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RESUMO
SOUZA, Liana Análise da gestão do conhecimento no departamento comercial da empresa
Digitro Tecnologia LTDA. 2007. 130f Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
0 principal objetivo deste trabalho foi analisar os processos de gestão do conhecimento
aplicados no departamento comercial da Digitro Tecnologia Ltda. Partindo dessa perspectiva,
foram estudadas as teorias relacionadas aos processos da gestão do conhecimento, no que tange a
geração, compartilhamento, armazenagem e mapeamento dos conhecimento& Referente a
metodologia, desenvolveu-se um estudo quantitativo, qualitativo, descritivo, e estudo de caso_ Os
dados primários foram obtidos através da aplicação de questionários aplicados aos colaboradores
do departamento comercial e entrevistas semi-estruturadas realizadas com Diretor comercial,
Gerente, Coordenador e Supervisora, e os dados secundários através de levantamento
bibliográfico. Identificou-se que os processos de geração de conhecimentos são diferenciados em
cada setor do departamento, os processos de armazenagens desses conhecimentos não são
totalmente eficazes visto que nem todos os conhecimentos são registrados pelos colaboradores.
0 compartilhamento dos conhecimentos é realizado mediante realização de reuniões, e-mails e
informativos, porém, nem todos os conhecimentos são compartilhados entre os colaboradores do
mesmo grupo de trabalho e com os demais colaboradores da empresa. Ainda toma-se importante
destacar que não existe um mapeamento formalizado de conhecimentos e competências dos
indivíduos, suas tarefas e responsabilidades_
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Informação, Telecomunicações.
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1 INTRODUÇÃO

A prática de gestão do conhecimento não é nova_ No decorrer dos anos, é perceptível a

transmissão de conhecimento, tanto em empresas familiares onde este é repassado aos seus
descendentes, como, por exemplo, nas navegações, onde se toma visível a transferência de

informações aos aprendizes. Entretanto, somente nos anos 90 é que gerir as informações e
formas de conhecimento passou a ser adotado pelas organizações e pelos seus administradores
como uma prática consciente.
Foi apenas nas últimas décadas, que as organizações realizaram modificações efetivas e
significativas em sua forma de gestão. Essas mudanças ocorreram a partir do momento em que a
vantagem competitiva das organizações deixou de ser simplesmente o seu poder econômico e
passando-se a atribuir maior importância ao papel do conhecimento e a diferenciação que este
pode trazer à empresa.

Após assimilar esta nova concepção, as organizações concluíram de forma gradual um
ciclo de gestão baseado na produtividade, para iniciar um novo período baseado no
conhecimento. A partir deste momento, iniciou-se a realização de estudos variados relacionados
ao conhecimento, objetivando identificar qual a melhor forma de criá-lo, armazená-lo e distribui-

lo a seus colaboradores.
Com o decorrer dos estudos, as organizações conscientizaram-se de que as atividades

econômicas, em que se analisava apenas o recurso material (tangíveis), como capital (dinheiro,
máquinas, imóveis) e números de trabalhadores, passaram a ser desconsideradas. Assim, nesta
última década, passou-se a valorizar os ativos intangíveis, sendo que dentre eles, o conhecimento
é o mais importante Em complemento, na concepção de Stewart (1998) nesta "era da

informação" as fontes fundamentais de riqueza são o conhecimento e a comunicação, e não os
recursos naturais ou o trabalho fisico.
Para esta nova sociedade baseada no conhecimento, Futami et all (apud DRUCICER,

1995) argumenta que "os tradicionais fatores de produção como o trabalho, capital e terra
tomam-se secundários, e o conhecimento passa a ser o recurso mais importante". Dessa forma, o
novo mercado passou a caracterizar-se pela alta competitividade, crescente sofisticação dos
consumidores e ainda, pela velocidade com que ocorrem mudanças.
Com o passar do tempo, a preocupação com a valorização do conhecimento foi
discutida por grandes pensadores. Originou-se com Platão, que considerava-o como uma crença
verdadeira e justificada; já Aristóteles realizou estudos sobre o conhecimento, dividindo-o em
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conhecimento cientifico, pratico e técnico. Chegando-se

nos dias de hoje, quando o

conhecimento é considerado o elemento chave para o sucesso ou fracasso de qualquer
organização. Entender e assimilar esta nova concepção é o ponto primordial para o
desenvolvimento e crescimento de qualquer empresa
Nesse contexto, após intemalizar o conhecimento em seus processos, as organizações
passaram a apresentar-se, perante o mercado e seus consumidores por intermédio
diferenciais competitivos, os quais são embasados em seus ativos intelectuais.

de seus

Klein (1998, p.

01) resume essa forma de atuação das organizações descrevendo que "as empresas competem
numa economia de conhecimento, funções que requerem habilidades são desempenhadas por
trabalhadores do conhecimento, e empresas que melhoram com a experiência adquirida são
organizações que aprendem". Entretanto, o dito diferencial competitivo pode apenas ser fonte de
sucesso para a organização quando esta, através de processos e planejamentos estratégicos,
realiza a gestão conhecimento. Stewart (1998, p. XIII) comenta que "em todos os setores, as
empresas bem-sucedidas são as que tam as melhores informações ou as que as controlam de

forma mais eficaz — não necessariamente as empresas mais fortes".
Portanto, para que qualquer organização possa ampliar a sua competitividade, qualidade
e a eficácia percebida nos dias atuais, tanto na percepção interna como na visão externamente, é
essencial que as empresas se utilizem da inteligência e do conhecimento de cada um dos seus
colaboradores, ou seja, as organizações devem fazer uso da Gestão do Conhecimento. Este
gerenciamento deve objetivar a criação do conhecimento, assim como as formas de compartilhálo, onde se deve respeitar pontos específicos da organização, tais como: cultura, clima
organizacional, disponibilidade de recursos humanos, dentre outros.
Na concepção de Terra (p. 01), esta "gestão do conhecimento nas organizações passa,
necessariamente, pela compreensão das características e demanda do ambiente competitivo e,
também, pelo entendimento das necessidades individuais e coletivas associadas aos processos de
criação e aprendizado". O conhecimento sempre esteve no centro do desenvolvimento
econômico, pois ele está embutido em máquinas, processos, tecnologias, formas de gestão e
organização, trabalhadores, etc. Mas somente nos últimos anos a sua importância foi
reconhecida, passando-se a dar atenção aos processos chaves da gestão do conhecimento, tais
com criação, aprendizagem, transferência, circulação, acumulação e sua distribuição, tanto
dentro de firmas individuais como no gerenciamento países.
E é exatamente no gerenciamento e controle destes processos chaves que encontra-se o
maior desafio deste novo século para as organizações. Pois, somente quando os gestores
desenvolverem mecanismos de potencialização dos conhecimentos criados ou aprimorados pelos

14

seus colaboradores é que as organizações conseguirão relacionar a imagem de seus produtos um
grande valor agregado que resultará em diferencial competitivo.

1.1 CONTEXTUALIZACAO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Nos Últimos anos as organizações enfrentaram um período de mudança em vários
aspectos econômicos e sociais que resultaram em sua reestruturação, sendo que a revolução do
conhecimento tornou um grande diferencial competitivo para as organizações globalizada&

Dessa forma, o conhecimento está sendo criado e recriado intensamente nas empresas, ou seja,
em constante transformação.
0 grande interesse que demonstram as empresas pelo conhecimento acentua-se a partir

da constatação de que, por exemplo, "o valor de mercado (ação) de algumas empresas chega a
ser muito maior do que o valor do patrimônio financeiro e fisico que possuem"; ocorre esta
diferenciação porque no mercado as ações incorporam valores ditos intangíveis, tais como a

marca, a forma como a empresa se apresenta no mercado perante seus consumidores

e

concorrentes, a capacidade da organização em desenvolver produtos inovadores com freqüência
e a competência apresentada por seus colaboradores (TONET; PAZ, 2004, p. 2).

Um outro fator que leva as organizações a conscientizarem-se da importância do
conhecimento é o fato de que a globalização disponibiliza, diariamente, para as organizações,
milhares de informações através de diversas linguagens e dos meios diferenciados de
comunicação existentes (Internet, rádio, televisão, jornal).

Esse conhecimento é o resultado decorrente das diversas experiências novas vivenciadas
pela organização no mercado na qual atua, assim como sua capacidade de aprendizagem
continua e de sua forma de compartilhá-la com seus colaboradores (TONET; PAZ, 2004).
Entretanto, o que se identifica é que as organizações perceberam que o real diferencial
competitivo não é apenas a obtenção da informação pura, mas sim, o controle e a capacidade que
a empresa possui de realizar o gerenciamento das informações e utilizá-las para atingir seus
objetivos, metas e estratégias organizacionais.
A empresa Digitro Tecnologia Ltda, foco desta análise, tem como missão "melhorar a
comunicação de seus clientes" (Manual da Qualidade, 2006, p. 09) e realiza este aprimoramento
através da utilização de tecnologia de ponta no desenvolvimento das soluções ofertadas.
Caracteriza-se como uma empresa voltada para o conhecimento, pois, cultiva o aprimoramento e

15

desenvolvimento profissional de seus colaboradores, reconhecendo-os como recursos
estratégicos e principal fonte de sua vantagem competitiva perante o mercado.
0 mercado de Telecomunicações no qual a organização está inserida é altamente
dinâmico e competitivo. As transformações nesse mercado iniciaram-se após a privatizaedo do
Sistema Telebrés (Telecomunicações Brasileiras S_ A.) em 1998. Anteriormente, existia um
monopólio na prestação de tal serviço e todas as soluções e produtos desenvolvidos eram
comercializados entre as empresas fornecedoras e o Sistema Telebris.
A principal conseqüência da privatização dos serviços de telefonia Brasileira é o
aumento significativo do niunero de assinantes de linhas fixas (telefones comerciais

e

residenciais), o qual passou de 20 milhões para 48 milhões, ou seja, em um crescimento de
140%. Nos anos decorrentes a privatização, e com os surgimentos de novas operadoras de
telefonia, ocorreu uma abertura no mercado, possibilitando que diversas organizações, que há
algum tempo prestavam serviço apenas ao Sistema Telebrds, concluíssem o desenvolvimento de
soluções variadas e inovadoras. Apostando neste novo nicho de mercado e acreditando em seu
crescimento, a Digitro realizou o lançamento de produtos, os quais, com o passar do tempo,
foram aprimorados com o auxilio de seus colaboradores.
Visando manter a característica de lançamento de produtos inovadores, é de essencial
importância que a empresa e seus colaboradores busquem o desenvolvimento tecnológico através
de desenvolvimento e internalização de novos conhecimentos. Ainda é importante ressaltar que
tanto as informações e os conhecimentos absorvidos pela organização através do mercado em
que atua ou ainda o desenvolvimento e a criação de novos conceitos podem facilitar a alta
administração da empresa no processo de tomada de decisão.
Entretanto, quando esta informação esta dividida em vários locais com diferentes
colaboradores, ou ainda quando esta não está corretamente armazenada, não está amplamente
difundida entre os colaboradores ou apresenta-se registrada de forma incompleta, estes fatores
podem prejudicar o processo de tomada de decisão obtendo em conseqüência o direcionamento
incorreto da organização prejudicando o andamento do planejamento estratégico e as metas
estipuladas_
0 departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltda é composto por 30
(trinta) colaboradores, equivalente a 7,5 % do quadro total de colaboradores, estando estes
subdivididos em 05 (cinco) setores específicos que atuam com responsabilidades

e

conhecimentos diferenciados. A organização possui uma alta visão acentuada de hierarquia, pois
todas as decisões ocorrem de cima para baixo, sendo apenas comunicada e aceita pelos_demais
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colaboradores. Entretanto, estas decisões são formuladas a partir das informações organizadas e

constituídas a partir do conhecimento e experiências dos colaboradores.
As decisões realizadas por este departamento são responsáveis por 90% das vendas totais
realizadas pela empresa. Estas definições são tanto de cunho estratégico como operacionais, pois,
define-se a formulação de preços nos produtos ofertados que serão adotados pela organização,
procedimentos operacionais para elaboração de propostas destinadas aos clientes, análise
financeira através das taxas internas de retomo (TIR) ou margens de contribuição (MC).
Para realizar todas estas atividade, toma-se essencial que o colaborador possua um
conhecimento abrangente de administração das rotinas operacionais, estratégias, finanças. Sendo
assim, é necessário que a organização possua uma gestão destes conhecimentos para que, no
caso de ausência ou desligamento (demissão) do colaborador os conhecimentos não se percam,
garantindo assim, que a organização permanecerá obtendo segurança nas informações destinadas

cúpula estratégica do departamento comercial quando da realização do processo de definição
ou apenas na realização das atividades diárias.
Diante do exposto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Quais ações voltadas para

a gestão do conhecimento deverão ser desenvolvidas para o Departamento Comercial da
empresa Digitro Tecnologia para proporcionar novos subsídios para desenvolvimento de suas
atividades?

1.2

OBJETIVOS

A seguir serão contemplados os objetivos (geral e especifico) do estudo.

1.2.1

Objetivo Geral

0 objetivo geral deste estudo é identificar quais ações voltadas para a gestão do

conhecimento deverão ser desenvolvidas para o Departamento Comercial da empresa Digitro
Tecnologia para proporcionar novos subsídios para desenvolvimento de suas atividades.
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1.2.2

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste estudo estão descritos a seguir:
a) identificar os conhecimentos utilizados para desenvolvimento das atividades do
departamento comercial;
b) verificar quais ações são realizadas hoje pelo Departamento Comercial relacionadas
aos processos de gestão do conhecimento;
c) analisar as ações realizadas pelo Departamento Comercial relacionadas aos
processos de gestão do conhecimento;
d) propor ações corretivas aos processos de gestão do conhecimento visando
proporcionar melhores subsídios para a realização das atividades no Departamento
Comercial_

1.3

JUSTIFICATIVA

O tema conhecimento está sendo alvo de diversos debates e estudos científicos, tanto
nas organizações quanto no meio acadêmico. Estes estudos estão relacionados à. busca do
desenvolvimento da prática de gestão do conhecimento implantada pelas empresas nos últimos
anos. Estes novos conceitos estão sendo utilizados, cada vez mais, pela empresas lideres de
mercado, portanto, está tomando-se um paradigma a ser quebrado nas organizações seguidoras,
independente do perfil dos consumidores ou do mercado que estas atuam.
Desta forma, um estudo teórico-prático apresenta-se de essencial importância para
compreensão desta realidade organizacional_ Este estudo será de fundamental relevância para a
organização a ser avaliada quanto a autora tanto no âmbito pessoal e acadêmico.
No âmbito organizacional pretende-se que a realização deste trabalho acadêmico
forneça subsídios à organização estudada para identificar como ocorrem seus os processos de
gestão do conhecimento (criação, mapeamento, retenção, compartilhamento

e utilização),

tomando possível, desta forma, identificar a existência de problemas e encontrar alternativas
para sua resolução_
Este trabalho acadêmico toma-se original, pois, trata-se de pesquisa e análise pioneira
na organização. E apresenta-se viável, visto o interesse demonstrado pela organização ern obter
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uma análise fiel de sua atual condição, e ainda, da total disponibilidade dos ocupantes dos cargos
hierarquicamente superiores do departamento comercial em realizar esclarecimentos.
Objetiva-se ainda, após a conclusão deste trabalho acadêmico, que a empresa aprimore
seus processos internos para que o conhecimento possa ser disseminado nas organizações,
gerando uma uniformidade nas informações existentes, um fluxo de conhecimento livre entre
departamento e colaboradores e ainda, contribuindo para instigar os indivíduos a buscar sempre
novas respostas para as questões problemáticas.
Dentro da concepção acadêmica, o presente estudo proporcionará um aprofundamento
dos conceitos teóricos no sentido de disseminar os conhecimentos desenvolvidos por estes
autores relacionando-os com a realidade da organização. Este trabalho justifica-se, ainda, devido
a sua grande importância e contribuição á. sua formação, pois proporciona ao acadêmico o
desenvolvimento de habilidades e competências inerentes ao administrador.
Este trabalho contribuirá ainda como instrumento de consulta para alunos, profissionais,
para a organização avaliada, assim como professores e servidores da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Sendo esta consulta relativa aos relatos teóricos e aspectos práticos que
envolvem a gestão do conhecimento em empresa do setor tecnológico da regido de Florianópolis.

1.4

ESTRUTURA DO TRABALHO

O capitulo 01 (um) descreve-se o tema abordado, fala sobre os objetivos geral e

específicos, a justificativa.
No capitulo 02 (dois) refere-se a revisão de literatura, a qual visa fundamentar
teoricamente o trabalho. Neste capitulo contemplam-se conceitos de: conhecimento, gestão de
conhecimento e processos para realizar a gestão do conhecimento.
O capitulo 03 (tits) apresenta-se os procedimentos metodológicos utilizados na
realização da pesquisa, que permitiram o alcance dos objetivos propostos.

