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RESUMO

FORMANSKI, Filipi Naspolini. Práticas de gestão do conheciment o -. urn estudo de caso
no Banco do Estado de Santa Catarina S/A. 2008. (81f). Trabalho de Conclusão de
Estágio. (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

A popularização do uso da tecnologia da informação, a partir dos anos So do século
passado, disponibilizou um volume de dados e informações inédito para os gestores
das organizações. Isto, aliado â crescente importância do capital intelectual interno,
demanda novas práticas de gestão do conhecimento, em que o desafio é utilizar os
recursos tecnológicos disponíveis de forma a gerar conhecimento e inovação e resultar
em uma vantagem competitiva. Nesse contexto, este Trabalho de Conclusão de
Estágio tem o objetivo de responder como se caracterizam as práticas de gestão do
conhecimento adotadas pelo Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) — Agência
Florianópolis — Rio Branco com o objetivo geral em avaliá-las. Para atingir esse
objetivo, foram descritas as práticas de gestão do conhecimento presentes na
organização, analisados os recursos tecnológicos disponíveis para disseminação do
conhecimento e seu uso efetivo, e foram propostas ações para construção do
conhecimento entre os colaboradores. Quanto â natureza da investigação, este
trabalho consiste em um estudo de caso qualitativo e descritivo. A população deste
estudo de caso e composta por todos os colaboradores efetivos da agência, desde os
gerentes até os assistentes administrativos. A coleta dos dados seguiu um processo de
levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de documentos e observação. Em
relação a análise do estudo, identificou-se que os colaboradores não tem uma visão
clara sobre a gestão do conhecimento. Com relação ao compartilhamento de
conhecimento, verificou-se a existência de barreiras organizacionais decorrentes
principalmente da falta de incentivo institucional. A maior parte dos recursos
tecnológicos são disponibilizados através das ferramentas existentes no portal
corporativo. Os sistemas de informação, apesar de utilizados para a aprendizagem e
compartilhamento de conhecimento, não são suficientemente amigáveis. 0 atraso
tecnológico em função da falta de investimentos também limitou a disponibilização de
mais recursos para gestão do conhecimento na organização. Foi verificado ainda que
os colaboradores egressos do BESC, pela incorporação do Banco do Brasil, terão â
disposição, uma série de recursos e políticas direcionados â gestão do conhecimento
no Banco do Brasil.

Palavras-chave: práticas de gestão do conhecimento, ferramentas tecnológicas, BESC.
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1 INTROD U ÇÃO

No século XIX, época em que Taylor iniciou seus estudos, estava em moda o
sistema de pagamento por pega ou por tarefa. Os patrões procuravam ganhar o
máximo na hora de fixar o prego da tarefa, e os operários, por seu turno, reduziam a
um terço o ritmo da produção das máquinas, procurando contrabalançar o prego por
pega determinado pelos patrões. Isso significa que o empregado no era valorizado,
que ele era tido como parte da engrenagem das máquinas.
As grandes transformações ocorridas nos últimos anos, impulsionadas,
principalmente, pelo avanço da tecnologia, provocaram a passagem da antiga
sociedade industrial para uma nova sociedade baseada na informação e

no

conhecimento.
Para Stewart (1998), o valor de uma empresa é determinado mais pelo seu
capital intelectual do que por seu capital financeiro. Em algumas organizações

o

paradigma do modo de produção ainda persiste, valorizando as máquinas em
detrimento do homem. Atualmente, o mundo vivencia a era do conhecimento, de
modo que já há um reconhecimento por parte das organizações de que esse

é o

recurso mais importante que elas podem deter.
Dessa forma, percebe-se a fundamental importância da informagão como base
para o conhecimento, cujas relações têm merecido destaque por diversos autores,
como, por exemplo, Nonaka e Takeuchi (1997).
Na era do conhecimento, um grande desafio se faz presente para as empresas,
uma vez que os problemas difíceis desta era não são de natureza tecnológica, como
afirma Martineli (2001), mas de natureza pedagógica, pois se referem á análise e ao
tratamento das informações geradas e produzidas que, colocadas instantaneamente
ao alcance das pessoas, podem se tornar conhecimento ou não.
Em função dessa nova realidade, a base da competição se volta para a criação e
assimilação do conhecimento, sendo o conhecimento considerado a única vantagem
competitiva sustentável e a nova base da riqueza. (UHR e BULGACOV, 2001).
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Com o acirramento da concorrência no sistema financeiro nacional, aumentado
pela vinda de grandes bancos multinacionais, segundo Miguel (2002), houve um
incremento significativo da automação bancária e uma redução do efetivo humano nas
agências, o que acarretou mudanças nos processos das instituições, reduzindo
substancialmente o tempo entre mudanças de processos e o tempo de aprendizagem
dos mesmos. Para fazer frente a essa necessidade, as organizações estão encontrando
recursos na tecnologia da informação (TI).
Os sistemas de informações desenvolvidos por equipes de gestores

e

consultores de TI mostram-se inadequados, devido a velocidade das mudanças
organizacionais, pelo tempo de desenvolvimento

e baixo número de interações

propiciado. Neste sentido, surgem os portais empresariais que possibilitam o trabalho
colaborativo e a disseminação do conhecimento entre as partes envolvidas no
processo mais rapidamente.
Com base nesse contexto, este trabalho de conclusão de estagio se propõe a
analisar as praticas de gestão do conhecimento presentes em uma organização com a
seguinte pergunta norteadora: "Como se caracterizam as praticas de gestão do
conhecimento adotadas pelo Banco do Estado de Santa Catarina S.A. — Agência
Florianópolis — Rio Branco?"
Para responder esta questão, os objetivos geral e específicos deste estudo
estão estruturados a seguir.

'IA Objetivos

0 objetivo geral deste estudo é avaliar as praticas de gestão do conhecimento
adotadas pelo Banco do Estado de Santa Catarina S.A. — Agência Florianópolis — Rio
Bra nco.
Para que o objetivo geral seja alcançado, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos:
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a) descrever as praticas de gestão do conhecimento presentes na organização;

b)

analisar os recursos tecnológicos disponíveis para disseminação do

conhecimento na organização e seu uso efetivo;

c) propor ações para construção do conhecimento entre os colaboradores.

1.2 Justificativas

Na escolha de um tema de pesquisa é importante avaliar diferentes aspectos
pelos quais o tema é escolhido. Entre eles destacam-se a importância, a originalidade e
a viabilidade.
A gestão do conhecimento 6 um tema relativamente novo. Trabalhos
acadêmicos que se propõem a estudar esse tema vêm ao encontro da disseminação
desta nova realidade, em que a construção do conhecimento entre as pessoas
contribui para a formação de organizações que gerem mais valor a sociedade.
Para o acadêmico, este trabalho é justificado a partir do momento em que
permite correlacionar as abordagens teóricas a pratica, visando aplicar os
conhecimentos adquiridos na universidade em um estudo acadêmico na organização,
para analisar e sugerir ações a mesma.
Para o BESC, este trabalho de conclusão de estagio pode vir a fornecer
informações que demonstrem a necessidade do aprimoramento das praticas de gestão
do conhecimento presentes na organização,

e

na sugestão de elaboração de

mecanismos que proporcionem a disseminação do conhecimento na organização.
Este trabalho torna-se viável, visto que o autor faz parte do quadro funcional
do BESC, facilitando a troca de informações e experiências vivenciadas, contribuindo
assim de forma efetiva na elaboração deste estudo.
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1.3 Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no capitulo

2 é feito um

resgate das principais teorias relacionadas à gestão do conhecimento e ás tecnologias
da informação relacionadas a ela. 0 capitulo

3 descreve a metodologia cientifica

aplicada na obtenção das informações junto à organização. 0 capitulo 4 traz uma
análise dos dados levantados a fim de atingir os objetivos propostos. Para finalizar este
Trabalho de Conclusão de Estágio o capitulo 5 traz as considerações finais a respeito do
estudo. Em seguida as referências bibliográficas.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo é abordado o tema da gestão do conhecimento através de uma
revisão bibliográfica sobre as praticas da gestão do conhecimento nas organizações, e
quais as tecnologias que facilitam a disseminação desse conhecimento entre os
colaboradores.

2.1

Práticas de gestão do conhecimento

A primeira parte do capitulo conceitua o termo conhecimento, fazendo uma
distinção entre conhecimento tácito

e conhecimento explicito. Em seguida,

é

apresentado como o conhecimento é produzido na organização através das quatro
conversões sugerida por Nonaka e Takeuchi (1997), e uma contextualização da gestão
do conhecimento na administração. Para finalizar, são elencadas as praticas de gestão
do conhecimento que podem ser implementadas nas organizações.

2.1.1 Conhecimento

A gestão do conhecimento requer a distinção, apresentada por Nonaka e
Takeuchi (1997), entre os dois tipos presentes nas organizações: o conhecimento tácito
e o conhecimento explicito. 0 conhecimento tácito

é o que esta profundamente

enraizado nas ações, nas experiências, nas emoções, nos valores ou nos ideais de um
indivíduo, 0 conhecimento explicito é o que pode ser facilmente processado por
computador, transmitido eletronicamente ou armazenado em banco de dados. Os
autores observam que a essência para criação do conhecimento organizacional esta na
conversão do conhecimento tácito em conhecimento explicito (externalização).
Ninguém sabe tudo sobre algo, mas cada um sabe alguma coisa; por isso,

o
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conhecimento coletivo é importante. A empresa precisa conhecer o seu potencial. Por
esse motivo, as organizações atuais já estão prospectando o seu futuro, pois o melhor
trunfo é seu capital humano, fonte na qual deve se alimentar para reunir e mobilizar
competências e conhecimentos.
0 conhecimento tácito é aquele representado pelas experiências individuais.

Trocado e compartilhado diretamente através do contato pessoal, é mais difícil,
certamente, de ser transmitido. Segundo Knabben e Medeiros (2002), o conhecimento
explicito é o conhecimento formal da organização, podendo ser encontrado nas
formalizações que a mesma tem sobre si mesma, tais como organogramas, fluxos
internos, estatutos, missão e Areas de atuação. A Figura 1, representada por um
iceberg, permite perceber que o conhecimento tácito, que equivale ao conhecimento
implícito no ser humano, esta submerso. Já o conhecimento explicito, representado
pela ponta do iceberg, demonstra o conhecimento encontrado facilmente, ou seja, o
que pode ser explicado.

Visível (Expifcito)

—4tr"Pm

edi

ano""%itaimmt

io"

Invisível (Tácito)
Figura 1 - Figura de um iceberg demonstrando, figurativamente, como estão expostos os conhecimentos
tácito e explicito.
Fonte: Authier (1995).

Atualmente, uma das funções da tecnologia da
direcionamento à captação

do conhecimento

tácito

e

informação

consiste no

sua transformação em

conhecimento explicito. Essa função foi considerada sem importância durante muito
tempo, embora o conhecimento tácito e o conhecimento explicito representem igual
valor no conjunto de conhecimentos da organização.
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Knabben e Medeiros (2002) ressaltam que as organizações estão entrando na
sociedade do conhecimento, onde não mais o capital, os recursos naturais ou a mãode-obra podem ser considerados como recurso econômico básico, mas, sim,

o

conhecimento, sendo que serão os trabalhadores do conhecimento os que
desempenharão

o

papel central. Os autores consideram, ainda, a gestão do

conhecimento como o passo seguinte à gestão da informação. O conhecimento é a
chave para a conquista de vantagens competitivas no atual ambiente empresarial,
representa a aplicação e o uso produtivo da informação, motivos pelos quais é
fundamental à gestão do conhecimento.

2.1.2 Criação do conhecimento na empresa

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a interação entre o conhecimento tácito e o
conhecimento explicito resulta nos quatro modos de conversão do conhecimento,
apresentados na Figura 2.

Para Conhecimento
Explicit°

Tácito
Sl.•:, 1,1i1,"..' ■,:ai

I

Tácito

(

^.

.0.11.11‘Vilt14^11 ttll

( . 4-unp:Artilhatto

I-EXterMilli%W*)

C:ouhem- iirientu
C oncpitual

De Conhecimento
.

Explicito

isttcril;ils .;

• _

C (41itt.ct1t‘

•

tit ,,

°per:4(i f ■ ri :t I

(

Artaivc ilfwit(ii.
SistinItico

Figura 2 Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro modos de conversão do conhecimento.
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997).
-

A socialização é o processo de compartilhamento de experiências entre os
indivíduos de um grupo, desenvolvendo-se, freqüentemente, através da observação,
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imitação e prática. Sob o ponto de vista empresarial, o treinamento prático é um
exemplo que utiliza, basicamente, os mesmos princípios. Nonaka e Takeuchi (1997)
também citam como exemplos de socialização as sessões de brainstorming, utilizadas
por várias empresas em todo o mundo, e os processos de interação entre as empresas
e seus clientes durante o desenvolvimento de um novo produto, bem como após o seu
lançamento. 0 segredo para a aquisição do conhecimento tácito é a experiência

compartilhada.
A externalização é o processo de organização do conhecimento tácito em
conhecimento explicito através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou
modelos. Quando se escreve um relatório para ser apresentado em um seminário, é
codificado e registrado o conhecimento tácito. Dentre os quatro modos de conversão
do conhecimento, a externalização, embora tenha sido negligenciada no passado, é a
chave para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir
do conhecimento tácito.
A combinação e o processo de sistematização de conceitos em um sistema de
conhecimento. Esse modo de conversão do conhecimento envolve a combinação de
conjuntos diferentes de conhecimento explicito — por exemplo, classificação,
sumarização, pesquisa

e categorização

das informações — com a utilização da

tecnologia de banco de dados, o que pode levar 6 criação de novos conhecimentos.
A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explicito ao
conhecimento tácito. Quando são apresentados relatórios ou documentos em um
seminário, mentalmente as pessoas agregam esses novos conhecimentos às
percepções

e

experiências anteriores,

criando novos conhecimentos tácitos. 0

conhecimento possui uma natureza dinâmica e interativa, que pode ser representada
através da espiral do conhecimento, proposta por Nonaka e Takeuchi (1997), na Figura
3 a seguir:
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Figura 3- Espiral do conhecimento.
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997).

