da CST, e que, devido a isto, houve 

necessidade de ajustes, ocasionando interferência no dia a dia do usuário. 

 

 

Benefícios e Expectativas com a Implantação do Portal de RH  

 

Os benefícios com a implantação do Portal de RH SAP e as expectativas 

futuras esperadas para o Portal de RH na ArcelorMittal Brasil foram identificadas a 

partir das oito entrevistas realizadas. As respostas coletadas para estes itens foram 

agrupadas em categorias pelo autor desta pesquisa. Os resultados informando as 

categorias comuns, com o número de citações e o percentual de citações em relação 

ao total de entrevistados, foram disponibilizados em duas tabelas, sendo uma para os 

benefícios identificados e a outra para as expectativas futuras. 

Foram identificadas duas categorias de benefícios técnicos e sete categorias 

de benefícios de negócios com a implantação do Portal de RH na ArcelorMittal Brasil, 

que estão resumidas na tabela a seguir. 

 

TABELA 4 – Benefícios Identificados com a Implantação do Portal de RH 

Benefícios Técnicos  
Número 

de 
Citações 

Percentual 
Correspondente  

Única plataforma SAP de auto-atendimento para toda a empresa 8 100,0% 
Integração nativa com os módulos SAP de RH 6 75,0% 

Benefícios de Negócios  
Número 

de 
Citações 

Percentual 
Correspondente  

Padronização das rotinas de Auto-Atendimento de RH 8 100,0% 
Liberação da área de RH para atividades mais nobres e estratégicas 7 87,5% 
Maior agilidade com a disponibilização imediata das informações de RH para o 
empregado 

6 75,0% 

Atualização das informações pelo próprio empregado 5 62,5% 
Disponibilização de mais funcionalidades que o antigo sistema de Auto-
atendimento 

5 62,5% 

Disponibilização de uma ferramenta para uma melhor gestão pelo Gestor 4 50,0% 
Maior interação dos empregados com o gestor 3 37,5% 
Fonte: AUTOR 

 

A categoria citada por todos os entrevistados para os Benefícios Técnicos foi 

“Única plataforma SAP de auto-atendimento para toda a empresa”. Os entrevistados 

informaram que há uma redução de custos operacionais, através da implantação de 

uma ferramenta única para o grupo inteiro e também devido à padronização das 

funcionalidades e interfaces da Solução de Auto-Atendimento de RH. Foi citado que o 
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Portal de RH é estratégico, pois foi construído para atender a todas unidades de forma 

homogênea, criando uma identidade única para a área de RH do grupo ArcelorMittal 

Brasil, salvo exceções por força de acordo coletivo nas unidades.  

A outra categoria de Benefícios Técnicos, que foi quase unânime nas citações 

foi a “Integração nativa com os módulos SAP de RH”, referenciada em 75% das 

entrevistas. Os entrevistados informaram que o Portal de RH está integrado com quase 

todos os outros módulos de RH, sendo considerado como uma porta de entrada e 

saída para todos os módulos de RH. Conforme um dos entrevistados, o Portal de RH 

por estar integrado aos outros módulos de RH do SAP trouxe um benefício muito 

grande, pois a informação é disponibilizada em tempo real sem a preocupação com o 

desenvolvimento de interfaces de carga de dados, conforme existia no antigo sistema 

de ARH. Foi complementado por um entrevistado, que o Portal de RH foi concebido 

para que empregado e o gestor possam realizar as suas atividades envolvendo o RH 

no dia-a-dia sem a necessidade de acessarem os módulos de RH. Além disto, foi 

citado, que o Portal de RH tem uma área que disponibiliza para o usuário, a lista com 

todas as suas tarefas que deverão ser realizadas, estas tarefas são gerenciadas pelo 

módulo de workflow do SAP.  