No capitulo 04 (quatro) é abordada a descrição do dados coletados na organização por
intermédio de entrevistas e aplicação de questionários, ainda sim, apresenta-se a caracterização

da empresas, seu histórico, bem como, todas as análises realizadas ern decorrência aos processos
realizados de coleta de dados.
No capitulo 05 (cinco) apresenta-se as conclusões referente a pesquisa realizada e com
foco em especial, ao estudo de caso descrito no capitulo anterior.
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Por fim, apresentam-se as referencias, anexos e apêndice_
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capitulo apresenta os fundamentos e conceitos que irão embasar a realização deste
trabalho acadêmico cientifico em todas as suas etapas de pesquisa acerca dos assuntos
relacionados ao estudo sobre Gestão do Conhecimento.
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DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

0 ato de criar, reter e utilizar os conhecimentos disponibilizados pelas organizações

passa a ser item básico para enfrentar mudanças constantemente impostas pelos atuais mercados
em que as empresas estão inseridas.
Porém, para que a empresa esteja inserida e acompanhe tais mudanças, é essencial que
se trabalhe nos conceitos de conhecimento e no seu fluxo de informação. Para tal, toma-se
essencial compreender a definição exata de todas as partes integrantes desses fluxos de
informação. 0 fluxo inicia-se com a constatação de alguns dados que, após ser filtrados e

analisados, transformam-se em informação. Esta, bem utilizada e armazenada pela empresa, em
um conhecimento que poderá ser um diferencial desta organização perante o mercado.
Os dados são as matérias-primas base para construção de uma informação. Estes se
referem aos elementos meramente descritivos de qualquer acontecimento e são desprovidos de
qualquer forma de tratamento lógico (ANGELONI, 2002).
Dados, segundo Xavier (1998 p. 43) constituem-se como "aquilo que o mundo nos da,
que oferece à nossa percepção. Não quer dizer nada, em principio, até que o sujeito o encaixe em
um quadro maior ". Quer dizer, são todas as particularidades ou noticias expostas diariamente,
sozinhos esses dados não traduzem conhecimento, porém quando introduzidos em um contexto
(encaixados em um quadro maior) resultam em um grande conhecimento.
Linke (2001, p.19) ern suas concepções sobre dados, coloca que
... por si so tem pouca relevância, pois não revela o verdadeiro significado do que ele
representa, descreve apenas parte daquilo que verdadeiramente é para quem o interpreta
e não fornece previamente um julgamento, nem qualquer base sustentável para tomada
de ação. Dados são a matéria prima dos processos decisórios diários, podendo inclusive
dificultar a extração do seu verdadeiro significado, quando existem em excesso.
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Já as informações são dadas com algum significado. Segundo Setzer (2001, p. 02)
"dados, desde que inteligíveis, sempre são incorporados por alguém como informação, pois, os
seres humanos (adultos) buscam constantemente por significados e entendimentos". Quer dizer,
é da natureza humana buscar significado coerente em todos os dados recebidos, independente da
fonte emissora.
Davenport e Prusak (1998, p. 02) definem dados como "um conjunto de fatos distintos e
objetivos, relativos a eventos". Toma-se essencial considerar que os dados, quando apresentados
de forma isolada, são caracterizados por apresentar pouca relevância. Entretanto, quando se
apresenta um dado objetivando o atendimento a algum propósito, deve-se considerá-lo uma
informação.
Ainda segundo Angeloni (2003, p. 02) "a informação pode ser considerada como dados
processados e contextualizados". Já na concepção de Crawford (1994, p. 21) informação é a
"noticia ou inteligência transmitidas por palavras ou na forma escrita; fatos ou dados"

e

complementa afirmando que a "informação é a matéria-prima para o conhecimento".
Corroborando com esta afirmação, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) acreditam que "a
informação proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de eventos e objetos, o que
torna visíveis significados antes de invisíveis ou lança luz sobre conexões inesperadas".
Em complemento, Drucker (1992, p. 218) afirma que...
"Existem boas razões pelas quais as grandes organizações terão que ser baseadas em
informação. Uma delas 6 a demográfica. Os trabalhadores que utilizam conhecimentos,
os quais compõem uma escala crescente a força de trabalho, não se submetem aos
métodos de comando e controle do passado. Outra razão é a necessidade de sistematizar
a inovação e o caráter empreendedor, trabalhos com conhecimento no mais auto grau. E
a terceira 6 a necessidade de se acertar com a tecnologia da informaçao",

A informação pode ser caracterizada de 2 (duas) formas distintas: sintática e semântica.
A informação sintática é caracteriza-se pela medição simples do fluxo de informações, sem que
se realize qualquer avaliação de seu conteúdo. Já a informação semântica apresenta-se como a
forma de maior importância, pois, deve-se concentrar a avaliação no significado transmitido pela
informação e, dessa forma, gerar o conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).
Já na concepção de Melo (2003, p. 57) as informações "podem ser divididas em duas
categorias, as estruturadas e não estruturadas". As informações estruturadas são aquelas que já
foram selecionadas, que dizer, atendem as necessidades dos indivíduos, do departamento ou da
tarefa par a qual serão utilizadas Em contrapartida, as informações não estruturadas são as puras,
ou seja, são repassadas na integra não ocorrendo qualquer filtro.
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Setzer (2001, p_ 1) descreve que "a informação pode ser propriedade interior de uma
pessoa ou ser recebida por ela", No primeiro caso as informações estão "na cabeça" do
colaborador, originando-se de qualquer percepção intemalizada pela pessoa; já no segundo caso,
a informação é transmitida por algum indivíduo a outras pessoas, sendo que esta interação pode
ou não ocorrer por meio de uma representação simbólica como dados, isto 6, sob forma de texto,
figuras, som, animação, etc.
Segundo Campos e Barbosa (2001, p. 04)
"... as informações, por sua vez, sdo consideradas como tal a partir do momento em que
contêm uma mensagem a ser transmitida de um emissor para um receptor. Sua funçâo
seria mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu
julgamento e comportamento. Os dados se transformam em informações a partir do
momento que o seu criador lhes agrega valor".

Davenport e Prusak (1998, p. 06) descrevem o conhecimento como "uma mistura fluida
de experiência condensada, valores, informação contextual e

insight

experimentado, a qual

proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e
informações". Em complemento Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) elucida o conhecimento como
"um processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à 'verdade". Já na
concepção de Crawford (1994, p. 21) "conhecimento é a capacidade de aplicar a informação a
um trabalho ou a um resultado especifico
Após a leitura desses conceitos, pode-se melhor compreender a forma como se constitui
o conhecimento através da apresentação de um sistema simples de hierarquização elaborado por
Campos e Barbosa (2001, p_ 04) e apresentado na figura 01.

CONHECIMENTO

INFORMAÇÃO

DADOS
Figura 01 —Pirámide do Conhecimento
Fonte: CAMPOS, Ricardo Lanna; BARBOSA, Francisco Vidal.

0 conhecimento origina-se da informação. Para que a informação transforma-se em
conhecimento é primordial que se realize "um trabalho de comparação, análise das
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conseqüências e das conexões entre as informações e um processo de interlocução com outras

pessoas para a validação do conhecimento" (CAMPOS E BARBOSA, 2001).
Crawford (1994, p. 22) defende que o conhecimento possui 04 (quatro) características
que o tomam recurso único, são estas:
a) o conhecimento é difundivel e se auto-reproduz;
b) o conhecimento é substituivel;
c) o conhecimento é transportável;
d) o conhecimento é compartilhável.

A partir do exposto, pode-se compreender que a maior diferenciação do conhecimento
para as organizações é sua fácil coletividade, quer dizer, este pode ser disseminado de forma
simples; pode ser levado para qualquer lugar pois em sua maioria, está armazenado na cabeça
das pessoas e ainda sofre constante atualização, através das diversas pesquisas realizadas por
acadêmicos, cientistas e trabalhadores do dia-a-dia

2.1.1

Tipos de Conhecimento

0 conhecimento é tudo aquilo que uma pessoa ou empresa sabe. Estas informações são

provenientes de fontes internas e externas que podem ser reunidas durante dias, semanas ou
anos. Segundo Rosenberg (2002, p_ 61) "o conhecimento pode ser caracterizado como explicito,
tácito, individual e organizacional".

Figura 02 — Diferentes tipos de conhecimento exigem diferentes metodologias de conhecimento.
Fonte: ROSENBERG, Marc J.
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Na afirmação de Fleufy e Oliveira Jr (2001, p. 133) "o conhecimento explicito refere-se
ao conhecimento que é transmissível em linguagem formal, sistemática, enquanto o
conhecimento tácito possui unia qualidade pessoal, o que o faz mais dificil de formalizar e
comunicar".
Na seqüência Nonaka e Takeuchi (1997, p_ 7) acrescenta que
... o conhecimento explicito pode ser expresso em palavras e números, e facilmente
comunicado e compartilhado sob a forma de dados brutos, formulas cientificas,
procedimentos codificados ou princípios universais. Já o conhecimento tácito
altamente pessoal e dificil de formalizar, o que dificulta sua iransmisslo e
compartilhamento com outros. Além disso, o conhecimento tácito esta profundamente
enraizado nas ações e experiências de um individuo, bem como em suas emoções,
valores ou idéias_

Fleury e Oliveira Jr (apud NONAICA 1994) caracterizam o conhecimento tácito como

uni conhecimento "profundamente enraizado na ação, no comprometimento e no envolvimento
em um contexto especifico ". Ainda Fleury e Oliveira Jr complementam que o conhecimento
tácito "... não significa conhecimento que não pode ser codificado, mas é melhor explicado como
'conhecimento ainda não explicado ". Em complemento Hasegawa e Furtado (2001, p. 2)
afirmam que "o conhecimento tácito cognitivo reflete nossa imagem da realidade (o que 6) e
nossa visão do futuro (o que deveria ser)".
Ao realizar análises do modelo de criação de conhecimento descrito por Nonalca e
Takeuchi identifica-se que o principio da criação do conhecimento humano baseia-se na

interação existente entre o conhecimento tácito e o conhecimento explicito, sendo que este
relacionamento ocorre de uma forma dinâmica e interativa.
De acordo com a descrição de Nonalca e Takeuchi (1997, p. 81) pode-se identificar

quatro formas diferenciadas para conversão (transformação) do conhecimento:
a)

Socialização — ocorre quando o conhecimento tácito é compartilhado sendo

absorvido pelos indivíduos. E o compartilhamento de experiências, como modelo
mental ou habilidades técnicas, quer dizer, ocorre quando os aprendizes exercem suas

atividades e aprendem com seus mestres o desempenho perfeito das funções não através
da linguagem, mas pelos métodos da observação, imitação e realização da prática.
b)

Extemalização — ocorre quando o conhecimento tácito é explicitado ou

codificado, convertendo, dessa forma, o conhecimento tácito em conhecimento
articulável. Esse forma de conversão é o

conhecimento.

elemento chave para a criação do
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c)

Combinação — neste método ocorre à combinação de conjunto diferenciado de

conhecimentos explícitos, quer dizer, os indivíduos trocam ou combinam conhecimento
através de um meio diversificado de formas, tais como documentos, reuniões, conversas
ao telefone ou redes de comunicação computadorizada.

d)

Intemalização — é o processo necessário para incorporar o conhecimento explicito
e transformá-lo em conhecimento tácito. É nesta etapa que os colaboradores aprendem
fazendo.
Demonstram-se, de forma resumida, as forma de transformação de conhecimento tácito
e explicito através da figura 05_
Conhecimento
Tático
Conhecimento tácito
Em
Conhecimento Explicito

em Conhecimento
Explicito

Conhecimento
Compartilhado

Conhecimento

Conceitual

(Intemalização)
Conhecimento

Conhecimento

(Combinação)

Operacional

Sistêmico

Figura 03 — Quatro modos de conversão do conhecimento
Fonte: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka.

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 81) ainda explicam que...
Em primeiro lugar, o modo da socialização normalmente começa desenvolvendo um
"campo" de intenção. Esse campo facilita o compartilhamento das experiências e
modelos mentais dos membros. Segundo, o modo de extemalização é provocado pelo
"dialogo ou pela reflexão coletiva" significativos, nos quais o emprego de uma metáfora
ou analogia significativa ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento
tácito oculto que, de outra forma, é dificil de ser comunicado. Terceiro, o modo de
combinação é provocado pela colocação do conhecimento recém-criado e do
conhecimento já existente proveniente de outras seções da organização em uma "rede",
cristalizando-os assim em um novo produto, serviço ou sistema gerencial. Por fim, o
"aprender fazendo" provoca a intemalização.

Sob o ponto de vista de Fleury e Oliveira Jr. (apud SANCHEZ e HEENE, 1997)
"conhecimento organizacional é definido como o conjunto compartilhado de crenças sobre

relações causais mantidas por indivíduos dento de um grupo".
Os conhecimentos dos indivíduos e das empresas, tácitos e explícitos, não estão
isolados. Pois, o desempenho da empresa é um resultado da combinação dos conhecimentos

tácito e explicito dos indivíduos e das organizações que formam a empresa (ROSENBERG,
2002).
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A importância do conhecimento para as organizações não é um fato novo. As práticas
que trabalham na empresa a concepção de gestão do conhecimento estão sendo amplamente
difundidas e realizadas com sucesso pelas organizações no atual mercado em que atuam e em sua
maioria, são implementadas com pioneirismo e espirito empreendedor pela empresas lideres de
mercado e copiadas por empresas seguidoras.

2.2

A EMPRESA E 0 TRABALHADOR DO CONHECIMENTO

A empresa do conhecimento é aquela que se caracteriza por apresentar uma reversão de
valores quando comparada com as empresas tradicionais. As empresas tradicionais são
constituídas de ativos fisicos pertencentes a capitalistas que realizam a contratação de
funcionários para exercer as atividades necessárias

a organização. Id as empresas que valorizam

o conhecimento são compostas de ativos intelectuais e informações (STEWART, 1998).

Em complemento, Bueno et al (apud GARVIN, 1993), descreve que uma organização
baseada no conhecimento.
6 uma organizacao de aprendizagem que reconhece o conhecimento como recurso
estratégico, e cria conhecimento que pode ser processado internamente e utilizado
externamente, aproveitando o potencial de seu capital intelectual, em que o trabalhador
do conhecimento é o componente critico.

Este novo conceito de empresa do conhecimento despertou nas organizações a
necessidade do auto-conhecimento, pois, elas precisam 'saber o que a empresa sabe' e aprender a
criar vantagens a partir de seus bens intangíveis. Esta vantagem pode ser constituída a partir
identificação e mapeamento de seus ativos intelectuais, que segundo Bueno, et al (2004, p. 4)
facilitam "o acesso a informações corporativas, compartilhando experiências e tecnologia,
investindo em treinamento, incentivando a criatividade e a inovação, e criando, desse modo,
novos conhecimentos".
0 correto desempenho do processo de Gestão do Conhecimento nas organizações
aprimora e facilita o processo de tomada de decisões nos diversos setores organizacionais, tais
como: marketing, logística, vendas, recursos humanos, produção. Através do aprimoramento do
processo de tomada de decisão organizacional, procura-se encontrar formas para auxiliar a
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empresa a atingir plenamente os objetivos estratégicos norteados pela organização (BUENO, ET
AL, 2004).
Uma organização baseada em informação necessita desenvolver uma estrutura onde
sejam evidenciadas as metas que defmem claramente as expectativas e objetivos, tanto para a
empresa como para o colaborador (DRUCKER, 1992).
Na concepção de Neves 2000 (apud LIMA) 6 primordial que "uma organização
empresarial do mundo contemporâneo, deve ser equipada com capacidades estratégicas para
explorar, acumular, compartilhar e gerar novos conhecimentos de forma continua num processo
dinâmico". Desta forma, as organizações utilizam o conhecimento como sua maior fonte de

vantagem competitiva diferenciando-se dos demais concorrentes no mercado em que atua.
Entretanto, para caracterizar qualquer vantagem é de essencial importância que a

organização acredite e incorpore o conceito de conhecimento de forma a abranger seus
colaboradores e torna.-los adeptos desta nova filosofia de trabalho.
Com o decorrer da revolução industrial, surgiu uma nova concepção de trabalhador
pois, a inovação das máquinas substituiu a necessidade do empregado possuir força fisica. Na
atual economia baseada no conhecimento, a crescente inovação das máquinas resultou em uma

evolução mental constante do ser humano (CRAWFORD, 1994).
De acordo Neves 2000 (apud LIMA), os "profissionais da era do conhecimento
necessitam reunir não somente aptidões técnicas, mas necessitam igualmente aptidões
emocionais, cognitivas e comportamentais". Em complemento, Fleury e Oliveira Jr. (apud
DRUCKER 1993), afirmam que "as pessoas de futuro são as que tem conhecimento e sabem
como usa.-lo". Os profissionais do conhecimento devem utilizar não apenas a racionalidade para

concepção de idéias, conclusão de processos de tomada de decisão ou realização de rotinas
operacionais. Toma-se necessário que estes profissionais agreguem sentimento à racionalidade_
0 trabalhador do conhecimento necessita contrabalancear a emoção e a razão, focar-se em suas
diretrizes/metas sem deixar de lado o fator humano.
Para Nonaka e Takeuchi (1997, p.176-178), "a função básica dos profissionais do
conhecimento é a incorporação do conhecimento. Eles acumulam, geram e atualizam tanto o
conhecimento tácito quanto o explicito, agindo quase como 'arquivos vivos' no dia-a-dia".
Quando compreendem e incorporam essas concepções na realização de suas atividades,
além de se tomar responsáveis pela análise de dados e informações, passam a comunicar-se de
forma constante com os todos os integrantes da equipe de trabalho, tornando-se lideres.
Esses profissionais são divididos em dois grupos complementares — "operadores do
conhecimento", que acumulam o conhecimento tácito baseados em sua experiência; e os