Esta espiral representa a dinâmica da interação entre o conhecimento tácito e
o

conhecimento explicito na organização. A organização deve mobilizar

o

conhecimento tácito criado e acumulado nos níveis individuais de forma que a
conversão do conhecimento ocorra continuamente, ampliando-se em uma escala cada
vez maior, cruzando as fronteiras entre seções, departamentos

e divisões

organizacionais, caracterizando a necessidade da estruturação em torno de processos.
A gestão do conhecimento é representada por um conjunto de processos que governa
a criação, a disseminação e a utilização do conhecimento no âmbito das organizações.
Probst, Raub

e Romhardt (2002, p. 186)

fazem uma reflexão sobre a

importância de uma linguagem compartilhada dentro das organizações

e afirmam

que:
A palavra falada é mais poderosa que os registros escritos. É a melhor
maneira de preservar e fixar experiências de grupo. A fala esta mais perto
de nós do que a palavra escrita. No decorrer de sua vida, uma empresa
desenvolve seu vocabulário próprio; os novos funcionários precisam
aprendê-lo para participarem da conversa. Isso vai muito além das
abreviações usuais, que so usadas em prol da eficiência. Palavras comuns
como qualidade, mudança e segurança, so usadas de formas especificas na
empresa e, assim, tornam-se veículos da história da empresa.

Fica claro, segundo os autores, que a linguagem está fortemente presente na
conversão de conhecimentos tácitos em conhecimentos tácitos (socialização).
sucesso nos modos de conversão do conhecimento e, conseqüentemente, na espiral
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da criação do conhecimento, depende fundamentalmente da linguagem utilizada pela
organização. Essa linguagem, ou vocabulário, deve necessariamente ser compreensível
por todos na empresa, para que todos sejam capazes de se comunicarem (codificar e
decodificar) nas mais variadas atividades. A formação e

a transmissão do

conhecimento se dão por meio da linguagem comunicada.

2.1.3 Administração e gestão do conhecimento

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que a gestão do conhecimento tem por
objetivo principal caracterizar o fluxo do conhecimento na organização através da
interação do conhecimento tácito, que

é

gerado

e

compartilhado entre os

colaboradores da organização, com o conhecimento explicito, presente na organização
sob a forma de arquivos, de documentos e de bibliotecas.
A gestão do conhecimento e um campo multidisciplinar, cujos aspectos
envolvem gestão e tecnologia da informação, comunicação interpessoal, aprendizado
organizacional, ciências cognitivas, motivação, treinamento

e análise de processos.

Trata-se de um enfoque integrado para identificar, capturar, gerenciar e compartilhar
todo o ativo informacional das organizações, incluindo documentos, bases de dados e
outros repositórios, bem como a competência individual dos trabalhadores. Todo esse
ativo informacional é constituído a partir das informações utilizadas e geradas pelos
processos existentes na empresa, de modo que a identificação e o conhecimento da
estrutura e do funcionamento dos processos organizacionais representem condições
primordiais a gestão do conhecimento.
A necessidade das empresas visualizarem seus processos deve-se também A
implantação dos programas de certificação de qualidade baseados na norma ISO 9000
que, basicamente, determinam a organização da empresa através do conhecimento e
da documentação dos seus processos produtivos. Dentre os motivos que levaram
muitas empresas a despenderem tempo demasiado ou, simplesmente, não concluírem
seus programas de certificação de qualidade, encontra-se o fato de que a estrutura
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tradicional está baseada em funções, e não em processos. Pode-se destacar, ainda, a
falta de compartilhamento do conhecimento sobre o funcionamento dos próprios
processos, que estavam armazenados apenas sob forma de conhecimentos tácitos,
não transformados em conhecimentos explícitos.
Authier (1995) observa que outro fato relevante ocorrido na reestruturação de
diversas empresas é que após a demissão ou transferencia de colaboradores, as
empresas perceberam que o conhecimento dos processos residia nos Calicos depósitos
de conhecimento tácito que possuíam, isto 6, nos seus próprios empregados. A gestão
do conhecimento está diretamente relacionada 6 visão da organização através de
processos, pois a inteligência corporativa se faz presente na estrutura de seus
processos produtivos.
Para Authier (i995), o conhecimento é gerado a partir de respostas e soluções,
as quais são elaboradas para problemas novos. 0 conhecimento pode ter dois
significados aparentemente diferentes: aquilo que torna as pessoas capazes de
interpretar uma informação, de dar um sentido a um saber; ou uma pessoa que pode
ser uma aliada em uma situação problemática. Quer seja a capacidade de dar um
sentido, quer seja a capacidade de fazer alianças, o conhecimento é possuído por uma
ou mais pessoas, mas só pode ser algo humano. Competências ou conhecimentos,
intrinsecamente ligados uns aos outros, caracterizam as riquezas humanas que a
empresa detém.
Consultores podem ajudar no projeto e na construção de grandes sistemas do
conhecimento, no mapeamento do conhecimento com algum nível de detalhe, no
levantamento do estado atual do conhecimento

e na educação de gerentes

e

colaboradores sobre os fundamentos do conhecimento.

2.1.4 Práticas de gestão do conhecimento

Segundo Davenport (1999), a implementação de projetos da gestão do
conhecimento são, na prática, processos complexos. Por esse motivo, faria mais
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sentido recorrer a ajuda externa para a implementação de um projeto do que recorrer
a membros da organização para desenhá-lo. Na procura de auxilio,

é sensato,

igualmente, fazer uma ampla busca interna na organização. Mesmo que a empresa
tenha estabelecido uma função formal do conhecimento, haverá muitas outras fontes
potenciais de assistência para outras funções: sistemas da informação podem ajudar
na infra-estrutura de tecnologia; recursos humanos podem ajudar na motivação das
pessoas para que tanto compartilhem. As empresas, geralmente, começam a gerir
melhor seus conhecimentos quando ocorrem problemas essencialmente empresariais
relacionados com o conhecimento, tais como produtos mal desenhados ou perda de
colaboradores e clientes.
Davenport (1999) afirma ainda que os fatores fundamentais na hora de decidir
por onde começar um projeto de gestão de conhecimento é verificar a importância da
área específica do conhecimento para a empresa e a sua viabilidade. Exemplificando, o
conhecimento relacionado aos clientes e crucial para a maioria das organizações

e

oferece grande potencial de retorno. Se esse for um elo fraco da empresa, talvez seja
um bom ponto de partida. Começar a gestão do conhecimento pelo aprendizado
organizacional seria uma boa idéia, mas as empresas raramente o fazem. Dependendo
da escola de aprendizado organizacional pela qual a empresa opte, os conceitos e
métodos envolvidos podem incluir:
a) pensar na organização como um sistema;
b) construir e facilitar comunidades de aprendizado e pratica;
c) concentrar-se em questões de desenvolvimento pessoal;
d)

criar estruturas organizacionais menos hierárquicas e

mais auto-

organizadoras;
e) planejar com o uso de cenários.
Segundo Davenport (1999), todos esses conceitos têm seu valor como meio de
promover a gestão do conhecimento, uma vez que abordam amplamente as questões
culturais e comportamentais, as mais difíceis de mudar normalmente. As organizações
devem gerenciar seus conhecimentos. Todos devem participar e contribuir para um
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bom resultado. É importante observar, no entanto, que os engenheiros de uma
organização devem criar e usar o conhecimento de desenvolvimento de novos
produtos. Entretanto, nem todos os engenheiros podem fazer um bom trabalho na
hora de escrever aquilo que sabem. A gestão do conhecimento não terá sucesso se
não houver trabalhadores e gerentes cujo principal trabalho envolva: extrair e editar o
conhecimento daqueles que o detêm, facilitar redes do conhecimento e implantar e
gerir infra-estruturas de tecnologia do conhecimento.

E imprescindível, da mesma

forma, ter urn programa de reanimação do projeto ou da própria gestão do
conhecimento para que, alem da alta gerência, os colaboradores saibam dos
resultados obtidos e das perspectivas futuras.
Probst, Raub e Romhardt (2002) agruparam e categorizaram em termos gerais
os processos essenciais relativos à Gestão do Conhecimento encontrados em várias
empresas, representando-os na Figura 4.

identifieacan do
conhecimento

..-• ...
...•`
:

...

•

•.. ..... .....
. ...... .-• *. •-.

.......• • • • .........

• ..... .. .... ''.
Çor i teciincilto

•••• •

: ...

:

Retenc5o do
conhecimento

**

.*.

:

.'•

.."1 .... .........

S.V.
••
.• e• ;t::• • •..
..... • • . .. .•
.•
.......
. ... .. ....... .•
.. : . •• . ..
0
••••
.• ••
...
.
.
. ::"•• .
••
•.
•
•
....
6,
•
••
: ••••
:
.. ..... ::S
. • 117. ....
.....

.•

DON.' ilk

\

¡ Merit()

Jo

Util i/3 .i'
conhecimoino

Part ilha/Distribuic5o do
conhecimento

Figura 4- Processos essenciais da Gest5o do Conhecimento.
Fonte: Probst, Raub e Romhardt (2002).

Segundo Flores e Ribeiro (2007), o sucesso para o futuro das instituigôes passa
pela capacidade de aprender, colocando em prática os processos categorizados por
Probst, Raub e Romhardt (2002). Para aprender conceitos novos,

é necessário

abandonar alguns que já estão ultrapassados. É importante mudar paradigmas visando
o desenvolvimento da equipe de forma sistematizada. Angeloni (2002) afirma que é

sabido que todas as organizag5es aprendem naturalmente; porém, apenas aquelas
que conseguem estabelecer mecanismos sistemáticos de gerenciamento desse
aprendizado são as que realmente atingem a alavancagem do conhecimento.
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Senge (2004) afirma que, nas organizações que aprendem, os lideres são
responsáveis por construir organizações nas quais as pessoas possam estar
continuamente expandindo sua capacidade de criar seu futuro, isto 6, os lideres são
responsáveis pelo aprendizado. Neste sentido, a organização proporciona crescimento
a seus colaboradores, ela desenvolve-se buscando aprender de forma integrada, onde
todos os setores têm uma real importância, permitindo a instituição entender melhor
o passado e antecipar o futuro através da sua pratica de gestão do conhecimento.

2.1.5 Estabelecimento de metas de conhecimento

As metas do conhecimento direcionam a sua própria gestão, estabelecendo
quais habilidades ou conhecimentos devem ser desenvolvidos

e em que níveis

(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). As metas do conhecimento podem ser
caracterizadas em: Metas normativas (pretendem criar uma cultura organizacional
ciente do conhecimento, na qual as habilidades dos colaboradores são compartilhadas
e desenvolvidas); Metas estratégicas (estabelecem o conhecimento essencial para a

organização, bem como quais conhecimentos serão necessários no futuro); e Metas
operacionais (convertem as metas normativas e estratégicas em objetivos concretos).
A coerência entre as metes normativas, estratégicas e operacionais poderá
ocorrer se estas Ultimas forem derivadas das duas primeiras. A transformação das
metas estratégicas em operacionais auxilia as organizações a verifica rem a
possibilidade de implantação das metas de conhecimento, bem como ate que ponto
elas são compatíveis com metas de outra natureza.
Propõe-se a transformação das metas estratégicas em operacionais em três
fases (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). As metas estratégicas devem ser atribuidas
aos grupos adequados em nível operacional, sendo necessário o estabelecimento de
cronogramas; as metas do conhecimento devem ser harmonizadas com as metas
tradicionais existentes;

e

as metes operacionais de conhecimento devem ser

subdivididas em departamentos, projetos, grupos e colaboradores.
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2.1.6 Aquisição e desenvolvimento de conhecimento

As organizações, devido ao rápido crescimento

e fragmentação

do

conhecimento, não conseguem desenvolver sozinhas o know how de que necessitam.
-

Em muitos casos importam parte substancial do seu conhecimento de fontes externas,
através de relacionamentos com clientes, fornecedores, concorrentes

e parceiros,

suprindo as lacunas de conhecimento (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).
Segundo Juliani (2002), o conhecimento adquirido não precisa ser recémcriado, mas apenas ser novidade para a organização. São duas as principais formas de
aquisição do conhecimento: por meio da compra (maneira mais direta e geralmente
mais eficaz de se adquirir o conhecimento), isto e, contratar indivíduos que o possuam,
contratar uma capacitação ou adquirir uma organização; ou através do aluguel, que
significa realmente alugar uma fonte de conhecimento. Um exemplo para esta
modalidade de aquisição de conhecimento seria a contratação de um consultor para
um projeto (DAVENPORT; PRUSAK,1998).
Probst, Raub e Romhardt (2002) sugerem outras formas de aquisição de
conhecimento:
Por meio do estabelecimento de várias formas de cooperação (alianças
estratégicas, cooperação ou informação ocasional etc.), conhecimento dos
stakeholders para a organização ou pela aquisição de produtos de
conhecimento, que não dependem de pessoas, como por exemplo, o acesso
a uma base de conhecimento e a aquisição de um software.