Dentre os Benefícios de Negócios, a categoria que foi unânime entre os 

entrevistados foi “Padronização das rotinas de Auto-Atendimento de RH”. Os 

entrevistados destacaram que a padronização dos procedimentos e processos 

objetivando a unificação dos processos de RH permite que a mesma visão seja 

disponibilizada para todos empregados em todas as unidades do grupo. Conforme um 

dos entrevistados, isto elimina os gastos com a gestão de informações não 

padronizadas. 

A categoria “Liberação da área de RH para atividades mais nobres e 

estratégicas” foi a segunda mais citada pelos entrevistados com 87,5%. Esta categoria 

pode ser enfatizada pelos entrevistados, que explicitaram a otimização dos recursos da 

área de RH que foram liberados para atividades mais nobres e estratégicas. Os 

entrevistados complementaram que a implantação do Portal de RH facilitou o trabalho 

do RH e também do próprio funcionário, pois o Portal permitiu que os próprios 

funcionários pudessem acessar e atualizar suas informações, diminuindo a carga de 

trabalho da área de RH. Conforme um dos entrevistados, a área de RH tem que se 

preocupar cada vez mais com o estratégico e deixar o operacional para ser executado 

pelos funcionários. Esta categoria corrobora Yeung e Brockbank (1995), Biesalski 
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(2003) e Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004), que informaram que a 

implementação de um Portal de RH beneficia a área de RH através da automatização 

de suas atividades, pois delega a responsabilidade de lidar com as atividades do dia-a-

dia, como o ajuste de benefícios ou controle de férias a gestores e colaboradores.  

Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004) complementam que, com isto, os 

profissionais de RH voltam sua atenção à gestão de pessoas e ao atendimento às 

áreas clientes, em detrimento das ações burocráticas e operacionais necessárias antes 

da implantação do sistema de auto-atendimento, resultando em uma redução 

significativa de custos. 

A categoria “Maior agilidade com a disponibilização imediata das informações 

de RH para o empregado” foi a terceira mais lembrada pelos entrevistados com 75% 

das citações relacionadas aos Benefícios do Negócio. Os entrevistados relataram que 

não é mais necessário ir ao RH para obter determinado tipo de informação, pois o 

Portal de RH disponibiliza a informação on-line, em qualquer lugar, permitindo a 

consulta descentralizada das informações de RH pelos próprios empregados. Um dos 

entrevistados complementou que o Portal democratiza o acesso dos empregados, pois 

atende a todos no tempo correto e na hora em que eles precisam, sem a necessidade 

de deslocamento. Outro entrevistado informou que as pessoas que trabalham fora do 

horário administrativo têm oportunidade de acessar seus dados, imprimir 

demonstrativos fora do horário, pois não necessitam mais da área de RH para 

realização destas tarefas. Esta categoria corrobora Vasconcelos, Mascarenhas e 

Vasconcelos (2004) que constataram que um bom sistema de auto-atendimento de RH 

simplifica processos, desburocratiza a área de RH e deixa suas operações mais ágeis. 

Conforme os autores, o sistema de auto-atendimento possibilita uma maior difusão das 

informações, agilizando processos, ao passo em que etapas desnecessárias são 

eliminadas, e os clientes de RH ganham maior rapidez e independência na resolução 

de problemas. 

A categoria “Atualização das informações pelo próprio empregado” obteve 

62,5% das citações dos Benefícios de Negócios. Um dos entrevistados informou que o 

empregado se sente responsável por suas informações, havendo um maior 

comprometimento e interação para atualização, monitoramento e acompanhamento 

dos próprios dados. Outro entrevistado ressaltou que a gestão do próprio empregado 

através de suas solicitações, possibilita ao empregado a execução de suas demandas 

junto ao RH sem que seja necessário o deslocamento ao RH e nem a atuação do 
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analista de RH.  Esta categoria corrobora Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos 

(2004) que informam que os sistemas de auto-atendimento permitem que as áreas 

clientes passem a ter mais responsabilidades, à medida que alguns processos 

administrativos passam a ser administrados por elas.  