28

"especialistas do conhecimento", que se ocupam do "conhecimento explicito bem-estruturado
sob a forma de dados técnicos, científicos ou outros dados quantificáveis,

o tipo de

conhecimento que poderia ser transmitido e armazenado em um computador". A qualidade do
conhecimento acumulado e gerado é determinada pela qualidade de suas experiências diretas no
dia-a-dia à frente dos negócios (LINKE, 2001).
Estes profissionais apresentam ainda conhecimentos globais da cultura da organização e
apresenta experiência na Area em que atuam_ Atualmente, o mercado de trabalho exige,
trabalhadores flexíveis que se adaptem a essas mudanças. Na concepção de Stewart (1998, p. 45)
hoje "os profissionais são avaliados não pelas tarefas que realizam, mas pelos resultados que
alcançam".
Na visão de Stewart 1998 (apud SKANDIA CORPORATION) a firma que...
... A gerência sistemática do capital intelectual gera aumento do valor para os acionistas.
Realiza-se isso, entre outras coisas, através da reciclagem continua e de uma utilização
criativa do conhecimento e da experiência compartilhados. Isso, por sua vez, requer a
estruturação e o acondicionamento de competências com a ajuda da tecnologia, de
descrições do processo, manuais, redes e assim por diante, a fim de assegurar a
permanecia da competência na empresa quando funcionários forem embora. Um vez
acondicionados, estes elementos tornam-se parte do capital estrutural da empresa — ou
mais precisamente, seu capital organizacional. Isso cria conduções para o rápido
compartilhamento do conhecimento e para seu crescimento sistemático e coletivo... 0
tempo transcorrido entre o aprendizado e a distribuição do conhecimento fica
sistematicamente menor. 0 capital humano também se tornará mais produtivo através
de processos estruturados de trabalho, de facil acesso e inteligentes.

0 ideal é que os Profissionais da Informação unam suas habilidades técnicas com as
suas habilidades intuitivas para o bom uso do conhecimento formal e informal, garantindo o
diferencial competitivo das organizações em que atuam (NEVES, 2000).
Este processo de aprendizagem, em que o profissional precisa unir suas habilidades
técnicas e intuitivas é justamente, o ponto de impulso para a quebra de paradigmas em busca de
novos conhecimentos. Essa mudança ocorre através da interferência do ser humano, ou seja, do
capital intelectual que age nas organizações

2.3

CAPITAL INTELECTUAL

A origem do Capital Intelectual esta vinculada com o surgimento da sociedade précapitalista. Na visão de Xavier (2005, p. 38) "o capital intelectual pode ser conceituado como um
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conjunto de bens intangíveis encontrados na organização e que agregam valor aos seus produtos
e serviços ". Ainda segundo o mesmo autor "o conhecimento intelectual é uma ciência nova, que
procura entender os fenômenos organizacionais ".
Na atual Era do Conhecimento, o capital mais importante de uma empresa j á não são as
máquinas e equipamentos, mas o capital intelectual representado e dominado pelo homem, que é
peça mais importante na mudança cultural de uma organização (LIN10E, 2001, p. 101).

Para Stewart (1998, p. XIII) capital intelectual 6:
a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que the proporciona vantagens
competitivas Ao contrario dos ativos, com os quais os empresários e contadores são
familiarizados — propriedade, fabricas, equipamentos, dinheiro -, o capital intelectual
intangiveL

Na compreensão de Stewart (1998, p. 53) "a gestão do capital intelectual é como um
oceano recém-descoberto, que ainda não consta do mapa, e poucos executivos entendem suas
dimensões ou sabem como navega.-lo". 0 Capital humano é uma concepção recente, razão pela
qual muitos executivos ainda não conseguem vislumbrá-la como uma real vantagem competitiva.
Existem ainda alguns executivos que simplesmente ignoram este novo conceito e permanecem
atuando em seus mercados da mesma forma, e ainda, aqueles que aceitam esta nova concepção,
porém, não a incorporam em suas organizações. Pois, esta concepção de capital humano é um
fato novo, e somente com o tempo, após quebrar o paradigma da administração tradicional é que
as organizações mais conservadoras irão adotar e atuar considerando as políticas do capital
intelectual.
Segundo Campos e Barbosa (2002, p. 09) "o Capital Intelectual é o conhecimento de
valor para uma organização, compreendido pelo somatório do Capital Humano, com o Capital
Estrutural de Inovação, com o Capital de Clientela", conforme apresentado na figura 01.
Figueiredo (2003) caracteriza as bases do Capital Intelectual (capital humano, capital
estrutural e capital do cliente) através das seguintes observações:
Capital Humano, que seria composto pelos aspectos ligados as pessoas da
a)
empresa e a capacidade delas para atender as expectativas dos clientes.
0 Capital Estrutural, que seria a parcela do capital intelectual que inclui os
b)
sistemas de informação, bancos de dados Intranets, procedimentos, processos, patentes,
formulas, ferramentas, metodologias, segredos industriais, melhores praticas, etc_ Este
capital seria composto pelos recursos que sustentam e dão suporte aos funcionários para
realização do trabalho.
c)
0 Capital do Cliente que corresponde a. competência da empresa em se
relacionar com as pessoas com as quais faz negócios. 0 resultado do capital do cliente
esta intimamente relacionado com os indices de fidelização, retenção e satisfação do
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cliente, relacionamento com a cadeia de valor e penetração, amplitude, cobertura,
conquista e manutenção de mercado.

CAPITAL ESTRUTURAL

CAPITAL HUMANO

[Tecnologia da Informa 0o, Documentos,
Planos, Invenções e Processo&

DiperiOncia, Know-How, Habilidades,
Criatividade e Relacionamentos

CAPITAL DE CLIENTELA
Padrões de Compra, Reputaçâo e
Poder Aquisitivo

ll

CAPITAL INTELECTUAL
Direitos Autorais, Marcas
Registradas e Segredos Comerciais

Figura 04— Inter-relaçães para gerar o Capital Intelectual
Fonte: CAMPOS, Ricardo Lanna; BARBOSA, Francisco Vidal.

0 objetivo na conversão do capital humano em capital intelectual é reduzir
significativamente a perda de valores e conhecimento no caso de o colaborador deixar a
organização.
Segundo Campos e Barbosa (2001, p. 10) "as organizações vêem a gestão do
conhecimento como uma forma de se evitar erros, de se reduzir a duplicação de esforços e o
tempo para redução de problemas, de se estimular a inovação e criatividade e de se aproximar
dos clientes ". 0 capital humano é a principal fonte de inovação dentro das organizações, pois é
o

conhecimento tácito individual dos colaboradores que constitui

o

conhecimento

organizacional.

2.4

TECNOLOGIA DA 1NFORMAÇÃO

As gradativas evoluções das Tecnologias voltadas para a informação aprimoram e
modernizam de forma continua dos processos e rotinas organizacionais. Na concepção de Bueno,
et al (2004, p. 5) a "utilização da tecnologia em favor da gestão do conhecimento tem por
objetivo evidenciar a tecnologia como facilitadora da criação e disseminação do conhecimento,
de maneira a aproveitar o máximo possível dos seus recursos".
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Na visão de Davenport e Prusak (1998, p. 151) "a tecnologia da informação possibilita
que o conhecimento de uma pessoa ou de um grupo seja extraído, estruturado e utilizado por
outros membros da organização e seus parceiros de negócios no mundo todo".
A função de maior valor da tecnologia nos processos de gestão do conhecimento é
tomar mais acessível e rápido os processos de disseminação destas informações. Sendo que essa
tecnologia possibilita que os conhecimentos criados por qualquer pessoa, grupo de trabalho ou
organização seja extraído, estruturado e utilizado por outros membros da organização e por seus
parceiros de negocio no mundo todo (DAVENPORT e PRUSAK, 1998).
Nos dias atuais existe uma séria de tecnologias que podem ser utilizadas nos processos
de conhecimento, estas podem compreender alta tecnologia ou produtos de uso cotidiano. Podese listar a videoconferência, equipes virtuais, telefone, intranets, intend, dentre outras.
Na visão de Davenport e Prusak (1998, p. 155) a videoconferência não possui sua
principal característica "na captação ou disseminação do conhecimento estruturado, mas são
muito eficazes na viabilização da transferência de conhecimento tácito entre as pessoas". Por este
motivo torna-se uma ferramenta Mil na transferência de conhecimentos.
Na concepção de Xavier (1998, p. 102) a Intranet é "uma rede interna de computadores
que se comunicam entre si e permitem a partilha de informações e conceitos entre as pessoas
conectadas". Desta forma todas as pessoas possuem acesso as informações otimizando os fluxos
e processo de trabalho; sendo assim, o potencial da empresa aumenta progressivamente,

conforme ocorre um desenvolvimento gradativo dos profissionais, a transmissão de ideias ocorre
de forma direta, concentrada, mais eficiente e barata (XAVIER, 1998).
Santiago Jr (2003, p. 16) descreve que "a intemet possui grande importância quanto

a

captação, o armazenamento e principalmente a difusão dos conhecimentos, o que ainda é
reforçada pelo grande potencial de incrementar a interação dos indivíduos nas organizações".
Esta interação é o principal ponto atrativo desta tecnologia, pois, com o auxilio da intemet as
pessoas podem comunicar-se, esclarecer dúvidas, participarem de grupos de discussão do
desenvolvimento de projetos de forma on-line.
Bueno et al (2004, p. 5) descreve que "com os avanços da tecnologia, as corporações
sofrem com o excesso de informações, sendo imprescindível a. gestão eficiente em TI para o
sucesso empresarial". Para tanto,

é necessário que as organizações realizem filtros nas

informações, organizando-as e tomando-as acessíveis, transformando a tecnologia em um aliado
da organização no processo de tomada de decisão.
Em contrapartida, percebe-se que a cada dia essas novas tecnologias auxiliam mais o
processo de Gestão do Conhecimento nas organizações, pois, facilitam a coleta de dados, a
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criação do conhecimento, a armazenagem da informação e ainda a o compartilhamento do

conhecimento, tomando as informações acessíveis aos diversos colaboradores da organização.

2.5 GESTÃO DO CONHECIMENTO

Campos e Barbosa (apud SVEIBY 1998) definem que "Gestão do Conhecimento é a
arte de criar valor alavancando os ativos intangíveis. Para conseguir isso, é preciso ser capaz de
visualizar a empresa apenas em termos de conhecimento e fluxos de conhecimento".
Segundo Bueno, et al (apud MURRAY, 1996), gestão do conhecimento "6 a estratégia
que converte os bens intelectuais das organizações, tanto as informações como o talento dos
membros, em maior produtividade, novo valor e aumento da competitividade".
Em complemento, Campos e Barbosa (2001) informam que a Gestão do Conhecimento...
... inclui a identificação e o mapeamento dos ativos intelectuais ligados a organização, a
geração de novos conhecimentos para oferecer vantagens na competição pelo mercado e
a acessibilidade a grandes quantidades de informações corporativas, compartilhando as
melhores práticas e a tecnologia que toma possível este processo.

Entretanto, o gerenciamento do conhecimento irá tomar-se ineficiente caso os
colaboradores não localizem as informações importantes na organização. Sendo assim, a
primeira ação para realizar qualquer ação de gerenciamento é identificar quais as fontes ativas de
informação na empresa logo após, deve-se estudar formas viáveis para gerenciar as informações
entrantes. (ROSENBERG, 2002).
Corroborando com o pensamento, Fleury e Oliveira Jr. (2001, p. 216) descrevem que "a
gestão do conhecimento pode ser entendida com base em sete dimensões da prática gerenciaP,

sendo elas:
a)

Alta Administração — possui responsabilidade pela defini
ção das estratégias e

metas organizacionais (FLEURY e OLIVEIRA JR. 2001);
b)

Cultura Organizacional — trata-se do desenvolvimento de cultura focada na

"inovação, experimentação, aprendizado continuo e resultados de longo prazo" em

todas as áreas da organização. Desta forma, a cultura organizacional toma-se parte
essencial para o estabelecimento das estratégias da empresa (FLEURY e OLIVEIRA
JR. 2001, p.216);

33

c) Estruturas Organizacionais — as organizações atuais estão realizando alteração de
suas estruturas organizacionais hierárquico-burocráticas para organizações com foco no
trabalho de equipes multidisciplinares, sendo que estas apresentam elevado grau de
autonomia para decisões (FLEURY e OLIVEIRA JR. 2001);
d) Políticas de Administração de Recursos Humanos —

relaciona-se com a

capacidade da organização adquirir novos conhecimentos externos e internos à empresa,
além de sua aptidão para difundi-lo perante seus colaboradores e armazená-lo para
posterior utilização. Dentre estas ações, pode-se destacar:

dl) Políticas para atrair os colaboradores com habilidades especiais;
d 2) Manter na organização os colaboradores com habilidades já desenvolvidas;
d 3) Delinear o comportamento ideal dos colaboradores aos processos individual e
coletivo de aprendizado;

d.4) Relacionar as políticas de remuneração com as competências individuais dos
colaboradores. (FLEURY e OLIVEIRA JR. 2001, p. 216).
e)

Sistemas de Informática — os avanços tecnológicos na area da informática e nas

comunicações afetam, cada vez mais, os processos de busca, difusão, organização e

armazenagem do conhecimento da empresa (FLEURY e OLIVEIRA JR. 2001);

Mensuração dos Resultados — refere-se as avaliações realizadas pela organização
O
para mensurar "várias dimensões do capital intelectual" (FLEURY e OLIVEIRA JR.
2001).

g)

Aprendizado corn o ambiente — as organizações estimulam, de forma gradativa, o
aprendizado com o ambiente organizacional, seja ele interno ou externo e, ainda, o
aprendizado através de parcerias com outras instituições (FLEURY e OLIVEIRA JR.
200 1).

A figura 05 destaca uma abordagem de Terra, apresentada de forma esquemática, de um
modelo para realização do processo de gestão do conhecimento nas organizações com base em 7
(sate) dimensões da prática gerencial.
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Ambiente Externo
'N 7. Empresa
1. Visão e estratégia - Alta Administração

Nível Estratégico

Fomecedorei.
Parceiros

Nível Organizacional
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Recursos Humanos

41.

2. Cultura
3. Estrutura
4*
Organizacional
Organizacional

FornecedoreL
Parceiros

I

Universidadv

5. Sistemas de
Informa çã o

Infra-estrutura

•

1. Mensuraçâo

de Resultados

Universidade,

Figura 05 — Modelo Conceitual sobre gestAo de conhecimento na empresa.
Fonte: FLEURY, Maria Terem Leme; OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda; FLEURY, Afonso.

A dimensão 1 é

representada pela a alta administração. Sendo que esta possui

responsabilidades referente a definição dos domínios do conhecimento (definição de quais

informações serão acessíveis para quais grupos de trabalho), além clarear as estratégia e definir
as metas organizacionais. Já a dimensão 2 possui a atribuição de realizar o incorporação de uma
cultura organizacional voltada A inovação,

a experimentação,

ao aprendizado continuo, ao ainda,

ao compromisso com os resultados/metas previamente definidas na dimensão anterior. Na

dimensão 3 é definida a forma da estrutura organizacional. Esta sempre é elaborada de forma
que supere todos limites pré estabelecidos e desenvolva processos para torná-los inovadores e
proporcione a todos os envolvidos, em seus respectivos processos, a geração de novos
conhecimentos (TERRA, 2001).
Na dimensão 4, ocorre a abordagem das políticas de administração de recursos

humanos, na qual o foco é a aquisição e incorporação de conhecimentos externos e internos à

organização, assim como formas de gerá-lo, difundi-lo e armazená-lo para que este não seja
perdido na empresa. Já na dimensão 5 a base é o sistema de informação que devido aos grandes
avanços tecnológicos está facilitando e dinamizando todos os processos organizacionais,
principalmente as formas de geração, difusão e armazenamento de conhecimento dentro das

empresas. A dimensão 6 aborda os processos para mensuração dos resultados que, em sua
grande maioria, são obtidos a partir da existência de uma gestão do conhecimento efetiva .Na
dimensão 7 a é constituída através das necessidades organizacionais aprenderem com o
ambiente, por meio de alianças com outras empresas, do estreitamento com clientes ou até
mesmo, através da realização de benchmarlcing (TERRA, 2001).
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Realizar as dimensões descritas pelos autores acima é um exercicio e desafi o diário das
organizações. Em complemento, Fleury e Oliveira Jr. (2001, p. 218) afirmam que

evidente que A maior parte destas dimensões esta o reconhecimento que o capital
humano, formado pelos valores e normas individuais e organizacionais, bem como pelas
competências, habilidades e atitudes de cada funciondrio 6 a 'mola propulsora' da
geração do conhecimento e da geração de valor nas empresas.