É o elemento construtivo de extrema importância na gestão do conhecimento,
objetivando o desenvolvimento de novas habilidades, produtos, ideias e processos
mais eficazes (PROBST; RAUB; HOMHARDT, 2002). 0 desenvolvimento do
conhecimento interno tem sentido econômico se for mais barato do que sua compra
no mercado externo, e sentido estratégico se a organização precisar reter o controle
de competências essenciais.
Tradicionalmente, o desenvolvimento de conhecimento

é visto como um

produto de departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, Juliani (2002)
afirma que os laboratórios não são as (micas fontes de inovação. Os gestores de
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conhecimento devem também analisar outras atividades da empresa e os processos
que criam conhecimento novo para toda a organizacão.
Na abordagem do desenvolvimento do conhecimento individual, Probst, Raub e
Homhardt (2002) apontam a criatividade (capacidade de produzir idéias e soluções
novas) e a capacidade individual de resolver problemas como dois mecanismos que
interagem entre si para o desenvoivimento de novos conhecimentos. A criatividade
representa o elemento caótico no desenvolvimento do conhecimento, e a capacidade
de resolver problemas representa o elemento sistemático.
Aqueles conhecimentos desenvolvidos por equipes ou organizações inteiras
que no podem ser explicados em fungo de habilidades individuais constituem o
conhecimento coletivo. Somente onde existem interação

e

comunicação,

transparência e integração, pode-se fazer o conhecimento individual tornar-se coletivo
(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).
Entre os métodos de desenvolvimento de conhecimento coletivo pode-se citar:

a) think tank: são grupos que desenvolvem conhecimentos e habilidades que
-

são críticos para toda a organização. Os grupos de especialistas

e

os

departamentos de pesquisa e desenvolvimento são exemplos deste método;
b) arenas de aprendizagem: são células de aprendizagem ou desenvolvimento
de conhecimento que sejam especialmente importantes para as metas da
empresa;
c) técnica de cenário: consiste num recurso utilizado quando as empresas
desejam analisar possíveis acontecimentos futuros, a partir da construção de
um conjunto de modelos do futuro e da sua análise.
0

desenvolvimento das competencies organizacionais ocorre através de

diferentes estágios, comegando com a completa falta de entendimento das relações
causais envolvidas em sua situação ate o entendimento total que permite o controle
(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). Essa abordagem se baseia no fato de que todos
os conhecimentos passam por um processo evolutivo.
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2.1.7 Compartilhamento e distribuição do conhecimento

0 compartilhamento e a distribuição do conhecimento correspondem
transferência do conhecimento por meio de trocas pessoais entre indivíduos.
Dependendo do contexto, a partilha

e distribuição

do conhecimento podem

representar o processo de distribuição de conhecimento para um determinado grupo,
ou a transferência entre indivíduos ou dentro de equipes ou grupos de trabalho
(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).
Independentemente do processo de compartilhamento ou distribuição de
conhecimento a ser gerenciado, o conhecimento é transferido nas organizações
(DAVENPORT; PRUSAK,1998).
Sveiby (1998 apud JULIANI, 2002, p. 47) define dois modos distintos para o
compartilhamento de conhecimentos: por meio da informação ou da tradição.
Pela informação o conhecimento é compartilhado de forma indireta
(palestras, apresentações audiovisuais, manuais, livros). Pela tradição, o
conhecimento é compartilhado de forma direta; neste processo o receptor
participa da transferência, que acontece de indivíduo para indivíduo, por
meio do aprendizado pratico.

A informação é propicia para o compartilhamento de conhecimentos explícitos;
enquanto a tradição deve ser utilizada no compartilhamento de conhecimentos
tacitos.
0 objetivo fim da gestão do conhecimento é assegurar sua aplicação para o
alcance de benefícios organizacionais (PROBST; RAUB; HOMHARDT, 2002). Apesar das
barreiras existentes quanto ao uso do conhecimento, relacionadas principalmente
questão de cultura

e

dos valores organizacionais não adequados à era do

conhecimento, propõem-se algumas providências administrativas que viabilizem
efetivamente a utilização do conhecimento existente na organização (PROBST; RAUB;
ROM HARDT, 2002):
a) criação ou adaptação de uma infra-estrutura favorável: estudos demonstram
que o uso ou não do conhecimento depende basicamente da conveniência.
Dessa forma, a criação ou adaptação da infra-estrutura para o acesso simples,
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ágil e rápido ao conhecimento torna-se fator preponderante no que se refere â
sua utilização;
b) abordagem integrada: a base de conhecimento organizacional será usada
com muito mais eficiência se os elementos construtivos da gestão do
conhecimento ligarem-se diretamente;
c) documentos intuitivos e atraentes: grande parte da comunicação nas
empresas ocorre através de documentos, memorandos e publicações internas.
Porém, muitos destes documentos não são intuitivamente atraentes ou
favoráveis. 0 uso de gráficos, sumários curtos

e outros mecanismos de

apresentação do conteúdo, podem facilitar a utilização deste conhecimento
explicito;
d) administração do espaço: refere-se 6 redução das distâncias físicas que
envolvem o processo de comunicação ou de troca de conhecimentos nas
organizações, pode ser facilitada pelo uso dos portais corporativos.
Muitas práticas de compartilhamento e distribuição de conhecimento são
através dos portais corporativos. Para Toledo (2002), o portal corporativo não é uma
única tecnologia ou sistema, mas um conjunto de tecnologias, que se corretamente
integradas, provêem uma única interface ao usuário para acessar qualquer recurso de
informação e de processos de negócio. As funcionalidades do portal e sua utilidade são

moldadas em função de sua arquitetura e dos serviços disponibilizados por essa
arquitetura. Os sistemas de informação existentes na empresa e as fontes externas de
informação desempenham

importante papel de apoio aos trabalhadores das

organizações.
Toledo (2002) destaca que o intuito do portal, em essência, e agir como um
mecanismo de integração universal para todas estas fontes de informação e ao mesmo
tempo prover flexibilidade aos usuários de forma que cada profissional possa adaptálo para refletir suas necessidades individuais. Dada a complexidade destes desafios, a
implementação de um portal requer urn significativo conjunto de elementos
arquitetônicos e componentes.
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2.1.8 Preservação, seleção e atualização do conhecimento

Probst, Raub e Romhardt (2002), ao tecerem as idéias que enfatizam a
importância da preservação do conhecimento organizacional, afirmam que
negligenciar a preservação daquilo que é produzido e criado dentro das empresas
acarreta na contratação de onerosas consultorias externas com o intuito de encontrar
soluções de problemas internos. Isso equivale a pagar para terceiros redescobrirem,
ou recriarem, aquilo que já era feito, mas, que se perdeu no tempo devido à má
conservação do conhecimento, ou seja, a organização compra um produto ou serviço
criado por ela mesma. A retenção seletiva de conhecimento pode ser entendida por
um conjunto de processos, como a seleção, o armazenamento e a atualização,
contudo, os autores enfatizam que a retenção seletiva de conhecimentos requer
gestão.
A seleção corresponde â análise de conhecimentos, experiências

e

competências que devem ser conservadas pela organização. Probst, Raub e Romhardt
(2002) sugerem que o gestor da retenção seletiva de conhecimento foque seus
esforços em áreas-chave da organização como o conhecimento sobre os clientes, por
exemplo, considerando que as organizações nunca conseguem administrar todos os
processos envolvidos na seleção de conhecimentos.
0 processo de armazenamento exige uma atenção especial quanto 6 definição
da forma adequada na qual o conhecimento deve ser salvo na base de conhecimentos
da organização. Três são os meios de armazenamento: colaboradores individuais
(através da manutenção dos especialistas na empresa), grupos (pelo fato de a
memória do grupo ser superior àquelas dos indivíduos) e computadores (pela
capacidade quase ilimitada de armazenamento). Somente quando

o conhecimento

armazenado puder ser recuperado e sua qualidade for aceitável é que o processo de
armazenamento cumpriu seu objetivo.
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Por fim, é preciso atualizar o conhecimento preservado, que tem como objetivo
a manutenção da qualidade e atualidade dos conhecimentos armazenados na base,
para a tomada de decisão acertada baseada nos conhecimentos disponíveis na
organização.

2.2

Tecnologias para gestão do conhecimento

Os recursos de tecnologia da informação (TI) podem aperfeiçoar ainda mais a
externalização, internalização

e combinação do conhecimento explicito. Segundo

Angeloni (2002), a tecnologia funciona como um suporte para a criação, a
disseminação, o armazenamento e a utilização do conhecimento. A autora destaca que

algumas tecnologias são essenciais a engenharia do conhecimento, entre elas as redes
de computador caracterizadas pela Internet, Intranet e extranet, que interligam a
empresa tanto com

o

ambiente

interno como externo, possibilitando

o

compartilhamento, a disseminação e facilidade de acesso ao conhecimento.
A próxima seção aborda as contribuições da TI para a gestão do conhecimento,
particularmente no formato do conhecimento em que faz sentido aplicar essa
tecnologia: o explicito.

2.2.1

Tecnologias de informação e comunicação (TIC)

A TI não resolve todos os problemas do trabalho com o conhecimento explicito,
porém seu uso e suas potencialidades contribuem no encaminhamento de significativa
parte da solução desses problemas.
Silva (2004) afirma que a TI e fundamental para a combinação dos
conhecimentos explícitos, mas não contribui significativamente com o formato tácito
do conhecimento. Basicamente, o que pode fazer para a troca de conhecimento tácito-
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tácito é facilitar que pessoas sejam encontradas, contatadas, e a partir disso, pode
ocorrer á. socialização. No entanto, a TI pode facilitar as outras duas conversões do
conhecimento quando o formato tácito está em equilíbrio com o formato explicito.
Assim sendo, pode facilitar a externalização, pois auxilia no registro do conhecimento,
e a internalização, já que acelera o acesso ao conhecimento explicito. Os recursos de TI
facilitam o trabalho em rede, pode manter os conhecimentos descentralizados junto
aos locais em que são mais gerados ou utilizados e melhorar o grau de interatividade
do usuário com os registros de conhecimentos, como por exemplo, as lições
aprendidas. Silva (2004) descreve que a TI é efetivamente ail para a gestão do
conhecimento, se for empregada utilizando-se urna sistemática interferência humana.
0 emprego de sistemas de informação na empresa deve ser condicionado às
definições e escolhas da estrutura organizacional, e não o contrário, cabendo a esses
sistemas o papel de facilitadores na existência dos espaços organizacionais voltados ao
processamento dos aspectos cognitivos, contribuindo com

o tratamento

e

a

transmissão do conhecimento explicito.

2.2.2 Tecnologias da informação pioneiras no trabalho com

o conhecimento

Pode-se considerar que a utilização da TI para a gestão do conhecimento tem
seus primórdios nos anos 70, quando essa passa de um foco voltado ao
processamento de dados para um foco voltado 6 informação, exemplificado pela
criação dos sistemas de suporte à decisão gerencial (DSS — Decision Support System) e
nos sistemas de informação gerencial (MIS — Management Information System). Nos
anos 80, a evolução se direciona para os sistemas da informação baseados no
conhecimento (KBS — Knowledge based Information Systems), em que talvez sua face
-

mais visível e conhecida seja o sistema especialista (expert system). Segundo Silva
(2004), esses sistemas desdobraram-se em inúmeras linhas de atuação, indo desde a
utilização de sistemas baseados em inteligência artificial e modelos matemáticos e
estatísticos, para criar o conhecimento a partir do cruzamento de dados e informações
presentes em bases de dados, como, por exemplo, data mining e data warehousing,
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até a representação do conhecimento em sistemas especialistas e redes neurais que
procuram automatizar a tomada de decisões.
Nesse sentido, a autora Angeloni (2002) conceitua o data warehouse como um
banco de dados que guarda e organiza todas as informações que estão espalhadas por
vários sistemas dentro de uma empresa, e o data mining como o processo pelo qual as
empresas extraem sentido e significado dos dados armazenados. Outra tecnologia
associada à gestão do conhecimento é o workflow, que segundo a autora, consiste em
um método e no conjunto de softwares que possibilitam automatizar e organizar o
fluxo de documentos numa organização, permitindo a captação da "inteligência" de
um determinado processo através da transformação do conhecimento tácito em
explicito. Ela faz referência também ao gerenciamento eletrônico de documentos
(GED), que facilita o arquivamento, acesso, consulta e difusão dos documentos
organizacionais.
Um recurso também utilizado nas organizações é o business intelligence, que
para Almeida e Souza (2008), pode ser traduzido como inteligência de negócios ou
inteligência empresarial, e compõe-se de um conjunto de metodologias de gestão
implementadas através de ferramentas de software, cuja função é proporcionar
ganhos nos processos decisórios gerenciais e da alta administração nas organizações
com base na capacidade analítica das ferramentas que integram em um s6 lugar todas
as informações necessárias. Nesse sentido, e formando por um mosaico de data
warehouse, data mart, e ferramentas de data mining.
Os sistemas KBS podem melhorar também a dinamicidade (facilidade de
registro e sua manutenção por meio do uso de regras e modelos) da representação do
conhecimento explicito das vivências registradas

(lessons learned ou best/bad

practices). A colaboração desses sistemas restringe-se ao apoio para que uma pessoa
registre o máximo possível de seu conhecimento tácito e agrupe e processe esse
registro de forma efetiva junto com outros registros de conhecimentos explícitos da
organização. A internalização e a socialização também são conversões importantes
para a formação da memória organizacional. A primeira pode ser em parte ajudada
pela TI, mas é mais influenciada pelas redes e comunidades de prática. A segunda
praticamente independe da TI, ocorre apenas se houver um trabalho face a face, seja
em equipes formais ou em redes e comunidades informais.
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2.2.3 Tecnologias especificas para gestão do conhecimento

Dos anos 90 até os dias atuais, de acordo com Silva (2004), a evolução e a
disseminação da internet e intranets têm concentrado as principais aplicações da TI

para a gestão do conhecimento. Esta evolução incorpora e integra alguns tipos de KBS,
trazendo-lhes novas funcionalidades, corno, por exemplo, os recursos multimidia

e

hipertexto, facilitando sua interatividade tanto para uso individual quanto em grupo.
Exemplos dessa integração são as ferramentas de apoio ao trabalho em grupo,
suportadas por mecanismos de gerenciamento de documentos eletrônicos

e

ferramentas de navegação inteligente na internet. Os recursos da intranet/internet
facilitam o acesso aos diferentes conhecimentos explícitos acumulados na corporação,
podendo mesmo personalizar seu uso de acordo com as preferências e necessidades
de cada pessoa. Permitem ainda que se façam comentários ou que se criem grupos de
discussão virtuais (groupware forum) sobre esses conhecimentos e outros assuntos,
facilitando a externalização de experiências e opiniões, envolvendo grupos restritos,
grupos amplos dentro da empresa ou mesmo parceiros e colaboradores externos à
empresa, como, por exemplo, clientes, fornecedores, consultores e especialistas de
universidades.
Esses recursos também ganham cada vez mais espaço como ferramenta de
treinamento virtual das pessoas na empresa, devido ao baixo custo envolvido e à
rapidez em conectar várias pessoas em pontos remotos ou diferentes fábricas da
corporação. Conforme Silva (2004), a utilização de TI focalizada na internet/intranet
para a GC representa também a adoção de uma tecnologia base de padrões abertos e
universais, o que facilita a integração com outros sistemas internos ou externos 6
empresa, resultando em uma tendência recente que é a formação de portais com o
objetivo de centralizar o acesso 6 intranet da empresa e a sites relacionados ou de
interesse da empresa na intemet. A intemet/intranet possui uma filosofia diferente da
maioria dos sistemas de informação tradicionais; segundo Silva (2004), apresenta
características favoráveis 6 criação

do conhecimento, que são autonomia,
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redundância, caos criativo e variedade, em consonância com a abordagem da
mudança constante dos conhecimentos entre o formato tácito e explicito. As listas de
discussão facilitam o diálogo e a interação, os gráficos aumentam o uso de metáforas,
analogias e protótipos para clarear o que estava originalmente confuso e obscuro.
Hyperlinks relacionam conceitos e organizam os repositórios de conhecimentos para
melhor acesso e trabalho cognitivo. A integração do conhecimento organizacional

é

facilitada pela capacidade de trabalhar com plataformas diferentes e padrões abertos.