Outra categoria de Benefícios de Negócios que obteve 62,5% das citações foi 

“Disponibilização de mais funcionalidades que o antigo sistema de auto-atendimento”. 

Um dos entrevistados informou que, além das funcionalidades existentes no ARH, 

foram disponibilizadas funcionalidades adicionais, como, por exemplo: emissões de 

declarações, mais informações na consulta de dados cadastrais, funcionário poder 

consultar e inscrever em vagas e treinamentos existentes, entre outros.   

A categoria de Benefícios de Negócio “Disponibilização de uma ferramenta 

para uma melhor gestão pelo Gestor” obteve 50 % das citações. Em uma das citações 

foi informado que, em um único local, o gerente tem todas as atividades do dia 

referente às atividades de RH para ele aprovar/reprovar ou consultar on-line toda a 

movimentação do empregado. Outra citação informou que foram disponibilizados 

relatórios gerenciais com dados consolidados, como por exemplo: horas extras em 

relação às horas normais, controle de freqüência, férias, entre outros.  Esta categoria 

corrobora Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004), que destacam que a 

tecnologia da informação nas empresas ainda pode dar suporte a várias decisões 

gerências, pois com o acesso mais fácil à informação, o gestor pode, por exemplo, 

acessar dados dos funcionários para promover o funcionário mais capacitado, ou 

controlar as saídas de férias dos subordinados, além de dar maior controle e autonomia 

para o gerenciamento de funcionários. 

A última categoria de Benefícios de Negócios foi “Maior interação dos 

empregados com o gestor” que obteve 37,5% das citações. Um dos entrevistados 

informou que há um avanço na relação entre a empresa e o empregado referenciando 

as relações trabalhistas, pois o departamento de RH confia na marcação de ponto pelo 

funcionário e no lançamento de faltas e horas extras pelo próprio empregado. Outro 

entrevistado informou que há uma maior aproximação entre o gestor e o empregado, 

pois com o lançamento de solicitações (férias, horas extras, etc), há maior de interação 

entre gestor e empregado para as validações e acordos necessários.  

Foram identificadas seis categorias de expectativas futuras em relação ao 

Portal de RH da ArcelorMittal Brasil que estão resumidas na tabela a seguir. 
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TABELA 5 – Expectativas Futuras com a Implantação do Portal de RH 

Expectativas Futuras 
Número 

de 
Citações 

Percentual 
Correspondente  

Disponibilização de informações estratégicas que auxiliem na gestão das metas 
estratégicas de RH pelos gestores 

5 62,5% 

Ferramenta mais amigável/interativa/atrativa para o empregado 2 25,0% 
Ferramenta mais dinâmica 2 25,0% 
Melhor integração entre o portal de RH e os módulos de: folha de pagamento, 
frequência, treinamento e recrutamento 

1 12,5% 

Integração do Portal com os módulos de avaliação de desempenho, evolução 
salarial, gestão de carreiras, movimentação de pessoal  e gestão de viagens em um 
futuro próximo 

1 12,5% 

Integração do Portal com módulo de gestão de competências, desenvolvimento do 
empregado no longo prazo 

1 12,5% 

Fonte: AUTOR 

 

A Expectativa Futura “Disponibilização de informações estratégicas que 

auxiliem na gestão das metas estratégicas de RH pelos gestores” foi a que teve o 

maior número de citações estando presente em 62,5% das entrevistas. Esta 

expectativa complementa o benefício de negócio “Disponibilização de uma ferramenta 

para uma melhor gestão pelo Gestor”, o qual destaca a existência de relatórios 

consolidados disponibilizados para o gestor. Um dos entrevistados informou que o a 

tendência é a centralização das informações no Portal de RH, tornando o Portal mais 

estratégico para o Gestor, que passa a ter mais contato com as informações do 

empregado, tais como: frequência, absenteísmo, horas extras, gaps de treinamento, 

entre outras. Outro entrevistado informou que os gestores esperam que o Portal de RH 

auxiliem na gestão estratégica das metas de RH, através da disponibilização de 

informações consolidadas, para auxiliá-los no orçamento e no planejamento de 

recursos a médio e a longo prazo. 