A partir desta afirmação, entende-se que é de essencial importância que as organizações
reconheçam a necessidade de estimular o processo de inovação e compartilhamento das
informações e de conhecimento, de forma a motivar os indivíduos na busca do desenvolvimento
pessoal e profissional (FLEURY e OLIVEIRA JR., 2001, p. 218).
Segundo Juliani (2001, p. 38) "os processos essenciais da gestão do conhecimento são
definidos a partir da identi fi cação de diversas atividades muito proximamente relacionadas".
Sendo que, para realizar uma efetiva gestão do fluxo de informações e conhecimentos que
circulam pela organização, toma-se necessário que a empresa dispense especial atenção a esses
processos, que são identificação

e

aquisição

do conhecimento, retenção, utilização,

desenvolvimento e distribuição do conhecimento Essa abordagem é exibida na figura 6:

Identificação do
conhecimento

Aquisigão do
conhecimento

Retenção do
conhecimento

a

evi
t
ig4
114141,11
Desenvo vimento
do conhecimento

Utilização do

conhecimento

Distribui0o do
conhecimento

Figura 06 — Processos essenciais na gestão do conhecimento
Fonte: JULIAN', Jordan Paulesky.

Para atingir uma eficácia completa na gestão do conhecimento é essencial que a
organização esteja aberta a uma mudança cultural, de comportamento e em sua estrutura
organizacional, através da revisão dos processos listados na figura 06. As instalações de sistemas
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modernos para realizar o gerenciamento do conhecimento, por si só, sem que ocorra a adaptação
da empresa nesses processos não trará a mudança.

2.5.1 Criação do Conhecimento

Muitos são os responsáveis pela criação, desenvolvimento e incorporação

do

conhecimento na organização, sendo que cada colaborador possui seu papel único e especifico.
0 valor agregado a estas contribuições não deve ser determinado pelo grau hierárquico que
ocupa o indivíduo, mas sim, pela informação que ele esta fornecendo.
Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96) afirmam que a "criação do conhecimento
organizacional deve ser entendida como um processo que amplia organizacionalmente o
conhecimento criado pelos indivíduos da organização ". Sendo assim, pode-se entender que a
organização não cria conhecimentos diversos sem indivíduos, portanto, o conhecimento é apenas
criado pelos indivíduos que compõem a organização. A partir desta afirmação destaca-se uma
característica marcante nas organizações que é demonstrar preferência por indivíduos criativo&

De acordo corn Davenport e Prosaic (1998, p_ 63), a geração de conhecimento ocorre nas
organizações "à medida que interagem com seus ambientes", pois estas absorvem as informações
disponibilizadas e transformam-na em conhecimento. Este conhecimento será agregado às
experiências já vivenciadas pela organização, assim como seus valores e regras internas.
Na visão de Campos e Barbosa (2001, p_ 05) "o que realmente importa é como o
conhecimento é adquirido e como nós podemos usar este conhecimento de maneira a alcançar
resultados positivos que venham de encontro as necessidades da empresa". Em complemento
Nonaka e Takeuchi (1997, p. 106) comentam que o "conhecimento é perecível, as organizações
não podem se tornar complacentes com o conhecimento hoje, já que diferentes tipos de
conhecimento serão necessários à medida que ocorrem mudanças no ambiente corporativo ".

Segundo Floriano Jr. (2004, p_ 28), a geração de conhecimento pode ser identificada
como um processo constante de interação entre as diversas dimensões da organização e o seu
relacionamento com o ambiente. Desta forma, pode-se visualizar que as gerações de
conhecimento ocorreram através indivíduos (interna) ou por influência do ambience (externa), as
quais serão abordadas a seguir.
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2.5-1.1 Geração Interna e externa de Conhecimento

A geração interna do conhecimento é aquela pela qual a organização desenvolve as
competências e conhecimentos dos indivíduos. Os conhecimentos nas organizações são gerados
a partir da integração entre os colaboradores e da troca de experiências, valores e crenças.
0 desenvolvimento do conhecimento dentro da organização possui algumas vantagens
em relação à sua aquisição de forma externa. A principal vantagem é que o conhecimento tem a
tendência de prosperar de forma mais eficaz no ambiente onde foi criado (DAVENPORT e
PRUSAK, 1998)_
Seguindo um caminho inverso aos aspectos de geração interna do conhecimento, na
geração externa do conhecimento a organização absorve de fontes externas a empresa os
conhecimentos já constituídos e apenas incorpora-os. Na visão de Floriano Jr. (2004, p. 28) "a
geração externa de conhecimento geralmente é praticado por empresas que não possuem
estruturas suficientes para desenvolver conhecimentos importantes internamente". As empresas
que optam pela estratégia externa de geração de conhecimento, de uma forma geral, utilizam
fontes encontradas no mercado.
Os conhecimentos externos podem ser assimilados de fontes variadas, tais como:
consultores externos, aquisição de outras empresas, stakeholders ou produtos que compreendem
conhecimentos (FLORIAN° JR. 2004).
De acordo com Davenport e Prusak (1998, p. 65) a maneira mais direta e eficaz de se
adquirir esse conhecimento é através da compra - isto é, adquirir uma organização ou contratar
individuos que o possuam. Entretanto, após o conhecimento ser identificado no mercado, este
precisa ser assimilado pela organização, visto que, as informações ditas essenciais para uma
empresa podem não trazer qualquer significado e interesse para outra.
Sendo assim, torna-se primordial que cada empresa avalie os conhecimentos adquiridos
de acordo com_suas necessidades e com recursos que possui disponíveis, para, então identificar
se a compra é a melhor alternativa ou se sera melhor investir no desenvolvimento interno de
conhecimento.
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2.5.1.2 Fases do Processo de Criação do Conhecimento

A seguir, apresentam-se os modelos de criação do conhecimento organizacional,
propostos por Nonaka e Takeuchi e Campos e Barbosa, os quais são importantes fontes de
informações para um estudo da gestão do conhecimento.
Em seu modelo Nonalca e Takeuchi (1997, p_ 96) apresentam uma série de etapas
distintas, que estão apresentarias a seguir:
(a) Compartilhamento do conhecimento tácito;
(b) Criação de conceitos;
(c) Justificação dos conceitos;
(d) Construção de um arquétipo e
(e) Difusão interativa do conhecimento.

A figura 07 apresenta, de forma gráfica, o modelo de criação de conhecimento
apresentado por Nonaka e Takeuchi
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Figura 07 — Modelo de cinco fases do processos de criação do conhecimento
Fonte: NONAKA, lkujiro; TAKEUCHI, Hirotaka.
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0 modelo apresentado "deve ser interpretado como exemplo ideal do processo de
criação de conhecimento", segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p_ 96), ele pode ser dividido nas
seguintes fases:
a)

Fase I — Compartilhando Conhecimentos Tácitos: esta etapa caracteriza-se pela

busca do compartilhamento do conhecimento tácito de cada individuo da organização.
Por se trata de individuos com culturas, conhecimento e histórias de vida diferenciadas,
esta pode ser descrita como a etapa de maior criticidade na criação de conhecimentos
organizacionais (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).
b)

Fase 2 - Criação de Conceitos: o objetivo desta etapa é responsável pela

conversão com conhecimento tácito já compartilhado em conhecimento explicito
(NONAICA e TAICEUCHI, 1997)_
c)

Fase 3 — Justificaçtio de Conceitos: após a conversão do conhecimento tácito em

explicito, os novos conhecimentos precisam ser justificados pela organização, quer dizer
"a justificação envolve o processo de determinação de que os conceitos recém-criados
valem realmente a pena para a organização e a sociedade". Esta avaliação que a
organização realiza envolve análises de "custos, margem de lucro e grau de contribuição
de um produto novo para o crescimento da empresa" (NONAKA e TAKEUCHI, 1997,
p. 99).
d)

Fase 4 - Construção de um Arquétipo: depois de justificado este conhecimento é

transformado em algo tangível ou concreto, ou seja, em um arquétipo (protótipo) que
pode assumir a forma um produto "concreto" ou em um mecanismo operacional no caso
de inovações "abstratas" (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).
e)

Fase 5 - Difuseio Interativa do Conhecimento: Segundo Nonaka e Takeuchi (1997,

p_ 101) o processo de criação de conhecimento "nab termina com a conclusão do
arquétipo". Os autores complementam afirmando que o "novo conceito que foi criado,
justificado e transformado em modelo passa para um novo ciclo de criação de
conhecimento em um nível ontológico diferenciado ". E é este processo interativo que se
caracteriza como difusão interativa do conhecimento.
As fases descritas acima são independentes entre si, porém interagem de forma mútua e
continua. 0 autor supracitado complementa afirmando que "o conhecimento criado por uma
organização pode mobilizar empresas afiliadas, clientes, fornecedores, concorrentes e outras
organizações externas a empresa através da interação dinâmica" Em geral este cascateamento de
informações ocorre quando o conhecimento desenvolvido pela organização causa influencias ao
sistema, na empresa interliga-se com fornecedores ou clientes.
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Campos e Barbosa (2001), também apresentam um modelo para criação de
conhecimento, conforme apresentado na quadro 01 a seguir.

Forma de gerar conhecimento

Aquisição
Aluguel
Recursos Dirigidos

Fusão

Adaptação
Redes Informais

Descried°

Pode ocorrer através da compra de uma outra empresa ou
da contratação de indivíduos que possuam o
conhecimento
Geralmente se dá através de convênios e incentivos para a
pesquisa acadêmica e através da contratação de
consultorias
Criação de departamentos especfficos para a criação e
difusão do conhecimento
União de pessoas de diferentes setores da empresa para
trabalharem em um problema ou projeto de forma a se
chegar a uma resposta conjunta. A vantagem deste tipo de
geração de conhecimento é a sinergia entre as pessoas da
empresa.
Necessidade de se adequar atividades, processos e
conhecimentos organizacionais impulsionadas por fatores
ambientais.
Através de encontros e conversas informais, o
conhecimento pode se solidificar e se tomar formalizado
com o tempo.

Quadro 01 — Formas de gerar conhecimento
Fonte: CAMPOS, Ricardo Lanna; BARBOSA, Francisco Vidal.

Davenport e Prusak (1998, p. 63 - 81) concordam com Campos e Barbosa, quanto da
definição de fases estruturadas para o processo de criação de conhecimento e complementam
com as informações apresentadas a seguir:
a)

Aquisição: conhecimento adquirido não precisa ser necessariamente recém-criado,

mas apenas ser novidade para a organização (DAVENPORT e PRUSAK, 1998).
b)

Aluguel: o conhecimento, além de comprado pode ser alugado ou financiado, o

que é feito pela contratação de um consultor, por exemplo, que recebe seus honorários
em troca do seu conhecimento em determinado assunto (DAVENPORT e PRUSAK,
1998).
c)

Recursos dirigidos: a geração de conhecimento numa organização, muitas vezes, é

feita através de grupos específicos para determinada finalidade (DAVENPORT e
PRUSAK, 1998).
d)

Fusdcr Esse procedimento reúne pessoas com diferentes perspectivas para

trabalhar num problema ou projeto, obrigando-as a chegar a uma resposta conjunta. As
diferenças entre os componentes do grupo impedem que o mesmo caia em soluções
rotineiras para problemas, pois devido 6. não partilha de soluções comuns, precisam
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desenvolver novas idéias em conjunto ou combinar as velhas inovadoramente, o que é
chamado de caos criativo por Nonaka e Takeuchi (DAVENPORT e PRUSAK, 1998).
e)

Adaptação: a capacidade de adaptação de uma empresa é baseada em dois fatores

principais: (1) possuir recursos e capacidades internas que possam ser utilizadas de
novas formas; (2) estar aberta à mudança ou ter uma elevada capacidade de absorção
(DAVENPORT e PRUSAK, 1998).

0

Redes: comunidades de possuidores de conhecimento acabam se aglutinando,

motivados por interesse comuns e, em geral, conversam pessoalmente, por telefone etc.,
para compartilhá-lo

e resolver problemas em conjunto, acabando por gerar

conhecimento novo para a empresa (DAVENPORT e PRUSAK, 1998).
Davenport e Prusak (1998, p. 81) destacam que "o denominador comum de todos esses
esforços é a necessidade de se alocarem tempo e espaço apropriados para a criação ou aquisição
do conhecimento", podendo esse espaço ser eletrônico, bibliotecas, laboratórios, salas de bate-

papo, reuniões etc.

2.5.2 Mapeamento do Conhecimento

0 mapa do conhecimento de qualquer organização informa onde esta o conhecimento,
seja ele um banco de dados ou em pessoas, porém, este não fica annazenado no mapa. Na

concepção de Davenport e Prusak (1988, p. 88) "o desenvolvimento de mapas de conhecimento
envolve localizar os conhecimentos importantes dentro da organização e depois publicar algum
tipo de lista ou quadro que mostre como encontrá-los". Estes mapas podem direcionar a busca do
conhecimento em pessoas, em banco de dados ou em documentos, desta forma que os
colaboradores sabem onde procurar as fontes das informações, quando necessário.
Na visão de Strauhs; Abreu e Renaux (2001, p. 07) os mapas de conhecimento
permitem "navegar no conhecimento explicito e tácito disponível na organização, através da

identificação da informação de alto valor agregado disponível, normalmente codificada e
amiazendvel e das competências das pessoas".
Em complemento, Campos e Barbosa (2001, p. 8) descrevem que...
... o mapeamento dos ativos intelectuais significa a identificação e localização de
conhecimento de um grupo de pessoas sobre um assunto especifico. Este mapa é uma
representação das habilidades e competências segundo uma visão integrada com o
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processo de negócios da organização, onde cada funciondrio, ou colaborador, tem suas
competências mapeadas e classi fi cadas de acordo com o nível de conhecimento do
assunto.

Através da realização do mapeamento toma-se possível à organização identificar quais
colaboradores caracterizam-se como os "detentores" do conhecimento, assim como, toma-se
possível verificar os indivíduos ou grupos de pessoas que apresentam qualquer deficiência sobre
um determinado assunto especifico. Sendo assim, pode-se identificar maneiras de disseminar o
conhecimento e a vislumbrar qual a melhor formação de equipes de trabalho para desenvolver-se
novos projetos de uma maneira mais ágil e dinâmica (CAMPOS e BARBOSA, 2001).
Davenport e Prusak (1998, p. 88) acrescentam que...
as informações necessárias para se criar um mapa do conhecimento normalmente já
existe nas organizações, porém em forma fragmentada e não-documentada. Cada
funcionário tem um pedacinho na cabeça, sabe qual é o seu próprio conhecimento e
onde ir para respostas a suas perguntas.

Para Campos e Kurchen (2004, p.4) a

[...] a construção de um mapa esta relacionada A etapa de explicitação do
conhecimento, de sua conversão por meio da extemalização e da socialização. IA o
resultado — o mapa — 6 um conhecimento codificado. Esta relacionado a intemalização e
a combinação de conhecimentos. Sob este aspecto, 6 importante destacar que o mapa
estimula a reutilização do conhecimento.
Entretanto, Davenport e Prusak (1998, p. 91) informam que "mapas elaborados a partir
do conhecimento de pessoas podem ser complexos, porque as estruturas de conhecimento são
complexas", quer dizer, o fator conhecimento é perecível no tempo, pois, este muda e se
desenvolve com o passar dos anos, além de possuir um grau elevado de subjetividade.
Na visão de Costa e Krucken (2004, p. 7) os mapas de conhecimento podem ser
representados de formas, tais como: "topografias, mapas de ativos do conhecimento, mapas de
fontes de conhecimento, mapas geográficos de ativos do conhecimento, matrizes de
conhecimento".
Campus e Kurchen (2004, p. 5) destacam ainda, a existência de 3 (três) tipos de
mapeamento, são eles "mapas cognitivos, mapas conceituais, mapas semânticos, mapas de
conhecimento".

a)

Mapas cognitivos representam de forma gráfica a percepção de um indivíduo

sobre um problema existente. Por este motivo, o mapa cognitivo possui uma forma
muito particular ou, ainda, pode-se dizer subjetiva de representação, pois, pode
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apresentar informações relevantes apenas para os colaboradores envolvidos em sua

construção (MEG; ARAUJO FILHO, 2003).
b)

Mapas conceituais na concepção de Campus e Krucken (2004, apud Novak e

Gowin 1996), são "ferramentas usadas para organizar e apresentar um corpo de
conhecimentos". Ainda Campus e Krucken (2004, p. 5) informam que: "existem duas
características dos mapas conceituais que são importantes no desenvolvimento do

pensamento criativo: a estrutura hierárquica e a capacidade para estabelecer ligações

cruzadas".
c)

Mapas Semânticos, segundo Campos e Kurchen (2004, p. 6) tem o objetivo de

"ativação do conhecimento prévio dos sujeitos sobre o tema e sua aplicação permite
visualizar graficamente os conhecimentos existentes, bem como, em sua elaboração,
impulsionar a criação de novos conhecimentos (...)".Esta ferramenta permite realizar o
registro de todos os conhecimentos individuais dos colaboradores e das equipes de
trabalho, tomando-se possível identificar as lacunas existentes e favorecendo o seu
desenvolvimento.

d)

Mapas de conhecimento são utilizados para localizar as pessoas que possuem

especializações e também para mapear os ativos de conhecimento. Desta forma,
qualquer tipo de conhecimento pode ser formalizado, tomando-se assim acessível aos
demais colaboradores (CAMPOS;KURCHEN, 2004).
As organizações que elaboram seus mapas de conhecimento, de uma forma geral,

realizam entrevistas com seus colaboradores visando esclarecer quais os conhecimentos que
estes possuem e qual a fonte que utilizam quando necessitam de qualquer informação. Desta
forma, a empresa identifica os mapas mentais individuais de cada funcionário. Logo após, com

freqüência, a empresa analisa as respostas apresentadas pelos colaboradores e elabora um mapa
geral a partir dos mapas individuais de cada colaborador (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).