2.2.4 0 uso da tecnologia da informação para a gestão do conhecimento

Silva (2004) descreve que paralelamente â evolução recente da internet e dos
portais corporativos, uma TI que também pode influenciar na GC são os sistemas ERP
(Enterprise Resource Planning), empregados pelas grandes empresas desde os anos go.
Buscando integrar vários setores da empresa, os sistemas ERP procuram padronizar

e

normalizar os diferentes setores e funções, facilitando o compartilhamento de dados,
informação e até conhecimentos. Esses sistemas estruturam-se em torno de uma
grande base de dados central que envolve toda a corporação. Passa a ser uma
ferramenta com impacto na GC à medida que tem como foco intermediar a ação de
pessoas, aproximando quem domina determinados conhecimentos de quem os esta
necessitando. Com a nova utilização destes sistemas ERP por meio de intranet/intemet
e integrados aos recentes sistemas CRM (Customer Relationship Management) que
tratam de informações sobre clientes, ainda mais possibilidades de intermediação de
conhecimentos podem ocorrer.
As intranets corporativas, bem como outros sistemas além do ERP, podem
permitir o gerenciamento dos conteúdos de conhecimentos da empresa. Porém, uma
importante parte da solução, para que estes sistemas funcionem, passa por se
estabelecer muito bem quais são os processos-chave e os principais papéis e fluxos de
trabalho (workflow) dentro desses processos. Segundo Silva (2004), pode-se entender
que a TI tem ampliado seu papel na GC, essencialmente no trabalho com

o
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conhecimento explicito (pois o conhecimento tácito, devido a seu próprio conceito,
implica restrições a seu manuseio pela TI), equilibrando-se em duas linhas de atuação:
a) as tecnologias centradas no indivíduo (human-centric technologies), mais
úteis para auxiliar na internalização do conhecimento explicito e com menos
sucesso nas tentativas de socialização de conhecimentos tácitos. Sistemas
interativos hipertexto e multimidia para a aprendizagem e ferramentas de
groupware podem ser mencionados como exemplos destas tecnologias. O foco
principal está em facilitar o compartilhamento de interesses e experiências
pessoais, devido a um acesso mais dinâmico ao conhecimento explicito;
b) as tecnologias centradas na máquina (machine-centric technologies), mais
úteis nas tentativas de externalização do conhecimento tácito e na combinação
dos conhecimentos explícitos. Envolve sistemas que buscam dinamizar o
registro de parte do conhecimento tácito das pessoas, facilitando, portanto, a
externalização, agrupando este registro junto a inúmeros outros
conhecimentos explícitos, realizando então, a combinação. Bases de dados,
sistemas especialistas, ferramentas de suporte à decisão, agentes de busca na
intemet, são exemplos de tecnologias que podem ser empregadas com esses
propósitos. Há crescente interdependência entre as tecnologias dessas duas
linhas de atuação que caminham em direção a seu emprego de forma integrada
nos problemas de gestão do conhecimento de uma empresa.

2.2.5 Serviços de informações em rede

De acordo com Tittel e Stewart (1997 apud MARTINELI, 2001), tudo na internet
é chamado de serviço de informação. Para os autores, um serviço de informação e
qualquer software da internet que seja capaz de receber, armazenar

e enviar

informações de e para uma ou mais pessoas ou clientes. Basicamente, todo programa
que permite interagir com dados ou pessoas pela internet é considerado um serviço de
informagão. Os serviços de informações mais divulgados atualmente pela intemet, de
acordo com os autores, são os seguintes:
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a)

correio eletrônico

(e-mail) — É

um dos serviços mais importantes e

certamente o mais difundido na Internet, sendo utilizado para troca de
mensagens entre usuários de computadores remotos, bem como envio de
arquivos. Através dele o usuário digita e encaminha uma mensagem ao
endereço do receptor, ficando armazenada em um

mail box, que funciona

como uma caixa postal onde as correspondências ficam guardadas até que
sejam lidas, descartadas ou mesmo respondidas. Este endereço digital pode ser
conseguido em uma instituição pública a que o usuário pertença, ou em um
provedor de acesso, através de uma assinatura mensal. O correio eletrônico
pode transmitir rápida e eficientemente qualquer recurso eletrônico, incluindo
som, video, multimidia, fax e ate mesmo pacotes de software inteiros;

b) informação hipermidia (world wide web) — É um sistema de publicação da
internet que utiliza o recurso de hipertexto. 0 hipertexto é uma forma de
escrever textos onde se destacam palavras que, quando selecionadas, remetem
o leitor para outro texto. Cada texto (ou página) na Internet tem um endereço

URL da página, que uniformiza a localização de recursos ao estabelecer padrão
para o endereço do documento. Um exemplo de URL seria

o hyperlink:

"http://www.besc.com.br . A web é o serviço de informação mais versátil,
poderoso, popular e divulgado na Internet. Essa ferramenta causou tanto
impacto junto aos seus usuários que chega a ser confundida com a própria
Internet. Sem dúvida alguma é o sistema cuja utilização mais cresce, sendo
inclusive a maior responsável pelo crescimento da rede nos últimos anos;

c) transferência de arquivos (FTP) — 0 FTP (File Transfer Protocol) fornece uma
biblioteca de informações prontamente acessível que se possa baixar (fazer
download). Foi criado para permitir que diferentes tipos de computadores
transfiram arquivos entre si de um modo padronizado, podendo ser utilizado
tanto para carregar (download) como para descarregar (upload) arquivos de um
computador para outro na rede;
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d) conexão remota (TELNET) — Este recurso permite que um usuário, através de
um equipamento remoto, tenha acesso a outro computador da rede, desde
que este último equipamento possa ser devidamente identificado (IP) e permita
acesso remoto. Este acesso deve ser devidamente controlado (login restrito)
por uma questão de segurança das informações existentes. Além disso, o
computador que desempenha o papel de servidor deve dispor de sistema
operacional multiusuário para permitir diversos acessos;

e) bate-papo (chat)

—

0 Internet Relay Chat (IRC) é normalmente usado para

conversa digitada informal de um grupo de pessoas. A comunicação é síncrona,
as pessoas combinam um horário e o name de um canal onde se encontrarão, e
para isto acessam um computador servidor do IRC. No IRC, mais que duas
pessoas podem participar da discussão, bate-papo ou reunião.

f) grupos de discussões, também conhecido como BBS (Bulletin Board Service)

—

0 serviço funciona como um mural eletrônico onde as pessoas disponibilizam
para várias pessoas simultaneamente comunicações sobre um assunto de
interesse comum. As informações mais relevantes ficam arquivadas

e

disponíveis num computador que administra o sistema.

g) internet phone

—

É um utilitário que permite que duas pessoas participem de

uma conversa telefônica pela intemet. Com o utilitário Internet phone, você
pode fazer chamada para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo
gratuitamente.

h) videoconferência — semelhante

ao IRC ou internet phone, estabelece

conexões entre usuários que transmitem informações de audiovisuais os quais
também podem trocar arquivos binários simultaneamente. Este tipo de
comunicação exige muita largura na banda. Utilitários de videoconferência
exigem um computador multimidia com algum tipo de dispositivo de câmara de
video, placa de som e microfone.
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2.2.5 Intranet corporativa

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 152), "uma intranet é uma rede de
dados baseada nos mesmos princípios e padrões que a internet, mas se limita a um
grupo especifico de pessoas, geralmente os funcionários de uma organização".
Martineli (20 01) afirma que com a popularização do uso da

intemet, os

conceitos de navegação entre páginas de hipertexto, correio eletrônico (e mail) e
-

transferência de arquivos (FTP) foram se tornando cada vez mais comuns entre os
indivíduos e as empresas. Trata-se de uma tecnologia de fácil utilização, com interface
padronizada e amigável e cujas ferramentas de hardware e software no tem um custo
elevado quando comparadas com outras soluções voltadas para o trabalho em grupo.
Para Martineli (2ool), intranet é uma rede interna baseada no protocolo de
comunicação TCP/IP da Internet. Ela utiliza ferramentas de word wide web, como a
linguagem de marcação de hipertexto (HTML

—

Hypertex Markup Language), para

atribuir todas as características da intemet A sua rede particular,
Probst, Raub e Romhardt (2002) consideram outra distinção importante de
uma intranet: ela oferece um nível de proteção dos dados mais alto do que a internet.
Por isso, e mais fácil manter um material confidencial. As diretrizes para usar uma
intranet podem ser definidas pelo usuário ou pelo administrador, enquanto que a
intemet no pode ser controlada, porque é acessível universalmente.

2.2.6 Portais corporativos

Para Toledo (2002), os portais corporativos so baseados em funcionalidades
profissionais, para gerência de atividades especificas na organização, tais como
vendas, finanças e recursos humanos. Os portais envolvem a integração de aplicativos
corporativos com o portal, de forma que os usuários possam executar transações, ler,
gravar e atualizar os dados corporativos, e ainda incorpora outras possibilidades como
comércio eletrônico, por exemplo.
Reynolds e Koulopoulos (1999 apud TOLEDO, 2002) consideram o portal
corporativo como uma evolução das intranets, incorporando novas tecnologias que
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possibilitam identificação, captura, armazenamento, recuperação

e distribuição de

grandes quantidades de informações de múltiplas fontes, internas e externas, para as
pessoas e equipes de uma organização, e auxiliam executivos, gerentes e analistas a
acessar as informações corporativas para a tomada de decisões.
Os portais corporativos prestam suporte ã tomada de decisão e, de acordo com
Toledo (2002), utilizam ferramentas inteligentes e aplicativos analíticos para capturar
informações armazenadas em bases de dados operacionais no data warehouse ou
ainda em sistemas externos à organização e, a partir dessas informações, geram
relatórios e análises de negócios para serem distribuídos eletronicamente aos diversos
níveis de tomada de decisão na empresa.
Conforme Toledo (2002), o portal corporativo utiliza ferramentas colaborativas
de trabalhos em grupo (groupware) e de fluxo de tarefas/documentos (workflow),
para prover acesso a informações geradas por pessoas ou grupos. As informações
manipuladas por esse tipo de portal são geralmente não estruturadas, personalizadas
e encontram-se sob a forma de textos, memorandos, gráficos, mensagens de correio
eletrônico, boletins informativos, páginas web e arquivos multimidia.
Os portais corporativos são capazes de relacionar e unir pessoas com base em
suas habilidades e experiências. Constituem um meio de comunicação e troca de
experiências entre pessoas especializadas em determinadas áreas do conhecimento,
por meio de comunicação em tempo real, educação a distância

e manutenção de

cadastro automático de especialistas (TOLEDO, 2002). Além disso, conectam os
usuários a todas as informações e pessoas necessárias para a realização dos negócios.
São consolidados em um mesmo ambiente: aplicativos de gerenciamento de
conteúdo, processamento de decisões,

groupware, workflow, correio eletrônico,

business intelligence, sistemas especialistas, data warehouse e intranet.
No intuito de tornar um pouco mais claro como os portais corporativos são
diferentes de intranets, Toledo (2002) destaca várias características que definem um
portal corporativo e mostram as diferenças entre os níveis de sofisticação encontrados
em simples sites ou intranets e portais corporativos básicos e avançados. Para a

autora, os primeiros são instrumentos para departamentos específicos das empresas
publicarem suas informações ou disponibilizarem seus serviços isolados; já os portais
corporativos fornecem a infra-estrutura necessária para desenhar sistemas de
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informação totalmente configurados e personalizados para cada usuário, esteja este
dentro ou fora da empresa.
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3 METODOLOGIA

0 terceiro capitulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada para a
realização deste Trabalho de Conclusão de Estagio. Nas próximas seções são descritos:
natureza e método de pesquisa; população e amostra objeto da pesquisa; como foi
efetuada a coleta de dados; os procedimentos de analise dos dados;

e quais as

limitações encontradas na elaboração deste estudo.

3.1 Natureza e método de pesquisa

Quanto à natureza da investigação, este trabalho consiste em um estudo de
caso de caráter descritivo. A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as
características de uma população, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.
São chamadas também de descritivas as pesquisas com o objetivo de levantar
opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 2002). Ainda segundo o autor, o
estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado.
Em relação 6 abordagem do problema, este trabalho é caracterizado como uma
pesquisa qualitativa. Este estudo não emprega instrumentos estatísticos como base
para análise do problema, pois pretende entender a natureza de urn fenômeno social
(RICHARDSON et al., 1985). Por sua vez, Minayo (1994) diz que a pesquisa qualitativa
preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificada, trabalha com
um universo de significados, como, por exemplo, motivos, ambições, crenças, valores e
atitudes.
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3.2 População e amostra

A população deste estudo foi constituída pelos colaboradores do BESC —
Agência Florianópolis — Rio Branco, abrangendo todos os níveis hierárquicos da
organização: gerência, coordenadores, caixas e assistentes administrativos. A equipe é
composta por um gerente geral, tress gerentes administrativos

e de negócios, três

coordenadores, seis caixas e dois assistentes administrativos, totalizando quinze
colaboradores. Optou-se por fazer um censo da população, em função do reduzido
número de colaboradores da agência.