As Expectativas Futuras “Ferramenta mais amigável/interativa/atrativa para o 

empregado” e “Ferramenta mais dinâmica” foram citadas por 25% dos entrevistados. 

Um dos entrevistados informou que o Portal de RH tem que ser mais fácil de utilizar, 

interativo e atrativo para o empregado, permitindo uma integração total do empregado 

com a ferramenta, fazendo com que a pessoa se sinta bem ao acessar o portal de RH. 

Outro entrevistado informou que o Portal de RH atualmente é estático e que ele deveria 

utilizar ferramentas de gestão do conteúdo para torná-lo mais dinâmico. Conforme 

Terra e Gordon (2002) uma ferramenta de gestão do conteúdo possibilita aos 

empregados não-técnicos entrarem com informação no sistema, disponibilizando essa 

informação de maneira rápida e eficiente para um grupo direcionado ou até mesmo 
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para toda a empresa e seus clientes. Outra funcionalidade que poderia tornar o portal 

mais dinâmico e amigável para o usuário é a personalização. Aneja et al. (2000), Terra 

e Gordon (2002) e Benbya et al. (2004) informam que o principal objetivo da 

personalização é de entregar o conteúdo relevante e personalizado para um usuário ou 

grupo de usuários baseado em seus perfis e preferências. Aneja et al. (2000) 

complementam que as experiências dos usuários no portal devem ser transportadas 

para seus perfis para refletir suas preferências, níveis de segurança, e autorizações de 

acesso. 

As outras três Expectativas Futuras estão relacionadas a uma melhor 

integração do Portal de RH com os módulos de RH existentes e a integração do Portal 

com módulos de RH que ainda não foram implementados. Um dos entrevistados 

informou a necessidade de haver uma melhor integração entre o portal de RH e os 

módulos de: folha de pagamento, frequência, treinamento e recrutamento. Outro 

entrevistado evidenciou a necessidade de integração em um futuro próximo do Portal 

com os módulos de avaliação de desempenho, evolução salarial, gestão de carreiras, 

movimentação de pessoal e gestão de viagens; além de ressaltar a integração no longo 

prazo do Portal com módulo de gestão de competências e desenvolvimento do 

empregado. 
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo objetivou analisar como o conhecimento pode ser compartilhado 

através da implantação de um Portal Corporativo de RH na ArcelorMittal Brasil. Por 

meio de entrevistas realizadas com todos os envolvidos no projeto de implantação do 

Portal de RH da SAP na ArcelorMittal Brasil e da análise da documentação do projeto, 

foram avaliados no Portal de RH: a integração do Portal com os módulos de RH, os 

componentes técnicos presentes no Portal, o compartilhamento do conhecimento 

existente, as dificuldades e facilidades detectadas na implantação do Portal, e os 

benefícios do Portal e as expectativas dos envolvidos com o Portal de RH 

implementado. 

Através da análise da documentação de projeto e dos manuais de utilização do 

Portal de RH, foi possível identificar a integração dos seguintes módulos de RH ao 

Portal de RH: Cadastro de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Remuneração, Folha de 

Pagamento, Controle de Freqüência, Treinamento e Seleção. Por outro lado, não foi 

identificada a integração do Portal de RH com os módulos: Carreira e Sucessão, 

Avaliação de Desempenho, Estrutura Organizacional, Medicina e Segurança do 

Trabalho. Percebe-se que o Portal de RH está integrado com a grande maioria dos 

módulos de RH para a disponibilização de informações para o funcionário e gestor. 