2.5.3 Compartilhamento do Conhecimento

Com o passar do tempo, a humanidade armazenou e transferiu uma série de
conhecimentos e fatos. Na infância, por exemplo, os conhecimentos são transferidos através das
lendas e dos contos de fada, pois através destas ilustrações, toma-se possível a compreensão de

44

alguns conceitos morais ou regras sociais. Da mesma forma que estes conhecimentos populares
são transmitidos, ocorre com o conhecimento que é gerado e incorporado pelas organizações.
Tonet e Paz (apud BARTOL; SRIVASTAVA, 2002) definem compartilhamento de

conhecimento como sendo "o comportamento do indivíduo de repassar o que sabe as pessoas
com quem trabalha e de receber o conhecimento que elas possuem", e ainda afirmam que este
"compartilhamento de conhecimento é um componente chave dos sistemas de gestão do
conhecimento".
Segundo Fleury e Oliveira Jr_ (2001, p. 135) compartilhar o conhecimento existente é
... o processo de estabelecimento de uma linguagem comum é a forma desenvolvida e
adotada por individuos e grupos nas empresas para expressar e articular crenças
comuns, conectando crenças de individuos e criando uma estrutura para o conhecimento
organizacional.

No atual mercado em que as organizações estão inseridas, o ato de compartilhar o
conhecimento tem se mostrado de grande importância, porém de dificil concretização. Pois, para
que o compartilhamento das informações obtenha êxito, necessita-se do envolvimento dos
componentes (destinatário e receptor) nesta transferência.

Figura 09 — Fluxo de transferência de mensagem
Fonte: autora

0 que se espera é que o destinatário ou receptor assimile o conhecimento compartilhado

pela fonte ou emissor de forma completa e sem interrupções, embora o conhecimento e
habilidades anteriores bem como a motivação dos envolvidos podem causar influencias diretas
neste processo (TONET; PAZ, 2004).
Tonet e Paz (apud KROGH, ICHIJO E NONAKA 2001) descrevem que...
...ao compartilhar conhecimento no trabalho, os indivíduos precisam justificar em
público as suas crenças, e para isso enfrentam quatro grandes barreiras organizacionais:
(1) necessidade de linguagem legitima, que permita explicitar o conhecimento tácito; (2)
histórias organizacionais; (3) procedimentos predefinidos; (4) os paradigmas da
empresa.
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A empresa pode realizar a codificação do conhecimento de diversas formas, por
exemplo, através da elaboração de manuais ou ainda de projetos de engenharia. 0 ato de
codificar as informações possui o objetivo principal de tornar acessível e facilitar a compreensão
dos conhecimentos, atingindo assim um número maior de colaboradores atuantes na organização.
(FLEURY; OLIVEIRA JR. 2001)
Na visão de Campos e Barbosa (2001, p.08) "6 importante que a empresa estimule o
`benchmarlcing interno', ou seja, que localize os principais fatores da eficiência interna e

desenvolva a disseminação das praticas bem sucedidas".
No caso específico do conhecimento tácito, a disseminação ocorre através da interação
entre as pessoas. Este processo pode ser auxiliado por alguns recursos computacionais como
intranets, recursos multirnidia e de hipertexto (CAMPOS; BARBOSA, 2001).

As empresas possuem conhecimentos que já se encontram disseminados

e

compartilhados por todos os colaboradores da organização, entretanto existem diversas
informações que pertencem a colaboradores específicos ou a equipes de trabalho. 0 grande

desafio das organizações é identificá-las, codificá-las e torn
á-las

acessíveis aos demais

colaboradores (FLEURY; OLIVEIRA JR. 2001).
Grande diferencial competitivo da

organização

que realiza ações efetivas no

compartilhamento das informações é a sua capacidade de aperfeiçoar o processo para obter a
reutilização do conhecimento; quer dizer,

o conhecimento as vezes fica restrito aos

colaboradores de departamentos específicos da organização, enquanto os demais procuram
soluções simples para resolução de seus problemas, embora esses problemas possam ser

solucionados com o conhecimento já previamente assimilado por algum departamento da
organização (TONET; PAZ, 2004).

Para urna disseminação eficaz de conhecimento é primordial a existência de meios de
comunicação eficientes na organização e que todos os colaboradores tenham acesso,

obedecendo-se de forma lógica os níveis hierárquicos e seu valor estratégico (MELO, 2003).

2.5.4

Retenção e utilização do Conhecimento

A retenção do conhecimento é um conjunto de processos que engloba a realização de
filtro dos dados disponíveis, armazenamento da informação para posterior utilização destes

46

conhecimentos. Para exemplificar o exposto anteriormente, Juliani (2002, p. 49) apresenta a
figura 07_

Selecionar

>>

Armazenar

Atualizar

Figura 08 — Processos da reteng8o do conhecimento
Fonte! JULIANI, Jordan Pauleslcy.

Juliani (2002, p. 49) descreve que a etapa de "seleção corresponde a análise de
conhecimentos, experiências e competências que devem ser conservadas pela organização".
Nesta fase, torna-se essencial a realização de filtro das informações para que sejam armazenadas
apenas as informações com importância à organização e que os demais dados que não possuam
representatividade possam ser descartado&
A fase de armazenagem compreende na etapa em que a organização, em geral com
auxilio da tecnologia da informação, guarda as informações para que sejam utilizadas por outros
colaboradores quando necessário. Na visão de Juliani (2002, p. 50) "três são os meios de
armazenamento: colaboradores individuais (através da manutenção dos especialistas na
empresa), grupos @elo fato de a memória do grupo ser superior aquelas dos indivíduos) e
computadores (pela capacidade ilimitada de armazenamento)".
A etapa de atualização possui o objetivo de manter a qualidade e atualização dos
conhecimentos armazenados visando auxiliar no processo de tomada de decisão na organização
(JULIANI, 2002).
A utilização do conhecimento é a última etapa dos processos de gestão do
conhecimento. Na visão de Floriano Jr. (2004, p.59) "a utilização do conhecimento representa a
efetivação do processo de gestão do conhecimento; quando o conhecimento é posto em prática e
agrega valor a empresa".
Em complemento, Davenport e Prusak (1998, p. 123) a fi rmam que os outros elementos
- criação, armazenagem e mapeamento - "não tem valor dill se o novo conhecimento não levar a
alguma mudança de comportamento ou ao desenvolvimento de alguma idéia nova que leve a um
novo comportamento". Entretanto, os colaboradores apenas utilizarão o conhecimento quando
identificarem vantagens em fazê-lo.
Segundo Probst, Raub e Rornhardt (2002), as características necessárias para tornar um
conhecimento favorável à utilização são as simplicidades, as disponibilidades e as
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compatibilidades com o contexto em que será consultado. A simplicidade refere-se a facilidade
em utilizar o conhecimento, esta facilidade refere-se ao linguajar utilizado e ainda a adequação
do conhecimento com a realidade do usuária Quanto 6. disponibilidade, é essencial que a
empresa deixe o conhecimento 6. disposição dos colaboradores para que eles o acessem quando
precisarem. Tao importante quanto As características descritas anteriormente, é necessário que as
informações sejam disponibilizadas em um formato compatível com as atividades realizadas
pelos funcionários, possibilitando-se assim sua utilização imediata
Entretanto, existem algumas barreiras relacionadas ao uso do conhecimento. Estas
barreiras, em sua maioria, estão relacionadas à não adequação da cultura

e valores

organizacionais a nova concepção da utilização do conhecimento. Segundo Florian° Jr. (2004, p.
60) "algumas barreiras são impostas pelos seus usuários, que deixam de utilizar o conhecimento
por não confiar ou respeitar a fonte", em complemento, Davemport e Prusak (1998, p. 123)
afirmam que esta resistência dos usuários ocorre devido ao "orgulho, teimosia, falta de tempo,
falta de oportunidade e medo de assumir riscos".
Probst, Raub e Romhardt (2002) descrevem a existência de outra barreira, as quais
podem chamar de "cegueira organizacional", esta se refere ao fato de que, quanto maior for a
rotina realizada por um indivíduo, maior sera sua resistência e mais difIcil ser á incorporar um
novo conhecimento ou a necessidade de desenvolvimento de novos processos e procedimentos.
Na concepção de Floriano Jr. (2004, p. 61) esta atitude reativa demonstrada pelos colaboradores
"acaba colocando toda a organização em uma posição estática perante o mercado".
Para superar essas barreiras, Florian° Jr (2004, R 61, apud Bukowitz e Williams, 2002)
propõe uma "renovação da estrutura organizacional". Estes sugerem a utilização de adoção de
estruturas orgânicas, quer dizer, estruturas organizacionais que valorizem as relações
interpessoais, gerando dessa forma, fluxos de conhecimentos ágeis e com livre acesso a todos os
departamentos. Porém, é essencial que a empresa não abandone de forma repentina sua estrutura,
o ideal é que a nova e a antiga estrutura convivam de forma harmônica e amigável (PROBST,

RAUB, ROM HARDT, 2002).
Um outro fator que pode motivar aos colaboradores em transpor as barreiras impostas
ao desenvolvimento de novos conhecimentos é a utilização de ambientes abertos na organização,
quer dizer, ambientes que proporcionem a aproximação de pessoas resultando assim, em um
fluxo livre de conhecimento (FLORIAN° JR_ 2004).
Na visão de Probst, Raub e Romhardt (2002), a utilização do conhecimento pode ser
vislumbrada como uma fase da implementação da gestão do conhecimento, pois, é nessa fase
que as ações relativas ao conhecimento são efetivamente realizadas e a organização visualiza os
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resultados efetivos do gerenciamento planejado. Sendo assim, Floriano Jr. (2004, p. 62)
complementa que "[...] neste sentido, todos os esforços com relação aos outros processos- chave
- geração, compartilhamento e preservação - devem ser planejados visando o processo de colocar
o conhecimento ern prática [...]". E é justamente a prática que estaremos abordando daqui por
diante, dentro do departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltd&
Desta forma, deve-se considerar todas as informações e aspectos importantes descritos
neste capitulo para realização das análises e avaliações do estudo de caso a ser apresentado no

próximo capitulo.
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3

METODOLOGIA

Neste capitulo, apresenta-se o referencial metodológico que foi utilizado para realização
desta pesquisa. 0 pesquisador descreve os métodos adotados para o desenvolvimento do trabalho
de acordo com a abordagem, tipo e técnicas de pesquisa utilizadas, em diferentes níveis de
profundidade e extensão relacionando-os ao problema, objeto da pesquisa e aos objetivos do
trabalho.

3.1

TIPO DE PESQUISA

Gil (2002, p_ 17) defme "pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos" Em complemento,
Cervo e Bervian (1983, p. 50), informam que "a pesquisa é uma atividade voltada para a solução
de problemas, através o emprego de processos científicos".
Na visão de Andrade (1999, p. 105) "para cumprir sua finalidade de noções
introdutórias, parece o bastante limitar a classificação da pesquisa quanto A natureza, aos

objetivos, aos procedimentos e ao objetivo".
De acordo com tal classificação, e, levando-se em conta as variáveis que foram
abordadas, a metodologia utilizada nesta pesquisa foi de natureza qualitativa e quantitativa.
Sobre a análise qualitativa, Trivifios (1987, p_ 120) comenta que muitos autores entendem
a pesquisa qualitativa como urna "expressão genérica"- Isto porque, ao mesmo tempo em que ela
compreende atividades de investigação que podem ser denominadas especificas, todas elas
podem ser caracterizadas por traços comuns.
Ainda segundo Trivifios, 1987, p_ 128, "[...] a interpretação dos resultados surge com a
totalidade de uma especulação que tem como base a percepção de um fenômeno num contexto_
Por isso, não é vazia, mas coerente, lógica e consistente". Dessa forma, optou-se pela análise
qualitativa, visto que esta possibilita a descrição com um maior número de detalhes dos
processos relacionados

a

gestão do conhecimento, permitindo um maior aprofundamento no

universo da pesquisa.
Ern relação A análise quantitativa, o autor Chizzotti (2006, p. 52) acredita que as
pesquisas desse tipo "prevêem a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar
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e explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da freqüência de incidência e

de correlações estatísticas- 0 pesquisador escreve, explica e prediz". Além da análise qualitativa,
neste estudo a pesquisa quantitativa também foi utililizada, auxiliando na caracterização dos
trabalhadores do conhecimento alocados no departamento analisado e na realização das análises
das respostas apresentadas pelos colaboradores do Departamento Comercial quando da aplicação
dos questionários. Do ponto de vista dos objetivos, pode-se classificar esta pesquisa como
exploratória e descritiva.

A pesquisa realizada é de card-ter exploratório, pois tem a necessidade de desenvolver,
esclarecer conceitos, bem como gerar maior familiaridade com o problema investigada Segundo
Cervo e Bervian (1983, p.56) a pesquisa exploratória "tem por objetivo familiarizar-se com o
fenômeno ou obter nova percepção do mesmo e descobrir novas idéias". Ainda segundo o

mesmo autor, "a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e requer descobrir
as relações existentes entre os elementos componentes da mesma". Dessa forma, esta pesquisa
torna-se de caráter exploratório uma vez que não existia qualquer avaliação preliminar ou

material elaborado com análise dos processos de gestão do conhecimento realizados no
Departamento Comercial da empresa Digitro Tecnologia.
Referente a pesquisa descritiva, Cervo e Bervian (1983, p_ 55) informam que este tipo
de pesquisa "observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem
manipulá-los". Quer dizer, os fenômenos são estudados, porém, o pesquisador não exercer

qualquer alteração nas informações coletadas. Estes mesmos autores afirmam que a pesquisa
descritiva "procura descobrir, com a precisão possível, a freqüência com que um fenômeno
ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características" (CERVO e BERVIAN,
1983, p. 55). Este trabalho consiste em pesquisa descritiva no que tange ao relato de métodos e

procedimentos em uso pelo Departamento Comercial da referida empresa para posterior análise
dos processos de gestão do conhecimento. A descrição de tais processos tomou-se viável com a
utilização dos métodos de observação, aplicação de questionários e a realização de entrevistas
semi-estruturadas.

Na visão de Lakatos e Marconi (1991, p. 188) as combinações de estudos exploratórios
e descritivos resultam em "estudos exploratórios que tem por objetivo descrever completamente

determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas
análises empíricas e teóricas".

Trata-se do estudo deste estudo acadêmico, pois, com a

realização desta pesquisa, sera analisado os processos de gestão do conhecimento no
departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia.
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A pesquisa bibliográfica utilizada neste trabalho deu o respaldo necessário para a
fundamentação teórica do estudo apresentada no segundo capitulo. Na concepção de Andrade
(1999, p. 124), "além de proporcionar uma revisão sobre a literatura referente ao assunto, a
pesquisa bibliográfica vai possibilitar a detenninação dos objetivos, a construção das hipóteses e
oferecer elementos para fundamentar a justificativa da escolha do tema". As fontes utilizadas
para que fosse possível fundamentar esta pesquisa foram: os livros que descrevem os processos
de conhecimento e de pesquisa metodológica, dicionários, artigos científicos, revistas e internet,
sendo que todas estas fontes de informação foram de suma importância para o desenvolvimento
do trabalho. Dentre os autores referenciados nesta pesquisa, destacam-se com grande
importância Crawford (1994), Davenport 8c Prusak (1998), NonaIca & Takeuchi (1997) e Stewart
(1992).