3.3 Coleta de dados

A coleta dos dados seguiu um processo composto das seguintes fases:
a) levantamento bibliográfico: os dados foram coletados primeiramente através
de pesquisa em livros, periódicos, dissertações, teses e artigos publicados em
sites na internet, que constituíram a base da revisão da literatura;
b) entrevistas: foram feitas entrevistas não estruturadas com enfoque nos
objetivos deste trabalho para os colaboradores da agência em estudo;
c) análise de documentos: foram analisados documentos, tais como manuais de
serviços, informativos eletrônicos e relatórios diversos;
d) observação: a equipe da organização em estudo foi objeto de observação
pelo acadêmico na elaboração deste trabalho, visto que faz parte do quadro
funcional e participa da rotina e processos da organização.
Com o término da etapa de coleta de dados, as informações obtidas foram
transcritas a fim de se fazer uma análise detalhada para alcançar os objetivos deste
estudo.
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3.4 Tratamento e análise dos dados

Com a revisão bibliográfica, buscou-se abordar as questões relativas ao tema
gestão do conhecimento e as tecnologias de informações disponíveis para a gestão do
relacionamento com os clientes.
Baseado nessa fundamentação teórica, as informações e os dados coletados
foram apresentados através de análises no capitulo a seguir.

3.5 Limitações da pesquisa

0 resultado desta pesquisa está relacionado à equipe de colaboradores da
Agência Florianópolis — Rio Branco, podendo ter resultados diferentes em outras
equipes do Conglomerado BESC.
Como o tema deste trabalho é sobre gestão do conhecimento, as atividades
terceirizadas da empresa no foram analisadas, devido ao fato de que esses serviços
são gerenciados por empresas especializadas. Portanto, os colaboradores terceirizados,
entre eles telefonistas, vigilantes, serventes e aprendizes no fizeram parte do estudo.
Em termos de amplitude, esta pesquisa abordou os aspectos inerentes A gestão
do conhecimento e às tecnologias da informação associadas, no abordando outros
aspectos de cunho gerencial, organizacional e trabalho em equipe.
A limitação temporal refere-se ao período de aplicação da pesquisa, que
ocorreu no período de agosto a novembro de 2008.
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4 ESTUDO DE CASO E ANALISE DE DADOS

Neste capitulo são apresentados o estudo de caso e a análise dos dados
pesquisados. Ele está estruturado da seguinte forma: inicialmente um breve relato da
história e o contexto atual da instituição BESC, destacando a agência Florianópolis —
Rio Branco, objeto deste estudo;

o resgate histórico se faz necessário para a

compreensão da realidade tecnológica do Conglomerado BESC atualmente. Em
seguida, é feita uma descrição das práticas de gestão do conhecimento presentes na
organização e quais as ferramentas utilizadas para a disseminação do conhecimento;
são analisados também os recursos tecnológicos disponíveis. Para finalizar o capitulo,
apresentam-se sugestões de ações estratégicas para construção do conhecimento
entre os colaboradores.

4.1 Conglomerado BESC

Para ambientar o presente estudo de caso, nesta seção apresenta-se um breve
relato da história da organização, baseado no livro "BESC uma idéia 35 anos depois"
(BESC, 1997). A seguir apresenta - se uma contextualização do momento de transição
em que a organização está inserida. Finaliza-se com uma breve descrição do ambiente
externo e interno da Agência Florianópolis — Rio Branco.

4.1.1 A origem da idéia

Na história do Estado de Santa Catarina, especificamente na época em que o
Estado ainda não contava com um banco público estadual, está registrado através de
seus ex-governadores o desejo em constituir uma instituição bancária oficial. No
governo de Nereu Ramos, foi aprovada pelo conselho de administração do Estado de
Santa Catarina a criação deste banco, porém, ora por falta de recursos e ora por falta
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de iniciativa política, o projeto não se concretizava. Até 1937 o estado contava com
apenas três instituições bancarias. Porem, a idéia permanecia viva, e vinte anos mais
tarde, Celso Ramos ganha as eleições e apresenta suas grandes linhas de prioridades,
em que se destaca o banco de investimentos, que iria figurar como a espinha dorsal de
todo o conjunto de ações de seu governo. Essa instituição teria como finalidade
financiar obras públicas e empresas industriais, comerciais e agrícolas. Também
deveria criar alguns fundos: fundo de obras e equipamentos; fundo de assistência aos
municípios; fundo de educação; fundo de desenvolvimento agrícola e fundo de saúde

pública. A idéia de um banco de investimentos evoluiu para um banco de
desenvolvimento, com a finalidade de atender todos os objetivos anteriores e todos os
outros necessários para o bom desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.
Depois de urn grande esforço politico, foi sancionada a Lei 2.719 de 27 de maio
de 1961, que autorizava a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina S/A. Depois dessa data, seguiu-se uma série de trâmites necessários a
concretização do projeto, como: a comissão fundadora, constituição da sociedade, a
primeira reunião de diretoria e a instalação da primeira agência do banco no prédio
onde se situa atualmente a Agência Florianópolis — Praga XV. A concretização material
do banco veio com autorização da Superintendência de Moeda e do Crédito, por meio
da carta patente. Finalmente, a inauguração aconteceu em 21 de julho de 1962.
A partir da inauguração até a década de setenta, o banco passou por um
período de forte expansão da rede de agências, com uma reforma dos estatutos

alterando sua razão social para Banco do Estado de Santa Catarina S/A — BESC, como é
conhecido hoje, e criação de novas empresas para agrupar o futuro Sistema Financeiro
BESC.
Se a década de setenta foi de prosperidade, a seguinte foi urn período de
dificuldade, com inflação elevada e desaceleraggo do crescimento. Por esses e outros
fatores, esse período acabou sendo identificado como a década perdida. Com o BESC
não foi diferente, seu balanço em 1986 registrou um prejuízo de cerca de Cr$ 454
milhões e logo o Banco Central do Brasil interveio temporariamente. Resolvidos os
maiores problemas, o banco retornou ao regime normal de administração.

46

Com o advento do plano Real, os bancos perderam uma de suas principais
fontes de rentabilidade, que eram os ganhos inflacionérios sobre depósitos no
remunerados e recursos em trânsito. De outro lado, tiveram que enfrentar a repressão
A expansão do crédito, um dos principais tragos da política econômica nos primeiros
meses do plano Real. A inadimplência, além de gerar perdas para os bancos, suscitou a
desconfiança da saúde do sistema financeiro nacional. 0 Banco Central do Brasil

passou a promover unilateralmente a reorganização de instituições financeiras em
dificuldade, utilizando como principal instrumento

o

Programa de Estimulo à

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Nacional (PROER). Alem disso, algumas
instituições transferiram seu controle acionário, como no caso do Bamerindus ao
HSBC. Porém, muitas instituições financeiras conseguiram manter seus níveis de
rentabilidade, como no caso do BESC, que teve rentabilidade de 15,12% em

1994,

13,18% em 1995 e 11,5 7% em 1996, sobre o patrimônio liquido.
Entre adversidade e prosperidade o Banco investiu em tecnologia, parcerias,
modernas instalações, novos produtos e serviços financeiros. Consolida-se como o
banco dos catarinenses, promovendo o desenvolvimento em praticamente todas as
pragas de Santa Catarina.

4.1.2 Catarinense de valor

Se já no bastasse toda a dificuldade do passado, o BESC entra para o Programa
Nacional de Desestatização (PND) em

2000.

Começa então um processo de

saneamento da instituição e transferência do capital ao Governo Federal para futura
privatização. Clientes deixaram

o banco e muitos não acreditaram que

o BESC

sobreviveria a mais esta prova. Entretanto, o PND é paralisado e a instituição começa a
reerguer-se. Elabora-se um programa de demissão incentivada, em que se gerou um
prejuízo no balanço do Banco na ordem de dois bilhões de reais. 0 banco vendeu seu
principal ativo, o centro administrativo, para o Governo do Estado de Santa Catarina,
visando à redução de custos; Promoveu um concurso público com setenta mil inscritos
para renovação de seu quadro funcional de cerca de três mil colaboradores; cortou
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custos, modernizou o parque tecnológico e suas agências, e retornou a operar em suas
carteiras com algumas restrições.

Consolidando-se cada vez mais como um banco público, rentável

e viável,

tendo resultados positivos em seus últimos balanços, em 2007 ultrapassou a casa dos
70 milhões de lucro liquido. Em 2006 inaugurou os três últimos pontos de
atendimento bancário, estando presente em todas as cidades do Estado de Santa
Catarina. A marca BESC

é fortalecida com

o slogan "Catarinense de Valor",

confirmando sua vocação como banco regional prestador de serviços financeiros a
todas as pragas do Estado.

4.1.3 Incorporação

Apesar de apresentar resultados positivos nos últimos anos, fruto da guerra
contra o prejuízo proposta pelo ex-presidente da instituição Eu rides Luiz Mescolotto, o
governo federal arquitetou uma solução para o caso BESC. Em março de 2007 o
governo do Estado resolve fazer um edital de leilão das contas salários do
funcionalismo público estadual, para arrecadar recursos para o caixa do Estado, sendo
que a partir de 2012 cada servidor poderá escolher por qual banco deseja receber seus
proventos. 0 futuro do BESC entrou em xeque já que o Estado é o principal cliente da
instituição, provedor de cerca de 70% de suas receitas.
0 leilão das contas salários é realizado e o Bradesco foi o banco vencedor. A
Advocacia Geral da União entra com recurso no Supremo Tribunal Federal para
impedir a homologação do leilão, a qual a Presidente 6 época, Ministra Ellen Greice,
concede liminar favorável à União com base no contrato de federalização do BESC, o
qual prevê a manutenção das contas do Estado até a efetiva privatização.
A alternativa 6 privatização do BESC encontrada pelo Governo Federal foi a
incorporação pelo Banco do Brasil. A não privatização do BESC foi um compromisso
assumido pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, e a incorporação de
outras instituições está prevista como uma ação estratégica do Banco do Brasil,
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visando a ampliação de sua base de clientes para fazer frente aos avanços dos bancos
privados e manter-se como a maior instituição financeira da América Latina. Como
parte do contrato de incorporação, o Banco do Brasil comprou as contas salários do
governo estadual em outubro de 2007.
Após uma serie de procedimentos legais, politicos e técnicos, a incorporação do
BESC peto Banco do Brasil foi concretizada em setembro de 2008 com a realização das
assembléias extraordinárias de acionistas das duas instituições para aprovar a
concretização do negócio. Atualmente, as duas instituições estão fazendo os ajustes
técnicos necessários para que a incorporação completa de sistemas, clientes

e

colaboradores sejam efetivados em fevereiro de 2009.

4.1.4 Agência Florianópolis — Rio Branco

A Agência Florianópolis — Rio Branco está localizada na Avenida Rio Branco,
354 — Sala 01, no centro do município de Florianópolis. Seus principais clientes residem
ou trabalham próximo ã agência, sendo eles profissionais liberais, condomínios,
empresas prestadoras de serviços e servidores públicos estaduais.
Sua estrutura física e composta por dois pavimentos. 0 layout dos moveis,
fachada e equipamentos está de acordo com o novo padrão de comunicação visual do
BESC, diferenciando-se das demais agências da instituição. 0 pavimento térreo
concentra o atendimento da unidade: ambiente de auto-atendimento, atendimento
pessoal e atendimento de caixas. 0 mezanino concentra o atendimento a clientes de
alta renda e gerência geral, de negócios e administrativa.
Para prestar atendimento diferenciado 6 Agência de Fomento do Estado de
Santa Catarina (BADESC) e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), a agência Florianópolis — Rio Branco possui dois Postos de Atendimento
Bancário (PAB) nestas instituições.
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A agência conta corn um quadro funcional de quinze colaboradores distribuídos
assim na cadeia hierárquica: um gerente geral, três gerentes administrativos e de
negócios, três coordenadores, seis caixas e dois assistentes administrativos. 0 gerente
geral, em conjunto com os gerentes administrativos

e de negócios, comp6em a

administração da agência. Os coordenadores, em conjunto com os caixas e assistentes
administrativos, executam a rotina operacional da unidade. Além do quadro efetivo, a
agência conta com oito colaboradores terceirizados, sendo eles: duas telefonistas, três
vigilantes, uma servente e dois jovens aprendizes.

4.2 Práticas de gestão do conhecimento

Neste tópico são descritas as práticas de gestão do conhecimento presentes na
agência Florianópolis — Rio Branco. Na primeira seção é abordado como a organização
adquire

e

desenvolve

o

conhecimento,

depois corno esse conhecimento

compartilhado e, para concluir este tópico, como o conhecimento

é

e preservado.

4.2.1 Aquisição e desenvolvimento do conhecimento

Uma das formas que a organização pode usar para adquirir conhecimento

é

através da contratação de especialista ou consultor, adquirindo outra empresa que
detenha o conhecimento buscado, através de cursos e treinamentos para seus
colaboradores, ou até mesmo através da pesquisa para obtenção de dados e
informaç6es que possam ser transformados e desenvolvidos como conhecimento
organizacional.
No âmbito da agência Florianópolis — Rio Branco, as pi - Micas identificadas na
aquisição de conhecimentos estão relacionadas a cursos e treinamentos. Como as
políticas de desenvolvimentos de recursos humanos são estabelecidas pela Direção

Geral,

os colaboradores adquirem conhecimentos através das ferramentas
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disponibilizadas pela Internet ou em cursos e treinamentos. Entretanto, conforme
relato dos administradores, o banco não possui uma política forte na disponibilização
de cursos de treinamentos.
Neste ano foi disponibilizado urn curso de um dia para gerentes administrativos
e de negócios, com o tema "Conhecendo seus Clientes", e uma palestra para gerentes
e coordenadores sobre "Comunicação Organizacional". Para os colaboradores que

trabalham nos caixas é disponibilizado o curso para "Formação de Caixa". Foram
disponibilizadas também, através da Universidade Corporativa Banco do Brasil,
apostilas para aplicação de uma prova de certificação por competência nas áreas de
agroneg6cios, controles internos, teoria geral da administração, economia,
responsabilidade social, comércio exterior, marketing e gestão de pessoas.