Conclui-se que a integração existente possibilita a visualização das informações 

relacionadas aos empregados presentes nos diferentes módulos de RH, havendo 

pouca atualização das informações pelo próprio empregado. Isto pode ser 

evidenciando, pois o Portal permite apenas a atualização de poucas informações 

pessoais pelo funcionário, sendo que a grande maioria das informações do empregado 

ainda é alimentada pela área de RH. 

É importante ressaltar que há uma expectativa de integração do Portal de RH 

com os módulos de avaliação de desempenho, evolução salarial, gestão de carreiras, 

movimentação de pessoal e gestão de viagens em um futuro próximo; e, a longo prazo, 

a integração do Portal com os módulos de gestão de competências e desenvolvimento 

do empregado. Percebe-se que o Portal de RH ainda tem muito a evoluir no quesito de 

negócios e que esta evolução será gradativa. 

Foram identificadas três categorias com características comuns no Portal de 

RH - capacidades essenciais, capacidades de suporte e serviços web, conforme a 

classificação proposta por Benbya et al. (2004). Segundo os autores, as capacidades 
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essenciais são definidas como as ferramentas que suportam as fases de 

desenvolvimento do conhecimento. As seguintes capacidades essenciais foram 

identificadas no Portal SAP de RH implantado: Taxonomia e Categorização, 

Apresentação, Publicação, Mecanismos de Busca, Colaboração e Integração. 

A taxonomia e os esquemas de interface e navegação do Portal de RH já 

vieram pré-definidos da SAP. Apesar do idioma da taxonomia disponibilizada ser o 

português, ainda foi necessário realizar pequenos ajustes para atender aos requisitos 

da ArcelorMittal Brasil. Os layouts disponibilizados no Portal de RH são fáceis de 

utilizar e intuitivos, permitindo que os usuários naveguem no portal utilizando vários 

caminhos distintos para obter a mesma informação.  

A funcionalidade de publicação encontra-se presente no Portal de RH. No 

entanto, percebe-se que a inserção de informação e de conhecimento no Portal se 

restringe apenas à atualização de algumas informações pessoais pelos empregados. 

Não há uma ferramenta de Gestão do Conteúdo integrada ao Portal que realize a 

gestão da criação, revisão/edição, autorização, e publicação de diferentes tipos de 

conteúdos, conforme sugerido por Aneja et al. (2000), Terra e Gordon (2002) e Benbya 

et al. (2004). 

Segundo Terra e Gordon (2002), um mecanismo de busca visa mostrar os 

resultados mais relevantes para uma determinada consulta no menor espaço de tempo. 

O mecanismo de busca disponibilizado no Portal de RH é bastante simples, pois 

permite apenas a pesquisa de documentos publicados no portal através de palavras-

chave cadastradas. Conclui-se que o Portal de RH não apresenta mecanismos mais 

elaborados de busca, tais como: buscas booleanas, buscas com inferência bayesiana, 

buscas conceituais, buscas por afinidades, entre outras, conforme descrevem os 

autores. 

Terra e Gordon (2002) afirmam que idealmente um Portal deve possibilitar que 

os indivíduos se encontrem, compartilhem informações e opiniões através de 

oportunidades síncronas e assíncronas. O workflow foi a única ferramenta assíncrona 

de colaboração identificada no Portal de RH. Foram identificados cinco workflows: 

programação de férias, lançamento de exceção de freqüência, inscrição em 

treinamento, inscrição em recrutamento e pedido de demissão, que estão integrados ao 

Outlook para o envio de alertas para os usuários que participam do fluxo. O fórum não 

foi disponibilizado no Portal de RH, apesar desta funcionalidade compor o módulo de 

Portal da SAP. 
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O Portal de RH é o principal ponto de acesso dos funcionários para a 

realização de atividades de RH que antes eram supridas somente pela área de RH. 