3.2 DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA

Tendo definido o problema da pesquisa e os objetivos, além do desenvolvimento
adequado do projeto, surge a necessidade de se determinar os elementos dos quais os dados serão
coletados, isto e, o universo, a amostra e os sujeitos da pesquisa.
Lalcatos e Marconi (1991, p_ 223) afirmam que "a delimitação do universo consiste em
explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos, etc_ serão pesquisados, enumerando suas
características comuns, como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a qual pertencem,
comunidade onde vivem, etc". Neste caso, pode-se afirmar que o universo desta pesquisa foi o
número total de funcionários alocados no Departamento Comercial, quer dizer todos os seus 30
(trinta) colaboradores.
0 departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia é composto por 30 (trinta)
colaboradores que desempenham funções diversas Estes trabalhadores estão alocados em 5
(cinco) setores com responsabilidades especificas. Realizando uma análise hierárquica, tem-se
como cargo estratégico a DIC (Diretoria Comercial) que é responsável pela definição das
estratégias comerciais e pelo correto funcionamento de todo o Departamento. A seguir,
acessorando o Departamento Comercial, com a atribuição de atender as suas necessidades,
existe a SEC (Secretária Comercial).
Hierarquicamente, abaixo da DIC, há 3 (três) setores com atribuições diferenciadas. São
eles: a GSN, o SCM e a PEC. A GSN (Gerência de Suporte de Negócios) realiza o atendimento
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customizado (elaborados conforme necessidades especificas de cada cliente) aos clientes
classificados como especiais e é responsável pela venda a órgãos públicos através da
participação nos editais.
.16. a SCM (Suporte Comercial) possui a atribuição de suporte aos Escritórios Regionais
em assuntos relacionados com a realização das vendas dos produtos, tanto na definição de
solução a ser apresentada quanto na precificação dos itens. A SCM

é composta pela

coordenação e ainda por 3 (três) sub-setores, sendo:
a)

PRC (Propostas Comerciais Corporativas) que possui a responsabilidade efetiva

na elaboração das propostas comerciais e no estabelecimento de padrões de propostas
que serão confeccionadas pelos profissionais alocados nos escritórios regionais,
b)

PCA (Pre-Contratação e Auditoria) que é responsável pelas elaborações de OE

(ordens de produção) além de supervisionar as contratações realizadas pelos escritórios
regionais, auditar os processos de venda, providenciar a liberação das licenças para
viabilizar o funcionamento dos equipamentos, realizar as análises criticas dos contratos
e controlar as demonstrações geradas e disponibilizadas pela Digitro,

c)

CCO (Contratos Comerciais) é responsável pela gestão dos contratos fi rmados

com os clientes e gestão de contratos firmados para representação comercial.
O departamento comercial ainda dispõe de setor estratégico para realizar todo o controle
estatístico e ainda, elaborar todos os relatórios gerenciais que possibilitem a monitoração e real
análise do desempenho das vendas e ações do departamento comercial, este setor é o PEC

(Planejamento e Estatísticas Comerciais).
Lakatos e Marconi (1991, p. 223) definem amostra como sendo "uma porção ou parcela,
convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo". Para
redução de quaisquer tendência A viés ou apresentação de um resultado que não condiz com uma
realidade fiel ao pensamento de todos os colaboradores do Departamento Comercial, optou-se
por utilizar a coleta de dados (informações) com todo o universo de pesquisa, neste caso, pode-se
afirmar que nesta pesquisa o universo foi igual à amostra.
Portanto, pode-se afirmar que a delimitação da amostra seguiu

o método não-

probabilistic°, que segundo Gil (1996), consiste em uma amostragem por acessibilidade. Em
complemento, Floriano Jr. (2004, p. 93) afirma que este método refere-se a um "método menos
rigoroso e sem tratamento estatístico no seu planejamento, onde o pesquisador seleciona os
elementos a serem pesquisados simplesmente porque eles são acessíveis, e pressupõe que os
mesmos sejam representativos para a pesquisa".
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0 critério de seleção supracitado foi utilizado tanto para seleção dos entrevistados quanto

na aplicação dos questionários com os colaboradores_

3.3

COLETA DE DADOS

Na visão de Santos (2004, p. 90) "coletar dados é juntar as informações necessárias ao
desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos". Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.
165) esta é a "etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos"_
De acordo com Roesch (1999, p. 140)
as principais técnicas de coleta de dados são a entrevista, o questionário, os testes e a
observação. Também é possível trabalhar com dados existentes na forma de arquivos,
banco de dados, indices ou relatórios. Estes não são "criados" pelo pesquisador e são
normalmente denominados de dados secundários, em contraste com os dados primários
que são colhidos diretamente pelo pesquisador [. _J.

Segundo Floriano Jr. (2004, p. 87) os dados primários são "coletados através de
entrevistas semi-estruturadas e observação direta ou livre" e os dados secundários são "coletados
através de documentação, de registros em arquivos e bases de dados e da pesquisa bibliográfica".

Quanto 6. forma de aplicação desta pesquisa, as ferramentas utilizadas para a coleta de dados
primários foram as entrevistas semi-estruturadas realizadas com diretor, gerente, coordenação e

supervisora, os questionários aplicados aos colaboradores do departamento comercial e ainda a
observação participante realizada pela autora J á a coleta de dados secundários foi realizada
através de levantamentos bibliográficos_
No decorrer desta pesquisa não se utilizou análise documental, tendo em vista a não
padronização de forma escrita de procedimentos ou quaisquer informações referente a gestão do
conhecimento no Departamento Comercial.
0 quadro 2 mostra a relação entre os objetivos específicos do estudo e as técnicas

utilizadas para a coleta de dados_
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Objetivos específicos

Identificar

os

desenvolvimento
comercial;

Técnicas de coleta de dados

conhecimentos utilizados para Realização de entrevistas pessoais semi-estruturadas
das atividades do departamento com os supervisores, coordenador e gerente do
departamento comercial da Digitro Tecnologia Ltda.

Verificar quais açães são realizadas hoje pelo Realização de entrevistas pessoais semi-estruturadas
Departamento Comercial relacionadas aos processos de com os supervisores, coordenador e gerente e ainda com
a aplicação de questionários com os colaboradores do
gestão do conhecimento;
departamento Comercial.
Analisar as ações realizadas pelo Departamento Análise das entrevistas pessoais semi-estruturadas
Comercial relacionadas aos processos de gestão do realizadas e aplicação de questionários com os
conhecimento
colaboradores do departamento Comercial.
Propor ações corretivas aos processos de gestão do Análise das entrevistas pessoais semi-estruturadas
conhecimento visando proporcionar melhores subsídios realizadas e aplicação de questionários com os
para a realização das atividades no Departamento colaboradores do departamento Comercial.
Comercial
Quadro 02 — Relação dos Objetivos específicos com as técnicas de coletas de dados
Fonte: Autora.
Segundo Cervo e Bervian (1983, p_ 157) "a entrevista não é simples conversa. E
conversa orientada para um objetivo definido: recolher, através do interrogatório do informante,
dados para a pesquisa". Para Andrade (2003, p. 146), a "entrevista consiste em fazer uma série
de perguntas a um informante, segundo um roteiro preestabelecido".
Realizando uma definição mais precisa sobre o tipo de entrevista que foi utilizado para

realização desta pesquisa, pode-se afirmar que, ainda segundo Andrade (1999, p. 134), a
entrevista semi-estruturada "confere maior liberdade tanto para o pesquisador quanto ao

entrevistado"_ Essa maior flexibilidade refere-se a ao fato de que as entrevistas não

são

rigorosamente formuladas, sendo que o que o entrevistador pode explorar um pouco mais alguns
tópicos. Ainda sim, este tipo de entrevista, na visão do mesmo autor (1999, p. 134), "transcorre
mais como conversa informal, mesmo quando o roteiro é obedecido".
Optou-se por realizar entrevistas semi-estruturadas com 1 (um) diretor, 1 (um) gerente,

1 (um) coordenador e 1 (uma) supervisora, devido a sua elevada representatividade no
Departamento Comercial em

razão

da responsabilidade que exercem no controle

e

desenvolvimento das atividades realizadas por cada colaborador em cada um dos setores
pertencentes ao departamento objeto deste estudo_
Na visão de Andrade (1999, p. 130), o questionário "6 um conjunto de perguntas que o
informante responde, sem necessidade da presença do pesquisador" _ Para sua elaboração, tomase essencial que o pesquisador elabore perguntas claras e objetivas, uma vez que o pesquisado
poderá não receber orientações referentes ao contexto quando for respondê-las.
No desenvolvimento deste projeto, optou-se pela utilização de perguntas fechadas, que,

segundo o mesmo autor, "são aquelas que indicam três ou quatro opções de respostas ou se
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limitam a resposta afi rmativa ou negativa, já trazendo espaços destinados à marcação da

escolha."_ Este questionário foi aplicado

a totalidade de colaboradores

alocados no Departamento

Comercial da empresa Digitro Tecnologia, exceto aos entrevistados, sendo viável, desta forma,
realizar uma análise profunda referente a visão nos níveis hierarquicamente superiores em

comparação

a visão dos demais colaboradores deste

departamento.

A observação foi uma das técnicas utilizadas para colher dados e informações baseados
na realidade do que se esta pesquisando (LAKATOS e MARCONI, 1999). 0 tipo de observação
utilizada foi a participante, sendo que esta consiste em observar sem ser notado. A observação

participante pode ser definida como uma participação real do pesquisador no local em que se
deseja observar sem ser percebido. No qual se confunde as pessoas que se encontram naquele

ambiente (LAKATOS e MARCONI, 1999). Desta forma, tomou-se possível realizar avaliações
do sistema de Intranet disponibilizado pela organização, além de identificar com efetividade as
dificuldades existentes aos colaboradores para o desempenho de suas atividades.
Nesta pesquisa, as entrevistas foram gravadas, de forma que se permitiu contar com todo
material fornecido pelos entrevistados. Assim, pôde-se obter maior riqueza nos dados coletados.
Todas as entrevistas e aplicações de questionários foram realizadas no mês de outubro de 2007_

14 INTERPRETAÇÃO E ANALISE DE DADOS

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 167) "uma vez manipulados os dados e obtidos os
resultados, o passo seguinte é a análise e a interpretação dos mesmos, constituindo-se ambas no
núcleo central da pesquisa".
Referente 8. parte qualitativa deste estudo, procurou-se interpretar o conteúdo das
entrevistas, questionários aplicados e observação realizada, de modo a resultar em uma análise
real, sem manipulações de resultados, e ainda, sempre com base na fundamentação teórica
anteriormente apresentada.
No que tange a análise quantitativa, realizou-se definição do perfil dos colaboradores do
departamento comercial através das respostas apresentadas nos questionários aplicados, assim
como realização de análises gráficas das dentin respostas deste instrumento de coleta de dados.
Para a tabulação das questões, utilizou-se como suporte o software Excel.
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3.5 RELATÓRIO DO PRE-TESTE

Segundo Manar (2001, p. 118), "0 pré-teste do instrumento consiste em saber como ele
se comporta numa situação real de coleta de dados". Este mesmo autor, descreve que nenhuma
pesquisa deveria iniciar sem que tenha realizado um pré-teste, pois ele é muito importante para o
aprimoramento do instrumento de coleta de dados _
Diante deste contexto, para minimizar os problemas decorrentes da ma formulação do
instrumento de coleta de dados, foi realizado um pré-teste, aplicando o questionário a 5 pessoas,
sendo 1 (um) estudante de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de
Engenharia da Gestão do Conhecimento, 1 (um) coordenador responsável pelo acompanhamento
desta pesquisa na empresa, dois estudantes de graduação da 9 0 fase na Universidade Federal de

Santa Catarina no curso de Administração e 02(dois) demais colaboradores da empresa
escollildos aleatoriamente, os quais posteriormente não fizeram parte da amostra pesquisada.
Após a aplicação do pré-teste, houve poucas modificações para que o questionário

obtivesse maior compreensão e entendimento por parte dos entrevistados. Estas alterações são
apresentadas a seguir.

3.5.1 Questões que sofreram alterações

Através da aplicação do pré-teste, percebeu-se que apenas três questões, além da correção
de alguns erros de concordância e digitação, necessitavam de alterações para que este tivesse o
máximo de clareza e fosse fácil entendimento para os respondentes.

A questão 21 antes apresentava 5 alternativas possíveis de respostas possíveis, sendo elas:
Sempre que solicito treinamento é aprovado pela gerência e o treinamento sempre é realizado;
Sempre que solicito treinamento é aprovado pela gerência e o treinamento quase sempre é
realizado; Sempre que solicito treinamento é aprovado pela gerência e o treinamento nunca é
realizado; Não solicito treinamento para gerência porque este nunca é realizado; Não solicito

treinamento para gerência porque acho que estes treinamentos não são compatíveis com minhas
atividades. Após análise da sugestão, passou a apresentar-se 6 alternativas de respostas possíveis,

pois, incluiu-se Nunca fui convidado a participar da INT. Também, a questão 22 antes
apresentava 7 alternativas possíveis de respostas, sendo elas: Excelente, porque trabalha os
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principais pontos de nossas atividades;

Bom, mais poderiam ser mais focados nas nossas

atividades; Regular, de uma forma geral serem apenas para repassar novasinformações; Estes
treinamento são apenas perda de tempo; Estes treinamentos precisam ser realizados com mais
freqüência; 0 ideal é que estes treinamentos sejam realizados na própria empresa, 0 ideal é

que estes treinamentos sejam realizados na fora da empresa- Após análise da sugestão, passouse a apresentar-se 2 alternativas de respostas possíveis, pois, incluiu-se Nunca realizei um
treinamento pela DIG.
A questão 25 apresentava 7 alternativas possíveis de respostas, sendo elas: Sim e Não.
Após análise da sugestão, passou a apresentar-se 3 alternativas de respostas possíveis, pois,
incluiu-se a opção Não tenho conhecimento.
Finalmente, as questões 12, 15, 17 e 21 tiveram correções de pequenos erros gramaticais
e correção de concordância.
Além destas alterações, optou-se por alterar também a ordem de algumas das questões. A
versão final do questionário consta nos apêndices desta pesquisa.

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Referente a delimitação desta pesquisa torna-se importante informar que esta
concentrou-se no Departamento Comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltda visto a
acessibilidade dos envolvidos nos processo de gestão para realização de entrevistas e ainda,
quanto a facilidade de obter-se informações dos colabores alocados neste setor.
As limitações desta pesquisa são decorrentes de fatores externos, os quais não pode-se
obter controle total_ Dentre todas as barreiras encontradas, 03 (três) fatos precisam ser
destacados: a greve dos servidores, di ficuldade no agendamento de horários para realização das
entrevistas e quantidade de questionários respondidos.
A greve dos servidores teve inicio em 05 de junho de 2007 e término em 29 de setembro
de 2007. Esta greve afetou o andamento de todos os setores da Universidade Federal de Santa
Catarina, em especial o funcionamento de sua Biblioteca Universitária (BU). Decorrente deste
fato, ocorreu enorme dificuldade na elaboração da etapa de pesquisa bibliográfica, pois, com esta
restrição, tornou-se necessário buscar bibliotecas de outras instituições de ensino. Porém, estas
consultas apenas puderam ser realizadas na própria instituição, não podendo ocorrer
empréstimo dos volumes pesquisados.

o
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Outro ponto a ser referenciado foi a dificuldade para a realização de algumas entrevistas
necessárias ao desenvolvimento desta pesquisa. Embora, estas entrevistas tiveram seu
agendamento realizado com antecedência, houve necessidade de realizar remarcações e algumas
postergações de suas data.
Torna-se essencial destacar ainda que, durante a realização desta pesquisa, visando obter
análises com a inexistência de viés, aplicou-se os questionários com a totalidade de

colaboradores alocados no departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltda, exceto
entrevistados. Porém, dos 30 questionários entregues aos colaboradores, apenas 23 foram
devidamente respondidos pelos colaboradores. Desta forma, a análise realizada compreende
76,67% dos colaboradores.
Após as limitações apresentadas acima terem sido transpostas, realizou-se
desenvolvimento do estudo de caso que é apresentado no capitulo a seguir.

o
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4

ESTUDO DE CASO

Nesta etapa, serão apresentados os resultados da pesquisa. Inicialmente, vai-se estar
apresentando um breve histórico da empresa, bem como seus segmentos de atuação no mercado.
Depois, serão avaliados de que forma são realizados os processos chaves da gestic) do
conhecimento através do conteúdo obtido pela realização de entrevistas com os supervisores,
coordenador e gerente do departamento comercial da Digitro tecnologia Ltda.

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A Digitro Tecnologia, fundada em 1977, localizada no bairro de Capoeiras, em

Florianópolis/

SC, se destacou como modelo de empresa de alta tecnologia com

desenvolvimento de tecnologia 100% nacional. Com o objefivo de antecipar soluções de

telecomunicações para o mercado brasileiro, a Digitro oferece novos produtos e serviços para
desenvolver negócios, agilizar e ampliar a comunicação entre as pessoas.