4.2.2 Compartilhamento e distribuição do conhecimento

Nesta seção é descrito como acontece o compartilhamento de conhecimentos
na agência Florianópolis — Rio Branco. As práticas mais utilizadas na organização são
através dos portais corporativos, manuais de serviços e com lições aprendidas.
Os portais corporativos estão presentes na rotina dos colaboradores da
agência. 0 banco possui uma rede intranet que disponibiliza inúmeras outras
ferramentas para o compartilhamento do conhecimento. t a partir deste portal que o
colaborador pode acessar os demais portais específicos

e

outras ferramentas

existentes. 0 detalhamento destas ferramentas é descrito em tópicos seguintes deste
capitulo.
Segundo relato dos administradores e colaboradores, o manual de serviço é
uma ferramenta muito utilizada no compartilhamento do conhecimento. 0
Conglomerado BESC

é

regulamentado

e

fiscalizado por diversos órgãos

governamentais e outros privados. E fundamental que todos os processos e rotinas
estejam descritos para que os colaboradores possam recorrer quando precisam
certificar o trabalho que estão realizando.
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0 Conglomerado BESC, no âmbito da agência Florianópolis — Rio Branco, não
dispõe de uma ferramenta tecnológica para

o

registro de lições aprendidas.

Entretanto, segundo relato dos colaboradores, estas lições são registradas nas agendas
pessoais. Em função do grande número de informações com que os colaboradores
lidam diariamente, muitas vezes 6 preciso registrar algum detalhe em sua agenda
pessoal, para que na próxima vez ern que executar este processo não precise pesquisar
novamente esta informação. Foi observado que muitos colaboradores utilizam a
mesma agenda desde quando foram contratados na instituição, em função destas
lições aprendidas já registradas.
Outro mecanismo de compartilhamento do conhecimento entre os
colaboradores é a socialização. Muitos colaboradores ainda não conseguem pesquisar
nos manuais de serviços as informações desejadas com a velocidade que

o

atendimento ao cliente exige. Em função disso, durante o expediente há muitos
questionamentos entre os colaboradores acerca dos procedimentos a serem adotados
em cada situação. Essa troca de informações ocorre normalmente entre os assistentes
ou caixas; quando não conseguem resolver a questão, recorrem ao coordenador do
setor, e se ainda assim não conseguirem a resolução do problema, recorrem ao
gerente administrativo e de negócios, que por sua vez recorre ao gerente geral.
Entretanto, esta hierarquia 6 flexível, podendo o assistente recorrer ao gerente geral.
Quando o conhecimento requerido é técnico e não pode ser socializado entre
os colaboradores da agência por não possuírem esta informação, os colaboradores
recorrem as superintendências gestoras do produto ou processo. Esta troca de
informações pode ser feita através do e-mail corporativo ou muitas vezes pelo
telefone. Como a agência Florianópolis — Rio Branco está localizada na mesma cidade
ern que a Direção Geral está lotada atualmente, e usufrui de uma central telefônica
interligada aos ramais de grande parte das superintendências do banco, o contato é
facilitado. Contudo, o Conglomerado BESC dispõe de uma ferramenta de comunicação
interna, o Spark. Este programa disponibiliza a troca instantânea de mensagens entre
todos os colaboradores da Rede de Agências e da Direção Geral, reduzindo o custo de
ligação entre as agências mais distantes de Florianópolis.

52

Outro mecanismo para a socialização do conhecimento entre os colaboradores
é a pratica de uma reunião semanal com os gerentes e coordenadores, e uma reunião

mensal com todos os colaboradores da agência. Nas reuniões semanais, com duração
de uma hora, os gerentes e colaboradores conseguem fazer uma avaliação sobre as
questões estratégicas

e operacionais,

e os colaboradores conseguem expor os

assuntos que consideram pertinentes, compartilhando suas experiências em relação a
dificuldades apontadas por outros colaboradores. Nas reuniões mensais, também com
duração de uma hora, os colaboradores fazem um alinhamento estratégico entre os
membros da equipe ern relação as metas de realização de negócios

e questões

operacionais, além de socializar os principais acontecimentos e aprendizagens do mês
e estabelecer as diretrizes para o próximo mês.

0 Conglomerado BESC também dispõe de mecanismos de permissões de
acesso. Os principais níveis atribuídos aos colaboradores são gerencial, coordenação e
operacional. De acordo com a função que o colaborador exerce, é atribuído um
determinado nível de acesso aos sistemas de informações.
Com a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, a Universidade Corporativa
Banco do Brasil (UniBB) torna-se uma realidade para os colaboradores da agência
Florianópolis — Rio Branco. Os colaboradores relatam que ainda não tiveram
oportunidade de fazer algum curso oferecido pela UniBB, mas já acessaram o site e em
breve farão algum curso de aperfeiçoamento profissional e até mesmo pessoal. Em
função desta incorporação, a intranet corporativa do Banco do Brasil também

disponibiliza o recurso de páginas amarelas.

4.2.3 Preservação, seleção e atualização do conhecimento

0 Conglomerado BESC, bem como a agência Florianópolis — Rio Branco, nos
últimos anos teve uma grande rotatividade entre colaboradores. Segundo relato dos
entrevistados, esse fato foi devido ao desligamento de colaboradores através do
programa de demissão incentivada (POI), transferência entre agências

e rodízio de
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gerente geral. Muitos colaboradores tiveram oportunidade em ascender na hierarquia
da agência. Quando questionados se a agência tinha estruturado alguma técnica para
preservar o conhecimento dos colaboradores que eram desligados, ou até mesmo
daqueles que eram promovidos, alegaram que não existia nada estruturado, mas que
isto acontecia naturalmente entre eles.
Normalmente, antes de uma pessoa assumir uma nova função o colaborador
treina a pessoa durante o tempo que for necessário, para que ela possa se familiarizar
com as novas atribuições. Durante o exercício das novas funções, as eventuais dúvidas
eram tiradas com o antigo ocupante do cargo quando o mesmo permaneceu na
agência. Relatam que já aconteceu que pessoas assumiram cargos deixados por outros
colaboradores e os novos ocupantes dos cargos tiveram que começar um ciclo de
obtenção de conhecimento. Entretanto, esta situação aconteceu há cerca de dois a

três anos atrás. Atualmente ainda existe rotatividade de pessoas, porém, as que
permanecem puderam construir o conhecimento a respeito das funções novamente,
tendo pessoas capacitadas no treinamento dos novos ocupantes. Essas atitudes
caracterizam as técnicas de

coaching e sombra, efetuadas empiricamente pelos

colaboradores da unidade, que consistem em utilizar os conhecimentos já adquiridos
pelos colaboradores, transferindo esse aprendizado para os novos ocupantes dos
cargos. A socialização deste conhecimento ocorre no trabalho em conjunto dos dois
colaboradores, o que está deixando o cargo e o que está ocupando a vaga.
As questões tecnológicas referentes 6 preservação do conhecimento são
tratadas diretamente pela Superintendência de Tecnologia, não ficando a cargo da
agência Florianópolis — Rio Branco. Entretanto, o Conglomerado BESC dispõe de um
sitio de contingência, na prestadora de serviços de comunicação de dados, Brasil
Telecom. Apesar de todas as agências contarem com servidor próprio, devido à
importância das informações geridas pelo banco, há existência desse sitio de
contingência que entra em funcionamento caso ocorra algum problema com
servidor de grande porte principal.

o
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4.3 Recursos tecnológicos

Nesta seção são abordados os temas relativos aos recursos tecnológicos
disponíveis para a gestão do conhecimento no BESC. A seção está estruturada com

uma abordagem à automação bancária vivenciada pelas instituições financeiras, em
seguida a realidade tecnológica do BESC frente as suas concorrentes e, para finalizar,
quais recursos tecnológicos os colaboradores da organização dispõem para gestão
estratégica do conhecimento.
São

descritas também as ferramentas disponíveis para a gestão do

conhecimento no BESC. 0 principal meio de gestão e disseminação do conhecimento
encontrado no BESC é através da intranet corporativa, onde há uma série de
programas, ferramentas e funcionalidades disponibilizadas para os colaboradores
através dela. Apresenta-se também o correio eletrônico da organização e como ele
está presente na rotina dos colaboradores, bem como são elencados os sistemas de
informações gerenciais utilizados.

4.3.1 Automação bancária

Corn o advento da abertura do mercado brasileiro à competição estrangeira, a
partir de 1990, observam-se transformações na estratégia mercadológica das
empresas nacionais com aumento de produtividade, redução de custos e padronização
da qualidade dos produtos e serviços, para atender as expectativas de qualidade e
prego do consumidor final.
Ao mesmo tempo, esse mercado global impõe um novo desafio às empresas: o
desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável, por exemplo, através de
algum diferencial de produto ou serviço, percebido pelo mercado como relevante
(PORTER, 1989).
Considerando-se que os bancos realizam cerca de 18 bilhões de transações
anualmente, eles investem cerca de 3 bilhões de reais por ano, inovando suas
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tecnologias, oferecendo serviços modernos aos seus clientes nos canais de
atendimento, seja por telefone,

Internet,

caixas eletrônicos ou agencies

a utomatizadas.
É importante destacar que um programa de automação deve adequar-se As
disponibilidades de cada empresa e ser orientado para as situações onde realmente
existe retorno do investimento.

4.3.2 Realidade tecnológica BESC

Ao longo de sua história o BESC passou por alguns momentos delicados, desde
a sua criação até a incorporação pelo Banco do Brasil. Neste período a instituição não
fez investimentos agressivos em automação bancária, comparativamente a seus
concorrentes. A situação ficou ainda mais critica quando a organização entrou para o
PND.

Devido As restrições impostas pelo programa,

o banco

parou de fazer

investimentos em tecnologias de informação e automação bancária em 2000, os quais
já eram bem pequenos. Somente após a paralisação do PND em

2002,

a organização

voltou a fazer investimentos em TI no ano de 2003.
A partir de 2003 o parque tecnológico do Conglomerado BESC começou a ser
reestruturado. Foram adquiridos:
a) novos terminais de auto-atendimento, inclusive com acessibilidade para
deficientes físicos;
b) novos termina is de microcomputadores;
c) novo computador central de grande porte;
d) sitio de contingência;
e) ampliação da capacidade de rede de transmissão de dados;
f) investimentos em software;
g) atualização dos sistemas de informações gerenciais;
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h) atualização e modernização do internet banking;
I) modernização das ferramentas da intranet.
Com esses investimentos

o Conglomerado BESC conta com um parque

tecnológico que supre as necessidades operacionais básicas. Entretanto, todos estes
investimentos no foram suficientes para cobrir anos de atraso tecnológico
provocados pela falta de investimento nesta area. A organização teve um grande
avanço, porém ainda está muito defasada na integração dos sistemas de informações,
e

na disponibilização de ferramentas operacionais e gerenciais

para seus

colaboradores. Segundo informações da Superintendência de Tecnologia,

o

Conglomerado BESC ainda no dispõe de ferramentas de Business Inteligence e CRM,
todavia, reconhecem que com investimentos nessa area será possível disponibilizar
para a Rede de Agências e Direção Geral ferramentas estratégicas para disseminação
do conhecimento, alavancagem de produtos e serviços e estreitar o relacionamento
com os clientes.

4.3.3 Intranet corporativa

O Conglomerado BESC dispõe de uma ferramenta muito importante na gestão
do conhecimento. A intranet corporativa da organização reúne em um espaço virtual a
maior pa rte das ferramentas para gestão estratégica do conhecimento. E a partir deste
espaço que os colaboradores têm acesso a outros recursos tecnológicos disponíveis.
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Ao abrir o navegador da web, a primeira página

é o portal da intronet,

conforme Figura 5. Logo ao centro da tela há sempre uma informação em destaque.
Atualmente, em função da incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, há um link que
dá acesso às principais mudanças nos processos referentes à incorporação. Ele é
atualizado diariamente, constituindo um instrumento importante na disseminação
destas informações.
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Figura 5 - Intranet corporativa.
Fonte: BESC (2008).

São apresentados, a seguir, alguns itens que já foram destaques na página
principal, e que ainda estão disponíveis para acesso. Há também um link de acesso
rápido para outros espaços de publicação da intranet. Na direita da tela estão os
principais links para as demais funcionalidades do portal, tais como informativo
eletrônico, aplicativos, portais, formulários, tabelas, normativos, entre tantos outros
links que estão em constante atualização.
Nas próximas seções são descritas as funcionalidades de cada ferramenta
presente na Intranet corporativa.
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4.3.4 Informativo eletrônico

Segundo informações dos colaboradores, o informativo eletrônico faz parte da
rotina diária da organização. É através deste informativo que os colaboradores têm
acesso às principais mudanças nos normativos internos, mudanças nos orgãos de
regulação e fiscalização externos e orientações gerais ao conglomerado como urn
todo. 0 informativo, Figura 6 a seguir, pode ser atualizado a qualquer momento
durante o expediente, sendo uma ferramenta ágil na disseminação de informações, e
o conteúdo fica armazenado durante trinta dias, podendo ser acessado e pesquisado
por data de publicação. A Superintendência de Controles internos e Compliance é a
área gestora responsável pela publicação do informativo, que certifica as informações
a serem publicadas pelas demais áreas do banco.
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Figura 6- Informativo eletrônico.
Fonte: BESC (2008).

Apesar de todos os colaboradores terem acesso ao informativo eletrônico, foi
possível perceber que eles possuem por hábito comentar e questionar entre si as
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principais mudanças. Isto ocorre principalmente quando a informação tem impacto
imediato na rotina das pessoas, ou quando no há o entendimento claro da instrução.