Para isto, o Portal se integra nativamente com os módulos de RH existentes, 

corroborando Aneja et al. (2000), Terra e Gordon (2002) e Benbya et al. (2004), que 

informaram que o portal corporativo é um integrador universal que fornece um único 

ponto de contato para todas as fontes de informação. 

As capacidades de suporte - segurança, personalização e escalabilidade, são 

definidas por Benbya et al. (2004) como as ferramentas necessárias para o 

funcionamento correto do portal corporativo. A segurança do Portal de RH está 

evidenciada pelo controle de acesso aos funcionários que possuem um perfil específico 

associado, que os permite acessar diferentes funcionalidades e informações, estes 

perfis são diferentes para gestor e empregado.  

Não há personalização de conteúdo no Portal de RH, o que impossibilita que 

conteúdo relevante e personalizado seja entregue para um usuário ou grupo de 

usuários baseado em seus perfis e preferências, conforme destaca Aneja et al. (2000). 

O Portal de RH está sofrendo constantes atualizações e sendo expandido para todas 

as empresas do grupo ArcelorMittal Brasil, evidenciando uma alta escalabilidade, pois 

permite o aumento do número de usuários e de funcionalidades existentes, sem ter um 

impacto significativo na estrutura já existente.  

Conclui-se que, apesar da presença da grande maioria dos componentes 

técnicos no Portal de RH implantado (capacidades essenciais e capacidades de 

suporte), há uma subutilização destes componentes em relação à sua potencialidade. 

Isto pode ser evidenciado pela não existência do componente personalização e pela 

poucas funcionalidades oferecidas pelos componentes existentes: publicação, 

mecanismos de busca e ferramentas de colaboração. A utilização de funcionalidades 

avançadas nos componentes técnicos no Portal de RH é totalmente dependente da 

disponibilização destas funcionalidades pela SAP no módulo de Portal atual, o qual 

apresenta muitas limitações técnicas em relação aos componentes técnicos 

analisados. 

No Portal de RH, foi identificado o compartilhamento de informações do 

empregado com o gestor, através da disponibilização das informações referentes ao 

empregado, tais como: dados pessoais, dados organizacionais, informações salariais, 

gerenciamento de tempos do empregado, formação e treinamento do empregado, entre 

outras informações. Há o compartilhamento do conhecimento no Portal de RH na 
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utilização do sistema baseado em restrição para simular o cálculo do valor de férias a 

ser recebido pelo empregado. Esta funcionalidade permite que o empregado simule o 

valor a ser recebido em suas férias a partir da seleção de variáveis disponíveis, 

eliminando a necessidade da atuação da área de RH para realizar esta tarefa. Conclui-

se que o pouco compartilhamento de conhecimento existente no Portal de RH está 

relacionado a pouca quantidade de conhecimento explícito disponibilizado no Portal, 

além do processo de distribuição do conhecimento ser incipiente na cultura 

organizacional da ArcelorMittal Brasil, corroborando com Benbya et al. (2004). 

Há uma expectativa futura de aumento do compartilhamento do conhecimento, 

através da integração do Portal de RH com ferramentas de comunidades de prática, 

fóruns de discussão, e-learning e de gerenciamento eletrônico de documentos (GED). 

Além disto, há uma expectativa de disponibilização das melhores práticas através do 

Portal utilizando a integração da ferramenta de GED existente na ArcelorMittal Brasil. A 

integração com as ferramentas citadas, corrobora Detlor (2000) que destaca que os 

portais corporativos provêem aplicações que auxiliam os usuários a se interagirem em 

conversações e negociações com outros usuários na empresa fazendo com que o 

conhecimento compartilhado possa ser gerado. Conclui-se que o aumento do 

compartilhamento do conhecimento, na ArcelorMittal Brasil está relacionado à evolução 

da cultura organizacional da empresa em direção ao compartilhamento das 

informações/conhecimento e ao nível de integração do módulo de Portal da SAP com 

as ferramentas de colaboração, e-learning, GED, mapas do conhecimento, sistemas 

especialistas, entre outros. 