0 primeiro produto desenvolvido pela Digitro foi à fabricação de dispositivos
eletrônicos incorporados a relógios para provas de rallye. Estes dispositivos fracionavam o
minuto em centésimas partes para facilitar as contas feitas pelo navegador. Segundo o Jornal

Digitro News (2007, p. 4) nessa época "esse era o foco comercial, porque o motivador essencial
era dar vazão aos conhecimentos e à vocação tecnológica dos sócios".
Nessa fase, ainda de experiência e antes do registro na junta comercial, a empresa
desenvolveu o primeiro placar eletrônico de Santa Catarina para o estádio de futebol Orlando

Scarpelli. Segundo o Jornal Digitro News (2007, p_ 4) o desenvolvimento e implantação deste
placar eletrônico significaram "a satisfação dos torcedores do Figueirense, então um dos poucos
clubes do Brasil a ostentar tal inovação".
Em

1° de Setembro de

1977, que se constituiu o primeiro laboratório de

desenvolvimento tecnológico da Digitro, sendo este montado em uma pequena casa no bairro
Trindade em Florianópolis.
Porém, foi apenas em 1981 que a empresa passou a direcionar seu trabalho para o setor
de telecomunicações, quando atendendo a solicitação da TELESC (Telecomunicações de Santa
Catarina) desenvolvendo e disponibilizando seu primeiro produto nesta Area, o serviço de
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Despertador Automático, programado pelo próprio usuário da operadora, por meio de aparelhos
eletrônicos. Este serviço foi, posteriormente, adquirido pela maioria das operadoras

de

telecomunicações atuantes no Brasil_
Em 1986, a empresa j á agregava mais de 30 colaboradores, caracterizando-se pelo
desenvolvimento de novos produtos, consolidando-se como fornecedora de solução em
tecnologia na area de telecomunicações, principalmente para as operadoras de telefonia da região

Sul, na época, TELESC e TELEPAR_ Porém, com o inicio do processo de privatização das
operadoras de telecomunicações estatais em 1997, a Digitro enfrentou o período mais turbulento

de sua história já que a parte mais significativa de seus clientes era composta por essas empresas.
Segundo o Jornal Digitro News (2007, p_ 4) com tal processo de turbulência, a Digitro "agilizou
a busca por novos mercados, abrindo as portas para o segmento corporativo",
Em 1996, a Digitro foi a primeira empresa de Florianópolis a receber a Certificação ISO
9001, através de auditorias da Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), uma importante
certificação da garantia de qualidade da empresa. E, hoje, a Digitro é a 1° empresa do Pais com
certificação TL 9000, norma internacional dos processos de gestão da qualidade especificamente
para a area de telecomunicações.
Atualmente, a Digitro encontra-se em um processo de constante crescimento . Está
atuante nos mercados de telecomunicações, corporativos e atua também, na prestação de serviços
e no desenvolvimento de tecnologia para os sistemas de segurança pública.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A Digitro Tecnologia esta localizada na Rua Sofia Quint de Souza, 167, no bairro de
Capoeiras, em Florianópolis/ SC, é uma empresa de caráter limitado e que está se solidificando
na prestação de serviços comercializados no mercado brasileiro.
Com tecnologia 100% nacional, a empresa tem como meta a constante busca pela
excelência no atendimento, oportunizando ao cliente um tratamento personalizado, repassando o
melhor custo beneficio e dando ao mesmo a oportunidade de compartilhar de experiências e
conhecimentos únicos.
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Por tratar-se de organização com o conhecimento voltado para o desenvolvimento de
inovações que visam facilitar a comunicação de seus clientes, a empresa vem desenvolvendo-se
alem do aprimorar-se tecnologicamente, novas unidades de negócio que fardo a continuidade da

sua história e a segurança da continuidade da sua atuação no mercado brasileiro de
telecomunicações.
0 diferencial da Digitro é oferecer ao mercado soluções customizadas para atender as

mais variadas atividades empresariais, proporcionando suporte local para assegurar a total
satisfação de seus clientes. Seus segmentos de atuação são: Hospitais, Órgãos Públicos,
Indústrias, Hotéis, Birõs de Call Center, Instituições Financeiras, Comércio, Universidades, e

Prestadoras de Serviço_
Hoje, conforme descrito em seu portifólio, a empresa atua em alguns segmentos
específicos:
a)

PABX: esta tecnologia permite integrar em uma única plataforma PABX várias

aplicações e por meio de sua arquitetura compacta e modular permite proporcionar uma

maior vida útil ao equipamento;
b)

Call Center: é uma solução customizada a cada necessidade de clientes que de

uma forma geral buscam o melhor relacionamento com seus clientes, fidelização com
seu público-alvo, maior valor agregado, melhor desempenho e, consequentemente,
geração de negócios.

c)

Redes Convergentes: esta solução permite que todos os sites remotos de uma

empresa sejam interligados, constituindo uma rede corporativa através de tecnologia de
Voz sobre Protocolo Internet (VoIP) e Voz Sobre Frame Relay (VoFR) que permite
integrar voz e dados em um mesmo meio de transmissão_
Além de sede própria instalada em Florianópolis, a Digitro Tecnologia apresenta uma

estrutura organizacional estrategicamente montada para "marcar" presença nos principals pólos
comerciais do pais. Atualmente, a empresa possui um Matriz/Fábrica, 08 (oito) escritórios
regionais, 73 (setenta e três) representantes comerciais e 92 (noventa e dois) representantes
técnicos, todos com completas infra-estruturas e profissionais capacitados e treinadas para
realizar o atendimento e prospecção de novos clientes_
A Matriz, localizada em Florianópolis / SC, foca suas atividades na fabricação e
desenvolvimento de soluções de telecomunicações com alta tecnologia além de realizar todas as
atividades administrativas, fmanceiras, comerciais e de marketing_ Para concretizar a realização
de todas as atividades, segundo o Departamento de Recursos Humano da empresa, a Digitro
conta com a presença de 498 colaboradores, estando estes subdivididos em: 01 (um) Presidente,
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03 (ties) Vice-Presidentes, 05 (cinco) Diretores, 400 (quatrocentos) funcionários, 40 (quarenta)
consultores, 5 (cinco) menores aprendizes e 44 (quarenta e quatro) estagiários, sendo que, deste
volume total de colaboradores é importante destacar que 334 (trezentos e trinta e quatro)
exercem suas atividades na Matriz e outros 66 (sessenta e seis) estão alocados nos escritórios
regionais_
Os escritórios regionais situam-se em Sao Paulo/SP, Ribeirao Preto/SP, Rio de
Janeiro/RJ, Brasilia/DF, Fortaleza/CE, Recife/PE, Curitiba/PR,

e Porto Alegre/RS, estes

comandam todos os pontos de presença da Digitro em todos os estados brasileiros_ Estes pontos
consistem de uma vasta rede de representantes comerciais e credenciados técnicos, que permitem

que os clientes Digitro utilizem um suporte regional próximo com alta qualidade e agilidade no
atendimento_ Os representantes comerciais possuem a responsabilidade de realização da venda
das soluções desenvolvidas pela Digitro, enquanto que os representantes técnicos ocupam-se
com os serviços de instalação destas soluções, prestação de manutenção preventiva e conetiva
dos equipamentos.
A figura 04 apresenta o organograma simplificado da forma como a Digitro Tecnologia
está constituída hierarquicamente_ Quando da elaboração do organograma procurou-se focar a

apresentação das areas fins relacionadas ao departamento comercial que é foco deste trabalho
acadêmico, visto tratar-se de organograma muito extenso.

Organograma Simplificado da Digitro Tecnologia Ltda

VAF

Figura 10 — Organograma Simplificado Digifro Tecnologia
Fonte: Intranet
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Todas as decisões que irão resultar em um impacto significativo da organização são
centralizadas no nível de alta gerência (Vice Presidentes e Presidente), sendo que este cargo é
ocupado pelos 03 (três) sócios-proprietários da empresa, respectivamente a PRE e VAF, VPT e
VNI.
A PRE (Presidência) refere-se a um cargo figurativo, sendo mencionado apenas quando
torna-se necessário a representação da organização em eventos de grande importância. Esta
função é exercida pelo mesmo Vice-Presidente de Administração e Finanças.
A YAP (Vice-Presidência de Administração e Finanças) que torna-se responsável pela
administração de todas as atividades econômico-fmanceiras e realizar o acompanhamento
orçamentário. Também é responsável pela captação de recursos, negociação com investidores,
entidades financeiras, parceiros comerciais, assinaturas dos contratos firmados pela Digitro e
representação da empresa nos diversos eventos que a mesma é convidada Este setor é composto
por 3 (três) diretorias, 4 (quatro) gerencias e 19 (dezenove) departamentos responsáveis pelo
desenvolvimento de atividades especificas.
Já a VPT (Vice-Presidência de Tecnologia) é responsável pela definição estratégica
tecnológicas da organização, bem como por todas as unidades de pesquisa, desenvolvimento,
produção de hardware e software, atendimento e assistência técnica. É composta por 5 (cinco)
diretorias, 1 (uma) assessoria de tecnologia, 2 (duas) gerências e 33 (trinta e três) departamentos
relacionados a atividades especificas.
A VNI (Vice-Presidência de Negócios Institucionais) é responsável pela realização de
todas as atividades relativas a prospecção e comercialização de produtos e serviços, quando
relacionada a projetos especiais ou negócios institucionais. Trata-se de departamento novo,
sendo que por este motivo não possui diretoria ou gerência associada e é composto por 3 (tres)
colaboradores que exercem todas as atividades fins sob responsabilidade do referido setor.
Outra Vice-Presidência que compõe o organograma da Digitro é a VCM (VicePresidência Comercial de Marketing) que é responsável pela administração de todas as
atividades relativas a comercialização de produtos e serviços Digitro, na Matriz e Escritórios
Regionais, também é sua responsabilidade exercer a coordenação do processo de planejamento
de vendas e de toda sistemática de preços. Abrange 2 (duas) diretorias, 2 (duas) gerências e 11
(onze) departamentos responsáveis por atividades especificas. 0 departamento comercial, que é
objeto de análise desta pesquisa, está subordinado a esta Vice-presidência.
Este departamento é composto por 30 (trinta) colaboradores, equivalente a 7,5 % do
quadro total de funcionários, estando estes subdivididos em 05 (cinco) setores específicos com
responsabilidades diferenciada& A figura 05 apresentada a seguir, demonstra de uma forma
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completa o funcionagrama

do departamento comercial da

Digitro Tecnologia_

Este

fimcionagrama descreve ainda os níveis hierárquicos existentes, assim como, a função exercida

pelos colaboradores em sua totalidade.
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Figura 11 — Funcionograma do Departamento Comercial da Digitro Tecnologia
Fonte: Intranet

Seguindo a estrutura já apresentada pela organização, o departamento comercial possui
uma alta visão acentuada de hierarquia, pois todas as decisões ocorrem de cima para baixo,
sendo apenas comunicada e aceita pelos demais colaboradores.
No organograma apresentado na Figura 05 identifica-se que o departamento comercial é
o resultado de uma reunido de setores que realizam funções e atividades especificas. A DIC

(Diretoria Comercial) é responsável pela definição das estratégicas comercias além da gestão de
todas as atividades de logística e apoio 6. comercialização de produtos destinados ao mercado
corporativo. Esta função é exercida por 1 (um) prestador de serviço, quer dizer, contratou-se

através de empresa

especifica

um profissional capacitado para assumir todas as

responsabilidades que o cargo de diretor comercial precisa.
A SEC (Secretária Comercial) é responsável pelo atendimento e todas as necessidades
apresentadas pela DIC. Alem de realizar o atendimento A. DIC, este exerce funções de apoio a
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todos os demais colaboradores do departamento comercial na realização e finalização de suas
atividades.
Já a GSN (Gerencia de Suporte de Negócios) possui a responsabilidade de gerar suporte
a projetos customizados (elaborados conforme necessidades especificas de cada cliente)

e

editais. A GSN possui uma equipe de 7 (sete) colaboradores, sendo, 1(um) gerente responsável
pelo andamento das atividades exercidas por 4 (quatro) colaboradores que realizam

o

atendimento aos projetos customizados de clientes especiais e 2 (dois) colaboradores que
exercem todas as finweies necessárias para a elaboração de editais e participação dos mesmos.
Um outro setor é a SCM (Suporte Comercial) que se responsabiliza pelo estabelecimento
de padrões e pela supervisão das propostas de prego elaboradas pelos profissionais alocados na
matriz em Florianópolis e em seus Escritórios Regionais. Também é responsável

pela

elaboração de proposta comerciais especiais, auditoria comercial em todos os negócios fechados
e ainda, gestão de contratos de clientes corporativos

e contratos estabelecidos com empresas

para prestação de representação comercial. Esta supervisão é realizada por 01 (um) colaborador
Dfgitro com experiência no desenvolvimento destas atividades e perfeito entendimento de seu
funcionamento. 0 operacional das atividades gerenciadas pela SCM são realizadas por 3 (tit)
setores específicos, sendo:
a)

PRC (Propostas Comerciais Corporativas) - possui responsabilidade efetiva na

elaboração das propostas comerciais e no estabelecimento de padrões de propostas que
serão confeccionadas pelos profissionais alocados nos escritórios regionais. A PRC é
composta de 01 (um) supervisor e 06 (seis) colaborares;
b)

PCA (Pré-Contratação e Auditoria) - realiza as contratações de geração das

ordens de produção (OP), além de supervisionar as contratações realizadas pelos
escritórios regionais, auditar os processos comerciais, contratuais e técnicos envolvidos
em todas as comercializações, realizar as análises criticas dos contratos e controle das
demonstrações geradas e disponibilizadas pela Digitro. A PCA é composta de 01 (uma)
supervisora e 05 (cinco) colaboraras;
c)

CCO (Contratos Comerciais) - responsáveis pela gestão dos contratos firmados

com os clientes, gestão dos contratos firmados para representação comercial e liberação
das licenças para liberar o funcionamento dos equipamentos. A CCO é composta de 01
(um) supervisor e 04 (quatro) colaborares.
0 departamento comercial ainda dispõe de setor estratégico para realizar todo o controle
estatístico e ainda, elaborar todos os relatórios gerenciais que possibilitem a monitoração e real
análise do desempenho das vendas e Woks do departamento comercial, este setor é o PEC
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(Planejamento e Estatísticas Comerciaisf

Este é composto por 2 (dois) colaboradores

qualificados os quais desempenham todas atividades relacionadas.

4.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES.

A Mgt() tern como missão "melhorar a comunicação de seus clientes",

ou seja, o

foco é agregar valor ao negócio de atuação de seus clientes. Sobre este conceito a Digitro não
desenvolve somente alta tecnologia nas suas plataformas, mas

também soluções em

telecomunicações, pois tem como objetivo que a corporação tome-se cada vez mais eficiente.
Seguindo a ideologia da missão, a empresa foco desta análise possui como visão a

intenção de "Obter excelência na prestação de SERVIÇOS e no fornecimento de soluções de
CLASSE MUNDIAL". Quer dizer, além de preocupar-se em agregar valor aos produtos
ofertados aos seus clientes para que estes possam atender aos fins para que foram desenvolvidos,
a Digitro almeja o reconhecimento por este diferencial. E ainda, que este reconhecimento ocorra
de tal forma que resulte em um reconhecimento nacional e mundial.
Os Valores, segundo o Jornal Digitro News (2007, p. 9), "são princípios que
representam traços marcantes do comportamento das pessoas e que são valorizados pela

organização em suas relações". O jornal destaca que "a aplicação destes princípios é fundamental
para transformar as estratégias em ações e caminhar para os resultados esperados". Os valores
pelos quais a Digit o baseia a realização de todas as suas atividades e desenvolvimento de suas

políticas de atuação:
a) Desenvolvimento do Capital Humano
b) Inovação

c) Gestão com foco em valor agregado
d) Integridade
e) Tecnologia sob domínio
j) Relacionamento com clientes e parceiros
g) Orientação para o mercado
Com este pensamento, a Dígito, através da disseminação e uniformização destas

informações de valores e princípios, consegue criar uma linha de referencia aos seus
colaboradores, resultando em seu alinhamento com as estratégias organizacionais.
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4 4 DESCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