4.3.5 Jogo corporativo

A Superintendência de Tecnologia, em conjunto com a Superintendência
Adjunta de Desenvolvimento de Recursos Humanos, disponibilizou pela primeira vez
este ano aos colaboradores do Conglomerado BESC, uma ferramenta interativa de
gestão do conhecimento. 0 jogo corporativo foi disponibilizado aos colaboradores
através da intranet durante cerca de um mês. Consiste em um jogo de perguntas com
alternativas fechadas a respeito dos produtos e serviços disponibilizados pelo banco
através dos canais alternativos de distribuição. Ele estava dividido em quatro temas:
auto-atendimento, Internet banking, tele-atendimento e cartão de débito. Cada tema
tinha cinco perguntas com três alternativas para respostas. Os colaboradores podiam
responder a qualquer momento durante o expediente de trabalho, podendo consultar
colegas ou até mesmo verificar utilizando os canais de atendimento alternativo. As
perguntas estavam direcionadas a cada tema e retratavam situações reais vivenciadas
pelos colaboradores no atendimento aos clientes. As respostas descreviam atitudes
possíveis que os colaboradores teriam no atendimento aos clientes e a resposta certa
era aquela caracterizada pela melhor atitude, alinhada com os objetivos estratégicos
da organização. A cada resposta o jogo já informava se a resposta estava correta ou
não, e fazia um comentário com orientações a respeito da situação em questão.
Os colaboradores relataram que

o jogo corporativo foi uma ferramenta

interessante na disseminação do conhecimento, por apresentarem relatos de
situações reais vivenciadas por eles mesmos no atendimento aos clientes. Na agencia,
nenhum colaborador respondeu corretamente a todas as questões, evidenciando que
no havia entre eles, domínio dos temas tratados.
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4.3.6 Fórum

Na intranet está disponibilizado um fórum de discussão a respeito do Desafio
BESC Clube. Este desafio está relacionado 6 campanha de metas da Rede de Agências,
que encerrou em agosto de 2008. Neste espaço eram publicados assuntos e
disponibilizados arquivos referentes 6 campanha de metas do banco, de janeiro a
agosto de 2008. Todos os colaboradores podiam acessar o fórum para verificar a
evolução do desempenho de sua agência através dos arquivos disponibilizados, fazer
perguntas e publicar suas sugestões e criticas a respeito dos itens que compunham o
desafio. A mediação era feita pelo Superintendente de Serviços Bancários, que era

o

gestor da campanha.
Os colaboradores aprovaram a idéia de disponibilizar as informações através
deste fórum, pois todas as pessoas tinham acesso aos comentários de todos, sendo
que muitas vezes a dúvida de um colaborador já tinha sido apresentada por outro
usuário e solucionada pelo mediador do fórum. Trata-se de uma ferramenta ágil na
disseminação de conhecimentos, que evita os questionamentos individuais, por e-mail
ou telefone, que reduz custos e otimiza o tempo dos colaboradores envolvidos no
processo.
Cabe ressaltar que esta não foi a primeira vez que foram utilizados os fóruns
corporativos na organização. Entretanto, foi a primeira vez que a sua utilização foi
realmente efetiva por parte da Rede de Agências, alcançando bons resultados.

4.3.7 Portal RH mais você

0

por-tal "RH mais você" está disponibilizado através da

intranet

pela

Superintendência Adjunta de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Figura 7 a
seguir. 0 conteúdo deste portal é voltado para o desenvolvimento dos colaboradores
do Conglomerado BESC, sendo

o

principal meio de comunicação entre a

61

superintendência adjunta e os colaboradores. Por este canal são disponibilizados
treinamentos, artigos, processos de recrutamento e seleção interna, entre outras
funcionalidades.
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Figura 7 - Tela portal "RH mais você".
Fonte: BESC (2008).

Com relação A disseminagão do conhecimento na organização, o portal
disponibiliza apostilas em formato .pdf para que os colaboradores imprimam ou
copiem os arquivos para ter acesso em suas residências.

4.3.8 Manuais de serviço

Todas as normas e rotinas do Conglomerado BESC estão registradas nos
manuais de serviço. Esses manuais estão disponíveis na Intranet do banco, conforme
Figura 8 a seguir, e podem ser acessados por todos os colaboradores. Estão
segmentados em 31 temas. São eles:

62

a)

MS-1 — Compensação de cheques e outros papéis

b) MS-2 — Atendimento de negócios com governos
c)

MS-3 — Automação

d)

MS-4 — Procedimentos de marketing

e)

MS-5 — Abertura e movimentação de contas

f)

MS-6 — Tarifas

g)

MS-7 — Prevenção 6 lavagem de dinheiro

h) MS-8 — Cadastro e análise de risco de crédito
I) MS-9 — Operagaes de credito
j)

MS-10 — Serviços bancários

k)

MS-ii — Crédito imobiliário

I) MS-13 — Cobrança bancária
m) MS-14 — Tributos
n) MS-15 — Crédito rural
o)

MS-16 — Recuperagão de crédito

p)

MS-17 — Controladoria

q)

MS-18 — Câmbio

r)

MS-19 — Assuntos jurídicos

s)

MS-20 — Secretaria executiva

t)

MS-21— Fundos de investimentos

u) MS-22 — Controles internos e compliance
v)

MS-23 — Recursos humanos

w) MS-24— Planejamento
x)

MS-25 — Gestão tributária

y)

MS-26 — Infra-estrutura

z)

MS-27 — Auditoria interna

aa) MS-28 — Ouvidoria
bb) MSI — Administrativo
cc) MSI — Segurança da informação
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dd)MS1 - Financeiro
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Fonte: BESC (2008)
-

Em cada tema estão descritas todas as informações e todos os processos
referentes Aquela área. A responsabilidade pela atualização destes manuais é de cada
superintendência gestora do produto ou processo, e a cada atualização os normativos
são submetidos a um processo de certificação pela Superintendência de Controles
Internos e Compliance, que certifica os pontos tratados, verificando se estão em
conformidade com as leis e regulamentos externos.
Em entrevistas com os colaboradores, foi verificado que os normativos passam
por constantes atualizações. Essas atualizações são identificadas através de urn
mecanismo de comunicação interna, o informativo eletrônico, disponibilizado na
intranet. Os administradores da agência acompanham diariamente as alterações
normativas e orientam que todos os colaboradores também tenham o hábito de
acompanhar estas alterações. As mudanças mais importantes são impressas e é
colhido o visto de todos os colaboradores; quando as alterações são mais especificas,
são colhidos apenas dos colaboradores envolvidos nos processos.
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Os gerentes entrevistados relatam que a sistematização de normativos na
organização e um procedimento adotado há muito tempo na organização. Todavia,
muitos colaboradores no têm a cultura de consultar os normativos para dirimir
eventuais dúvidas. Quando questionados por que há resistência à consulta aos
normativos, justificam alguns pontos:
a) os manuais são editados pela Direção Geral do banco, que é a gestora dos
produtos, serviços e processos. Muitas vezes os colaboradores da Direção Geral
no possuem o conhecimento de como funciona o processo executado na Rede
de Agências, o que dificulta a elaboração de um texto que retrate a realidade
da operacionalização destes produtos e serviços;
b) o processo de certificação dos manuais começou a ser realizado há um ano e
ainda no foram todos os manuais certificados;
c) apesar de os manuais estarem dispostos por temas e subitens, muitos
colaboradores possuem dificuldade em encontrar a resposta para o problema
pesquisado. Como fazem atendimento ao público, no dispõem de tempo
suficiente para realizar esta pesquisa, sendo mais fácil e rápido consultar urn
colaborador com mais experiência.

4.3.9 Sistemas de informações

0 BESC no possui um sistema único de informações. Ele esta dividido em
vários sistemas, que muitas vezes não se comunicam. Alguns deles são soluções
prontas compradas de empresas especializadas, outros são desenvolvidos pela
Superintendência de Tecnologia,
universidades.

e

alguns desenvolvidos em parcerias com

Na intranet corporativa os colaboradores têm acesso a uma série de aplicativos,
conforme Figura 9 a seguir, onde se destacam para este estudo: novo sistema de
visualização de relatórios (NSVR), Portal da Retaguarda, Clientes e Gestão de Crédito.
Outros dois sistemas utilizados na agência são o Plenus e Retaguarda Otimizada.
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Figura 9 - Tela menu aplicativos.
Fonte: BESC (2008).

0 Portal da Retaguarda é o sistema responsável pela manutenção da base
cadastral dos clientes, abertura de contas e gerenciamento dos termos de adesão dos
fundos de investimento, sendo um sistema operacional que serve de base para os
demais sistemas, em que o cadastro é o inicio do relacionamento com a instituição.
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0 sistema Retaguarda Otimizada, Figura lo a seguir, faz o gerenciamento
operacional das agências.

É por meio dele que as transações financeiras são

operacionalizadas pelos colaboradores, além de contar com gerador de relatórios e
sistemas de controle do ambiente de agência.
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Fonte: BESC (2008).

0 sistema Plenus, Figura 11 a seguir, operacionaliza os demais serviços
disponibilizados pelo banco. É a partir dele que é controlado o sistema de tarifas,
cestas de serviços, habilitação de transações no intemet banking, relatórios gerenciais
e uma série de subsistemas de controle e gerenciamento, tanto da Rede de Agências
quanto da Direção Geral.
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0 aplicativo Clientes faz a integração entre diversos sistemas, tendo uma base
(mica de dados dos clientes, como ficha cadastral, contas de depósitos,
responsabilidades, rentabilidade, aplicações e conceito cadastral. Os colaboradores
relatam que este sistema

é muito importante para identificar qual o grau de

relacionamento entre o cliente e a instituição.
O aplicativo Gestão de Crédito, como o próprio nome sugere, faz a gestão de

crédito do banco através de propostas de limite de credito e propostas de negócios.
Para essa análise, utiliza todos os outros sistemas do banco, como o Portal da
Retaguarda, onde esta o banco de dados das informações cadastrais dos clientes, e o
aplicativo Clientes, para verificar o conceito cadastral do cliente internamente e nos
sistemas externos de informações disponibilizadas pelo SERASA e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC). Os colaboradores destacam a importância deste aplicativo,

pois com a integração das diversas informações necessárias para a concessão de
crédito, os contratos são firmados com mais segurança e retorno para a instituição.
0 novo sistema de visualização de relatórios (NSVR), Figura 12 a seguir, é o
aplicativo gerador de relatórios de todos os sistemas de automação do banco, sendo
dividido em subsistemas de acordo com a informação pesquisada. Alguns desses
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relatórios não são passíveis de alterações, sendo que para cada subsistema existe um
relatório padrão.
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Fonte: BESC (2008).

Os colaboradores destacam como a maior dificuldade o fato de não poder
filtrar ou ter a possibilidade de mais opções de parâmetros para efetuar as pesquisas,
sendo elas limitadas aos padrões existentes. Entretanto, os relatórios disponibilizados
constituem o principal meio de obtenção de informações para prospecção de novos
negócios, segundo os administradores da agência.

4 3.10 E mail corporativo
-

-

0 Conglomerado BESC dispõe de uma rede de e mail corporativo. Conforme
-

pesquisa realizada, não são todos os colaboradores que possuem e mail próprio.
-

Todos os gerentes possuem

e mail pessoal,
-

o que já não acontece com os

coordenadores, caixas e assistentes administrativos. Relatam que a Superintendência
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de Tecnologia prioriza os cargos gerenciais em razão de que os equipamentos
disponíveis atualmente não comportam contas de todos os colaboradores na rede.
Para criação de e mail pessoal para no ocupantes de cargos gerenciais, é preciso
-

justificar para a Superintendência gestora, em função da participação do colaborador
em algum projeto da instituição ou necessidade da função que ocupa.
Apesar de nem todos os colaboradores terem acesso ao e mail corporativo
-

pessoal, todos podem utilizar o e mail da unidade: ag248@besc.com.br . E através
-

dele, Figura 13 a seguir, que muitos procedimentos operacionais

e a troca de

informações entre agências ou entre superintendências gestoras dos produtos ou
e prática para compartilhar

processos ocorrem; além de ser uma forma rápida

informações, apresenta também um baixo custo de manutenção do serviço para a
instituição.
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Figura 13 — Tela e-mail corporativo.
Fonte: BESC (2008).

Além da comunicação individual entre as pessoas,

é através do e-mail

corporativo que a instituição compartilha muita informação entre os diversos
departamentos. Existem grupos específicos de e-mail, como: L_TODOS, L_AGENCIAS,
L_AGENCIA_SUREG_FPOLIS, L_GERENTE GERAL, L_GERENTE ADM E NEG, entre muitos
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outros grupos que, de acordo com a abrangência do conteúdo, podem ser
direcionados ao público-alvo daquela informação.

4.4 Análise e sugestões

Neste tópico foi feita uma análise a cerca das práticas de gestão do
conhecimento presentes na organização descrita nos tópicos anteriores. De acordo
com esta análise e com os recursos tecnológicos disponíveis aos colaboradores, foram
elencadas algumas ações estratégicas para a disseminação do conhecimento na equipe
da Agência Florianopolis— Rio Branco, objeto deste estudo de caso.

4.4.1 Aquisição e desenvolvimento do conhecimento

De acordo com a descrição acerca de aquisição e desenvolvimento de
conhecimentos na organização, foi possível perceber que a agência não possui
autonomia na elaboração das políticas de desenvolvimento de recursos humanos
relacionadas a cursos de capacitação, treinamentos, contratação de consultores. Estas
políticas são determinadas pela Direção Geral do BESC.

No âmbito da agencia podem ser construidos mecanismos para

o

desenvolvimento da criatividade entre os colaboradores, conforme sugestão de
Probst, Raub e Romhardt (2002) e Juliani (2002). Despertar a criatividade entre os
colaboradores independe de autorização prévia da Direção Geral,

e

pode ser

trabalhada pelos administradores em conjunto com os colaboradores da equipe.
Através da UniBB também é possível adquirir e desenvolver o conhecimento na

organização. A administração da agência pode incentivar os colaboradores a
inscreverem-se nos cursos e programas de treinamento oferecidos pela universidade
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corporativa e a utilizar as bolsas de graduação e pós-graduação oferecidas tanto no
módulo presencial quanto A distância.

4.4.2 Compartilhamento e distribuição do conhecimento

A prática mais utilizada no âmbito da agência para o compartilhamento do
conhecimento entre os colaboradores é a socialização. Foi possível perceber que eles
encontram dificuldades em encontrar as informações que estão disponíveis nos
manuais de serviço da organização. Entretanto, mesmo que a edição destes manuais
não seja competência da agência, existem mecanismos de comunicação entre a
agencia e a Direção Geral, possibilitando a adequação destes manuais â realidade da
agência. Outra sugestão é criar um mecanismo de busca por palavra-chave nos
manuais de serviço. 0 processo de pesquisa pode ser feito rapidamente através desse
recurso. Corn a utilização dos manuais, os colaboradores podem acessar a informação
diretamente do regulamento, sem precisar recorrer a outros colaboradores, que
muitas vezes possuem uma informação desatualizada ou não dispõem de tempo para
oferecer uma explicação adequada.
A prática de reuniões mensais e semanais para socializar informações também
é uma boa prática de gestão do conhecimento. Essa prática pode ser estendida a uma

série de reuniões especificas entre colaboradores, entre as diversas áreas de atuação
da agência, como, por exemplo, rotinas de caixas, fundos de investimentos, abertura
de conta corrente, contabilidade, arquivo morto, técnicas de vendas, entre outros.
Como a agência não pode elaborar políticas formais para cursos, ela pode realizar
estas reuniões para compartilhamento de conhecimento e esclarecimento de dúvidas
entre todos os colaboradores. A administração pode fazer uma programação destas
reuniões que estejam de acordo com a rotina da agencia.