As facilidades que foram mais citadas pelos entrevistados se referem: ao apoio 

da alta direção na implantação do projeto, o conhecimento adquirido da Plataforma 

SAP e o conhecimento dos processos de RH pelos recursos do projeto.  As facilidades 

“Boa comunicação na divulgação da campanha de marketing do Portal de RH“ e “Apoio 

da alta direção / Diretriz corporativa”  encontrados nesta pesquisa, corroboram dois dos 

três fatores identificados por Bondarouk e Ruel (2005) como mais importantes na 

implantação de sistemas de Gestão de RH, que são: comunicação corporativa sobre os 

sistemas de gestão de RH e compromisso da alta gerência com a implementação do 

sistema de RH.  

As dificuldades que apareceram no maior número de entrevistas foram: curto 

espaço de tempo para a implementação do Portal de RH, resistências culturais por 

parte de algumas empresas do grupo e capacidade de assimilação da nova tecnologia. 



 

 

112

Os benefícios técnicos mais citados foram: única plataforma SAP de auto-

atendimento para toda a empresa e integração nativa com os módulos SAP de RH. 

Dentre os Benefícios de Negócios, os mais referenciados foram: padronização das 

rotinas de Auto-Atendimento de RH, liberação da área de RH para atividades mais 

nobres e estratégicas, maior agilidade com a disponibilização imediata das informações 

de RH para o empregado e atualização das informações pelo próprio empregado. Os 

benefícios: única plataforma e padronização das rotinas de auto-atendimento estão 

diretamente relacionados à disponibilização de uma mesma visão para todos os 

empregados em todas as unidades do grupo, eliminando os gastos com a gestão de 

informações não padronizadas e com a gestão de vários sistemas de TI distintos. Já os 

benefícios: liberação da área de RH para atividades mais nobres, maior agilidade com 

a disponibilização das informações pelo próprio empregado e atualização das 

informações pelo próprio empregado, estão relacionados à descentralização das 

atividades de RH que está sendo feita pelos próprios empregados com a implantação 

do Portal de RH.  

Por fim, conclui-se que o compartilhamento do conhecimento no Portal de RH 

da ArcelorMittal Brasil ainda está incipiente, mas tende a evoluir à medida que  

documentos sejam publicados no Portal, sejam disponibilizados os componentes 

técnicos do Portal em sua plenitude,  mais módulos de RH sejam integrados ao Portal e 

ferramentas de gestão do conhecimento sejam integradas ao Portal. 

Esta dissertação visa contribuir para a discussão e ampliação do 

compartilhamento e aplicação do conhecimento em um Portal de RH. Espera-se que 

este estudo contribua para implementações futuras como forma de mostrar como o 

conhecimento pode ser aplicado e compartilhado em um Portal de RH. 

A pesquisa apresenta algumas limitações: 

• O Portal de RH é ainda incipiente e limitado, pois não disponibiliza os 

componentes técnicos em suas plenitudes e nem ferramentas de gestão 

do conhecimento integradas; 

• Por se tratar de um estudo de caso, não deve ser generalizado e sim 

utilizado como base para aplicação em outras investigações; e 

• Foi apresentada a visão dos stakeholders envolvidos na implantação do 

Portal de RH, correspondendo a um pequeno número de entrevistas.  

Isto pode limitar a visão geral dos funcionários referente à utilização 

efetiva das funcionalidades do Portal de RH. 
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Em razão da abrangência e atualidade da temática, outros trabalhos podem ser 

realizados nessa área, tais como: 

• A comparação do compartilhamento do conhecimento do Portal de RH 

com o Portal de outra área funcional da organização; 

• A análise do compartilhamento do conhecimento no Portal de RH em 

empresas de outros setores; e 

• A comparação do compartilhamento do conhecimento entre os Portais 

de RH implementados entre organizações. 
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