Outro ponto a ser destacado é a não existência de um mecanismo para o
registro de lições aprendidas. Esta é uma sugestão que pode ser feita a Direção Geral
do banco para disponibilizar a rede, entretanto, no âmbito da agência é possível criar
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um mecanismo de lições aprendidas. Pode ser efetuado o registro desta informação
em arquivos de textos e salvo este arquivo em pastas de rede por setor. No titulo do
arquivo é importante redigir um pequeno texto com palavras-chave a respeito do
assunto que está sendo tratado. Pela rede interna todos os colaboradores podem
acessar de qualquer estação de trabalho. e o conhecimento descrito também pode ser
aprimorado a cada consulta, facilitando a consulta futura do documento. Esta sugestão
esta de acordo com a recomendação de Probst, Raub

e Romhardt (2002),

na

elaboração de documentos intuitivos e atraentes dentro da organização para utilização
deste conhecimento explicito.
Foi possível observar que os administradores da agência preocupam-se em
melhorar continuamente o processo de atendimento. Neste sentido, no âmbito da
agência é possível utilizar uma abordagem integrada, como sugerem Probst, Raub e
Romhardt (2002),

unificando os processos de atendimento, possibilitando aos

colaboradores uma visão sistêmica da rotina da agência e suas peculiaridades. Dessa
forma, o atendimento tende a ser mais ágil tanto para o colaborador quanto para o
cliente no atendimento de suas necessidades. Os autores também sugerem adequar o
layout da agência, reduzindo a distância física entre os colaboradores para melhorar o
processo de comunicação entre eles.
0 BESC disponibiliza

uma série de ferramentas tecnológicas para

o

compartilhamento do conhecimento entre os colaboradores, que são disponibilizadas
através da intranet. A análise destas ferramentas foi feita em tópico especifico a
seguir.

4.4.3 Preservação, seleção e atualização do conhecimento

No âmbito da agência, os colaboradores podem preservar o conhecimento
através do aprimoramento das técnicas de coaching e sombra, visto que foram essas
as técnicas mais praticadas pelos colaboradores. Outras técnicas para preservação do
conhecimento sugeridas por Probst, Raub e Romhardt (2002) é a manutenção de
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especialista na organização. A administração pode elaborar maneiras de reter os
talentos que compõem a equipe para que o conhecimento não seja perdido pelo
desligamento dos mesmos. Troca de informações entre grupos também e uma forma
de preservar o conhecimento, visto que o conhecimento grupal é maior que o
conhecimento individual, como sugerem os autores. Através das tecnologias
disponíveis também é possível atualizar esses conhecimentos preservados, como a
leitura do informativo eletrônico e todos os outros meios de comunicação existentes
na organização. Outras medidas tecnológicas estão a cargo da Superintendência de
Tecnologia.

4.4.4 Tecnologias para gestão do conhecimento

Neste tópico, foram abordadas a análise e a sugestão de ações que possam ser
implementadas referentes às ferramentas tecnológicas disponíveis para a gestão do
conhecimento entre os colaboradores da agência Florianópolis — Rio Branco por
fazerem parte da rotina dos colaboradores. As ações que poderiam ser implementadas
referentes às tecnologias disponíveis não estão na alçada dos colaboradores da
agencia, ficando a cargo da Superintendência de Tecnologia, gestora destes processos.
A intranet corporativa

é a ferramenta mais utilizada para a gestão do

conhecimento na organização. E possível afirmar que sem ela o banco corre o risco de
parar suas atividades, pois muitos recursos são disponibilizados através dela, tanto
gerenciais quanto operacionais. Portanto, os sítios de contingência e aprimoramento
da rede de comunicação e transmissão de dados precisam estar em constante
manutenção preventiva para mitigar possíveis interrupções dos sistemas, evitando
assim eventuais prejuízos.
0

informativo eletrônico, importante meio de compartilhamento de

informações no Conglomerado BESC, poderia ser aperfeiçoado com mecanismo de
busca para localizar informações mais facilmente. Um recurso que poderia ser adotado
e a elaboração de um minicalendário do mês, com palavras-chave referentes ao
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conteúdo de cada informativo eletrônico. 0 tempo de trinta dias de permanência das
informações poderia ser aumentado também para facilitar a busca de informações
recentes.
Os jogos corporativos, segundo informações repassadas pelos colaboradores,
poderiam ser ampliados para outras áreas de conhecimento da organização, tendo a
cada mês um tema diferente, e as pontuações dos candidatos poderiam formar
também um banco de dados para a Superintendência de Recursos Humanos, na
elaboração de cursos focados nas deficiências constatadas na Rede de Agências. Podese criar também um meio de contato entre os participantes e os gestores desta
ferramenta, o que seria interessante no sentido de colher sugestões e dicas de
aprimoramento. Os jogos corporativos podem ser utilizados para todas as áreas de
conhecimento e todos os níveis hierárquicos da organização.
0 fórum de discussão poderia ser ampliado para uma comunidade colaborativa
de práticas, de acordo com os segmentos da organização. Dentro desta comunidade
colaborativa de práticas poderão ser criadas outras comunidades especificas, como
Direção Geral e Agências. No segmento Agências poderiam ser criados outros

segmentos, tais como gerente geral, gerente administrativo, gerente de negócios,
tesouraria e atendimento, entre outros. Dentro desta comunidade as melhores
práticas poderiam ser compartilhadas entre todo o Conglomerado BESC. Desta forma,
os colaboradores que assumirem novas posições dentro da organização poderão
contar com mais este recurso para facilitar o aprendizado.
0 portal "RH mais você", apesar de bem estruturado, está um pouco distante
da rotina dos colaboradores. É interessante criar um banner no portal da intranet com
destaque para informações relevantes do portal "RH mais voce. Dessa forma, os
colaboradores conseguem ter acesso rápido aos destaques. E interessante também
atualizar o portal com informações importantes para os colaboradores e criar novas
ferramentas direcionadas a gestão do conhecimento.
Com relação aos manuais de serviço interno, é preciso existir uma integração
maior entre os gestores que trabalham na Direção Geral e os colaboradores da Rede
de Agências. E interessante criar um canal direto de comunicação entre quem edita as
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informações e quem as utiliza. Este canal de comunicação poderá ser em formato wiki,
em que todos os colaboradores podem auxiliar na elaboração dos manuais de serviço
com certificação pela superintendência gestora. Um mecanismo de busca por palavraschave, já sugerido neste estudo, também reduziria sensivelmente o tempo na procura
de informações nos manuais.
A principal deficiência constatada em relação ao correio corporativo esta
relacionada a não abrangência de todos os colaboradores. Investimento em tecnologia
para suportar um maior número de cadastramentos de contas de e-mail na rede trará
inúmeros benefícios tanto gerencias quanto operacionais na disseminação do
conhecimento. Os grupos de e-mail poderiam ser ampliados

e as informações

repassadas aos colaboradores teriam um registro formal e eletrônico.
Os sistemas de informações são a ferramenta tecnológica onde foi encontrado
o maior número de problemas, principalmente pela falta de integração entre eles. A

integração desses sistemas é imprescindível para aperfeiçoar os processos como

workflow e gerenciamento de documentos. Dessa forma, o tempo de execução de
tarefas pelos colaboradores será otimizado substancialmente, e este tempo poderá ser
direcionado a concretização de novos negócios. A implementação destas sugestões
não está na alçada dos colaboradores da agência, contudo, a Superintendência de
Tecnologia pode verificar a viabilidade da concretização destas mudanças.

4.4.5 Incorporação ao Banco do Brasil

Durante a realização deste estudo, ocorreu no mês de setembro de 2008 a
incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S/A ao Banco do Brasil. Neste
tópico foram abordadas algumas informações a respeito deste processo,
especificamente em relação ás práticas de gestão do conhecimento do Banco do Brasil,
que gradativamente estão sendo transferidas aos colaboradores do BESC. Estas
informações não estão detalhadas suficiente, por não ser um objetivo especifico deste
estudo, mas atende ern pa rte ao objetivo geral.
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A seguir destaca-se, um trecho da política de gestão do conhecimento do Banco
do Brasil (2008):
0 Banco do Brasil procura alinhar o crescimento do seu capital fi nanceiro
com o do seu capital humano, através de um programa de gestão do
conhecimento fundamentado em uma ética empresarial. 0 programa é
baseado em mapeamento de competências e trilhas de aprendizagem
segundo as necessidades de desenvolvimento de cada profissional.

Dentro desta política de mapeamento de competências, foi constatado que o
BESC não possui um banco de competências da organização onde os colaboradores
possam atualizar seus curriculos e constituir uma base de informações que todos
possam acessar. Contudo, esta pratica já é uma realidade no Banco do Brasil através
do sistema Talentos e Oportunidades (TAO). Este sistema consiste em um banco de
competências onde os colaboradores podem atualizar seus curriculos corn suas
experiências acadêmicas e organizacionais. A cada informação registrada é atribuida
uma pontuação. Esta pontuação é o principal requisito para concorrer a cargos para
ascensão na carreira do Banco do Brasil. Este recurso já é uma realidade também para
os colaboradores egressos do BESC.
Em relação à Intranet do Banco do Brasil foi extraída a análise do artigo de
Flores e Ribeiro (2007, p. 76):
Conforme análise de utilização de uma Intranet no Banco do Brasil foi
possível observar que a mesma representa um espaço de construção de
aprendizagens. Os funcionários utilizam o ambiente virtual para melhor
compreender e acompanhar os processos, beneficiando-se de soluções
remotas que auxiliam de forma continua. Além da usabilidade funcional, o
sistema auxilia no desenvolvimento continuado. 0 ambiente da Intranet
possui um mecanismo de busca, dando a possibilidade de consultas por
palavras chave e relatórios por períodos. Existe também uma integração da
Intranet com os outros sistemas da empresa. Constatou-se que os cursos elearning ofertados representam mais do que uma preparação operacional.
Eles atendem a diferentes níveis da organização, possibilitando um
desenvolvimento que acompanha os funcionários durante a trajetória
pro fi ssional. Foi possível verificar que a Intranet consegue ir muito além da
padronização de documentos e procedimentos. f uma forma de facilitar o
acesso as informações em comparação com as formas tradicionais. Esta
ferramenta permite, além das reduções de custo no longo prazo, a
construção de novas praticas, novos conhecimentos e o desenvolvimento de
competências individuais e organizacionais.

Para finalizar esta análise, o Banco do Brasil (2000) relata que a gestão do
conhecimento é uma prática recente na instituição, e atualmente no banco existem
muitos projetos em desenvolvimento, sendo que apenas alguns estão em fase de
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implementação. Os projetos de gestão do conhecimento desenvolvidos são os
seguintes:

a) ambientes virtuais de aprendizagem;
b) central de casos;
c) certificação de conhecimentos;
d) criatividade no trabalho;
e) informação e memória técnica;
f) programa leia mais;
g) rede de gestão do conhecimento;
h) registro da propriedade intelectual;
i) TAO — talento e oportunidades.
Como já foram expostos em tópicos anteriores, alguns desses projetos já são
uma realidade, como a certificação de conhecimentos, que já é realizada até mesmo
no BESC, e o banco de competências talentos e oportunidades (TAO). Outros
programas estão sendo implementados durante a transição de incorporação, que tem
previsão para conclusão em março de 2009.
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5 CONCLUSÃO

Através dos objetivos específicos procurou-se atingir o objetivo geral deste
Trabalho de Conclusão de Estagio, que consiste em "avaliar as praticas de gestão do
conhecimento adotadas pelo Banco do Estado de Santa Catarina S.A. — Agência
Florianópolis — Rio Branco".
O

primeiro objetivo especifico, descrever as praticas de gestão do
e

conhecimento presentes na organização, foi descrito através das entrevistas

observação da rotina de trabalho dos colaboradores da agência. Dessa forma, foi
percebido que estas práticas acontecem naturalmente entre os colaboradores de uma
forma empírica, sem o conhecimento formal estruturado, sendo transmitido aos
colaboradores pela organização. Identificou-se também que os colaboradores não têm
uma visão clara sobre a gestão do conhecimento. Com relação ao compartilhamento
de conhecimento, verificou-se e existência de barreiras organizacionais decorrentes
principalmente da falta de incentivo institucional.
O segundo objetivo especifico, analisar os recursos tecnológicos disponíveis
para disseminação do conhecimento na organização e seu uso efetivo, foi analisado
por meio das ferramentas disponibilizadas pelo portal corporativo. Os sistemas de
informação, apesar de utilizados para a aprendizagem

e compartilhamento

de

conhecimento, não são suficientemente amigáveis. Também foi verificada a falta de
fomento as interações sociais, paralelas a implantação de novos sistemas. 0 atraso
tecnológico em função da falta de investimentos também limitou a disponibilização de
mais recursos para gestão do conhecimento na organização.
O terceiro objetivo especifico, propor ações para construção do conhecimento
entre os colaboradores, foi proposto à medida que as sugestões elencadas neste
trabalho tiveram como base a realidade da organização, sendo direcionadas
principalmente as práticas que podem ser realizadas pelos colaboradores no âmbito da
agência, pois verificou-se que a agência não possui autonomia para aquisição de
softwares, elaboração de cursos, contratação de especialistas, visto que essas ações
são planejadas pela Direção Geral da organização.
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Foi verificado também que os colaboradores egressos do BESC terão
disposição uma série de recursos e políticas direcionadas à gestão do conhecimento no
Banco do Brasil. Muitas das ages sugeridas pelos autores já estão sendo
implementadas pelo Banco do Brasil, e durante a fase de transição da incorporação
das duas instituições serão aplicadas nas agencias do BESC.
Estudos futuros podem ser realizados na análise de transferência de práticas e
tecnologias para gestão do conhecimento entre duas instituições, como neste caso, a
incorporação do BESC pelo Banco do Brasil. Avaliar ainda os investimentos realizados e
o retorno obtido com esses investimentos nas práticas e tecnologias para a gestão do
conhecimento pode ser tema de futuros estudos.
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