O Departamento Comercial da Digitro caracteriza-se por um conglomerado de
conhecimentos diversificados, que abrangem conhecimentos técnicos, comerciais, legais e
administrativos, dentre outros. Esses conhecimentos podem ser identificados nas atividades
realizadas diariamente pelos colaboradores alocados nos setores do departamento comercial,
sendo que cada setor exerce uma função especifica e que em razão disso seus colaboradores
precisam agregar e desenvolver conhecimentos especifico&
Para gerar esses conhecimentos, o departamento comercial utiliza uma série de
informações disponibilizadas por diversos setores dentro da própria organização, escritórios

regionais e filiais, além do banco de dados do departamento. Os bancos de dados utilizados pelos
setores compreendem de urna forma geral, os sistemas próprios, a Intranet e o SFA. Os bancos
de dados próprios são soluções caseiras, quer dizer, são mini sistemas desenvolvidos pelos
colaboradores do departamento com o único objetivo de ser um repositório de informações. Em
sua maioria são desenvolvidos com o auxilio de ferramenta Access_
A Intranet, também chamada de TICO abreviação de Tecnologia da Informação
Corporativa, é um sistema multifuncional, pois, este engloba diversos subsistemas desenvolvidos

pelo departamento de tecnologia da empresa, para atendimento de necessidades especificas dos
setores da Digitro. Da mesma forma, a Intranet pode ser caracterizada como um grande banco de
dados onde as informações sobre clientes, fornecedores e todos os dados relevantes são
armazenados, possibilitando assim, que todas as informações que possuem caráter estratégicos
ou mesmo qualquer relevância para a realização das atividades diárias sejam armazenada&
Estes subsistemas auxiliam diversos departamentos da organização na realização de
suas atividades. Atualmente o TICO é composto por 10 subsistemas, conforme figura 12
apresentada a seguir.
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Figura 12 — Fluxograma da informação e conhecimento na SCM
Fonte: Intranet

Visando garantir a confiabilidade e o perfeito funcionamento deste sistema, todos os
colaboradores possuem senha e login para acesso aos subsistemas. Dessa forma, ficam
arquivadas todas as ações realizadas pelo colaborador e os acessos ocorrem respeitando os níveis

hierárquicos de senha. Sendo assim, tanto as informações que geram conhecimentos estratégicos,
como as configurações do sistema estão protegidas contra pessoas mal intencionadas ou contra
erros na utilização do sistema.
Nesta Intranet, os colaboradores realizam quase todas as atividades diárias que são de sua
responsabilidade. Podemos exemplificar essas atividades como sendo o propostas comerciais
para venda de novos equipamentos, propostas para ampliação da planta já instalada e atualmente
em uso pelos clientes, emissão de novos contratos, liberação de equipamentos, elaboração de
OE's (ordens de execução) para inicio da produção dos equipamentos. Além disso, através de

filtros específicos pode-se elaborar de relatórios básicos corn informações de produtividade e
eficiência de vários departamentos.
Na DIC, de uma forma especial, os núcleos específicos da SCM (PCA, CCO e PRC)

são os responsáveis pelo gerenciamento e manutenção de subsistemas utilizados para realização
das tarefas desempenhadas pelo departamento comercial. A demonstração destes subsistemas
sera realizada seguindo o fluxo normal dos conhecimentos e informações na SCM, quer dizer,

apresentará o caminho trilhado pelas informações quando de sua entrada, a transformação dessa
em conhecimento e por fim, a entrega das soluções acord.. as com o cliente. Sendo que, a figura

13 abaixo possui um resumo de forma esquemática do fluxo a ser descrito.
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Figura 13 —Fluxograma da informaçâo e conhecimento na SCM
Fonte: Dados primários

0 processo de geração do conhecimento, ou seja, a entrada de informações, inicia-se
com a solicitação dos escritórios regionais A PRC para elaborar proposta comercial. Nesse
processo, é repassado a PRC uma série de informações e alguns conhecimentos já préestabelecidos mediante conversas e reuniões realizadas com os clientes. Essas informações são
avaliadas pela PRC e, com auxilio de outros setores que compõem a empresa, são transformadas
no conhecimento necessário para a correta elaboração da proposta comercial que se rá
apresentada ao cliente.
Por possuir a atribuição de elaborar todas as propostas comerciais solicitadas ao
departamento comercial, a PRC tornou-se responsável pelo subsistema onde são elaboradas tais
propostas, sendo esse este subsistema utilizado pela Digitro Matriz, bem como por todos os seus
escritórios regionais e filiais. Nesse subsistema é possível, por exemplo, elaborar proposta e
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orçamentos de todos os produtos comercializados pela Digitro, emissão de descontos, realizar
precificação de novos itens e ainda realizar reajuste de preços dos produtos já comercializados. A
figura 14 apresenta este subsistem&
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Figura 14— Subsistema sob responsabilidade da PAC
Fonte: Intranet

Logo após a proposta ser gerada, esta é encaminhada ao escritório regional e aprovada
pelo cliente, sendo que neste momento, ocorre a assinatura da pagina de aceite da proposta, onde

o cliente demonstra seu interesse em adquirir as soluções Digitro. A PCA é responsável por
realizar o primeiro registro de venda no TICO e ainda, a auditoria em toda negociação realizada
pelos escritórios regionais, visando identificar se as tratativas realizadas seguiram as políticas de

comercialização da empresa. Caso as negociações tenham sido realizadas de forma correta, a OE
é cadastrada no sistema, a partir deste momento ocorre a interação com os demais setores da
empresa, pois estes recebem uma notificação do cadastro da OE, através de e-mail automático
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emitido pelo TICO, para iniciarem suas atividades que estão relacionadas com a produção e

montagem do equipamento.
Da mesma forma que a PRC, a PCA é responsável pelo gerenciamento e manutenção do
subsistema onde inicia-se o processo para registro das vendas, uma vez que é esta é sua principal
atribuição. Neste subsistema é possível, por exemplo, cadastrar OE para iniciar a produção dos

equipamentos, consultar OE já cadastradas, verificar quais os produtos vendidos para
determinado cliente, verificar os descontos e valores de comissão vinculado as negociações,
dentre outros. A figura 15 apresenta este subsistema.
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Figura 15 Subsistema sob responsabilidade da PCA
Fonte: Intranet
—

A partir do momento que o TICO realiza a emissão de e-mail informando o cadastro de
uma nova OE para os diversos setores da empresa que possuem atribuições e responsabilidades
quanto a produção dos produtos, a CCO também recebe este e-mail para iniciar suas atividades_
Mediante o recebimento deste aviso, inicia-se a elaboração do contrato que sera encaminhado
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para assinatura do cliente Quando este é devolvido A Digitro, devidamente assinado, o produto é
despachado para a entrega no cliente.
Em concordância com os subsistemas anteriormente apresentados, a CCO possui a
responsabilidade de gerenciamento em manutenção do subsistema onde são realizadas todas as
ações relativas a emissão de contratos_ Neste subsistema é possível, por exemplo, emitir um
contrato novo, verificar a quantidade de parcelas pagas e seu valor, verificar o valor total de
pendência deste cliente com a empresa, dentre outras. A figura 16 apresenta este subsistema.
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Figura 16 — Subsistema sob responsabilidade da CCO
Fonte: Intranet

Os demais setores que compõem o departamento comercial da Digitro utilizam os
subsistemas gerenciados pelos núcleos da SCM, mediante interação entre Areas. A PEC utiliza o
TICO como fonte de informações, quer dizer, a colaboradora filtra na Intranet as informações de
seu interesse e, após desta coleta, trabalha com as informações de forma a transformá-las em
conhecimento demonstrado em relatórios entregues aos coordenadores, diretoria comercial
gerência. Esta interação da PEC com os demais setores está apresentada na figura 17.
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Figura 17— Fluxo de informações da PEC
Fonte: Dados primários
A GSN realiza a interface dos clientes especiais e dos escritórios regionais com os
demais setores da empresa. Dessa forma, a GSN utiliza-se dos outros setores alocados no
departamento comercial quando toma-se necessário a realização de urna venda a clientes
especiais ou ainda quando necessita-se resolver problemas específicos. Além disso, também
realiza consultas ao TICO e, de urna forma especial, realiza consulta aos subsistemas que são
administrados pelos núcleos da SCM. Esta consulta pode ser configurada como simples consulta
para esclarecimentos de dúvidas, ou ainda para realizar conferencia das atividades realizadas
pela GSN a SCM. A figura 18 apresenta de forma ilustrativa a forma como ocorre esta interação.
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Figura 18 — Fluxo de informaydes da GSN
Fonte: Dados primários

Já o sistema SPA (Sales Force Automation) é um sistema de automação de força de
vendas implantado na empresa em 13 de fevereiro de 2007. A parte de gerência e manutenção
não está alocada a qualquer setor do departamento comercial; ela está sob a responsabilidade da
SPV (Suporte e Planejamento de Vendas).
Sua abrangência compreende todos os colaboradores que possuem atividades
relacionadas com vendas. Por esse motivo, possuem login e senha de acesso: os colaboradores
do departamento comercial, colaboradores alocados nos escritórios regionais e filiais e os
representantes comerciais.

O SFA é responsável pelo gerenciamento e controle efetivo de toda ação realizada pela
força de vendas da Digit o . Esse controle ocorre mediante o registro de informações no sistema,
pois todas as ações realizadas (reuniões, conversas por telefone, por exemplo) precisam ser

armazenada& 0 objetivo é possuir o histórico de toda negociação realizada com o cliente, para
possibilitar um atendimento cada vez mais customizado_
Este sistema está constantemente melhorando, quer dizer, conforme aparece qualquer
necessidade, esta é desenvolvida e inovações são implementadas. Como objetivo futuro, a SPV

está trabalhando para realizar a integração do SFA corn o TICO_ Os colaboradores do
departamento comercial, em especial a SCM e GSN, utilizam este sistema para consulta do
andamento dos projetos e ainda, para registrar os contatos realizados com os clientes. Estes
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contatos são muito pontuais e ocorrem apenas quando o escritório regional responsável não está
repassando todas as informações necessárias

quando estas não se apresentam de forma

coerente.
A figura 19 apresenta este sistema.
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Figura 19 — SFA (Sistema de Automaedo da Força de Vendas)
Fonte: Intranet

4.4.1 Características dos colaboradores do Departamento Comercial

Realizou-se uma pesquisa quantitativa, mediante apresentação de questionário, para
caracterizar o colaborador alocado no departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia
Ltda. Esta caracterização ocorreu com a análise da faixa etária, nível de escolaridade, sexo e
ainda, o tempo de atuação na empresa.
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Mediante aplicação deste questionário, pode-se verificar que 69,5% dos colaboradores do
departamento comercial possuem entre 20 e 30 anos, sendo ainda que, 47,8% deste percentual
estão alocados na faixa de 26 a 30 anos.

Idade

Freqüência
Absoluta

Freqüência
Relativa

5
11
4
3

21,7%
47,8%
17,4%

0
0

0,0%
0,0%

23

100%

de 20 a 25 anos

de 26 a 30 anos
de 31 a35 anos
de 36 a 40 anos
de 41 a45 anos
acima de 46 anos

TOTAL

13,0%

Tabela 01 — lndicacRo da faixa etária dos colaboradores
Fonte: dados primários

Desta forma, pode-se visualizar que os colaboradores alocados no departamento
comercial são, em sua maioria, com perfil jovem. Sendo que, os 30,4% restantes estão alocados
na faixa de 31 a 45 anos, conforme apresentado no gráfico 01.
Idade

13,0%

lide 20 a 25 anos

III de 26 a 30 anos
d e 31 a 35 anos

I

17,4%

de 36 a 40 anos
de 41 a 45 anos

El acima de 46 anos

47.8%

Gráfico 01 —1ndicacAo da faixa etária dos colaboradores
Fonte: dados primários

Após as informações descritas pode-se verificar que este departamento não possui

colaboradores com mais de 40 anos.
Um outs() ponto muito importante é o nível de escolaridade dos colaboradores do
departamento comercial, pois, 86,9% possuem relação com 3° grau. Sendo 56,5% deste
percentual com 3° grau em andamento ou em conclusão, e 30,4% com 3° grau completo.
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Tempo de empresa

Fi inferior a 1 ano
de 1 a 3 anos
El
[ide 3 a 5 anos
[ide 5 a 7 anos

7 a 9 anos
E de
acima de 10 anos

Gráfico 04 — Indicacao do tempo de empresa dos colaboradores
Fonte: dados primários

Em análise a estas informaçôes pode-se perceber que o departamento comercial
enfrentou, lid alguns anos, uma rotatividade significativa em seu quadro funcional, o resulta hoje,
em urn grande niimero de colaboradores novos (com pouco tempo de atuação pela empresa).
Após análise de todos os quadros e gráficos supracitados, pode-se concluir que os
trabalhadores alocados no departamento comercial são do sexo masculino, jovens, pois possuem
a faixa média de idade de 26 a 30 anos, e ainda, possuem um nível elevado de escolaridade,
porque 86,9% destes colaboradores já concluíram ou está em andamento a conclusão do 3 0 grau.
Referente a análise realizada sobre o tempo de atuação destes indivíduos no
departamento comercial da empresa Digitro, pode-se visualizar que, há alguns anos, a empresa
passou por um período de rotatividade e trocas constantes de colaboradores, esta afirmação pode
ser realizada uma vez que, 47,8% de todo o quando funcional possui menos de 3 anos de atuação
na organização.

4.5 ANÁLISE

DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Antes descrever o processo de gestão do conhecimento no departamento
comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltda, analisou-se a percepção dos entrevistados
acerca do conceito de conhecimento.
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..existe uma diferença entre conhecimento e informação, quer dizer, a partir do
momento que você toma uma ação voce transformou uma informação em
conhecimento. A maior parte das pessoas possuem muitas informações e poucos
conhecimentos (Diretor Comercial).
conhecimento 6 conseguir extrair as informações e poder tomar decisões e identificar os
problemas e corrigi-los. (Coordenador do Suporte Comercial).

Analisando esta percepção, verificou-se que, para alguns entrevistados, o conceito
de conhecimento vai ao encontro do que foi explicitado na revisão teórica mediante
citações de Campos e Barbosa (2001) e Crawford (1994), quando estes a fi rmam que:
o conhecimento origina-se da informação. Para que a informação transforma-se em
conhecimento, é primordial que se realize "um trabalho de comparação, análise das
conseqüências e das conexões entre as informações e um processo de interlocução com
outras pessoas para a validação do conhecimento (CAMPOS E BARBOSA, 2001).
conhecimento 6 a capacidade de aplicar a informação a um trabalho ou a um resultado
especifico (Crawford, 1994).

Em análise as entrevistas, pode-se identificar que a Digitro, de uma forma geral, estar
passando por um período de transição, onde todas as tratativas e solicitação da autorizações para
diretoria, realização de negociações, assim como todas as comunicações e armazenamento de
informações estavam relacionados com a utilização de impressões e circulação de papéis, quer

dizer, com meio fisico. Porém, por determinação da VPT, iniciou-se um novo processo no qual o
s sistemas disponíveis (TICO, SFA) passaram a utilização do sistema com principal fonte de

comunicação e registro de informações.
a empresa esta passando por um processo de transformação, hoje, todos os assuntos são
negociados com a Vice-Presidência de forma eletrônica. 0 que faz com que as pessoas
transformem cada vez mais informações em conhecimento e trabalhem melhor com
estas informações (Diretor Comercial).
hoje, todas as aprovações de negócio que precisam ocorrer com a diretoria e Vice
Presidência ocorrem de forma eletrônica, desta forma acaba sendo uma forma de
armazenagem de conhecimento. Trata-se de um processo implementado a pouco tempo
e ainda em incorporação na empresa (Coordenador da Equipe de Suporte Comercia».

Nos itens a seguir, iniciou-se a descrição e análise dos processos de gestão do
conhecimento utilizados pela empresa Digitro Tecnologia Ltda, em seu departamento comercial.
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4.5.1

Processo de Geração de Conhecimento

Iniciando a análise do processo de geração de conhecimento, pode-se observar,
mediante realização de entrevistas, que grande parte dos conhecimentos utilizados pelo
departamento comercial da Digitro são desenvolvidos e constituídos no próprio departamento.
os conhecimentos, de uma forma geral, são gerados na própria comercial. Pois, o
departamento comercial recebe muitas informações e acaba trabalhando com estas
informações e as transformando em conhecimento (Diretor Comercial).

Para realizar estas transformações de informações em conhecimento, o departamento
utiliza-se de fontes externas. Estas fontes, em grande parte do tempo, são provenientes dos

escritórios regionais. Pois, estes repassam a Matriz informações sobre o mercado no qual a
empresa está inserida, realizam comparativos entre Digitro e seus concorrentes. Outra fonte de

informações são os demais setores da empresa, em especial setor técnico que

toma-se

responsável pelo repasse de informações referente a projetos técnicos visando possibilitar a
transformação deste conhecimentos técnicos em um proposta de preços oficial que sera entregue
a clientes.
a principal fonte externa de geração de conhecimento são os escritórios regionais
(Diretor Comercial).
muitos dos conhecimento são gerados internamente, porem recebe feedback constante
do mercado (comportamento e preço), porém parte do conhecimento provem de fonte
externa (area técnica através de projeto e do mercado) (Coordenador de Suporte
Comercial).
a principal fonte externa de geração de conhecimento do departamento comercial são os
escritórios regionais, que trazem as informações de mercado, dos clientes e ainda, a area
técnica que traz informações sobre produtos e informações técnicas que são trabalhadas
pelo departamento comercial e transformadas em conhecimento (Diretor Comercial).
internamente a GSN adquire o conhecimento através de projetos técnicos, que é a
grande fonte de conhecimento da areas (fonte externa), uma ou tra parte do
conhecimento ela 6 divulgada através do treinamentos de roadmaps na empresa (cerca
30%) (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).
a geração de conhecimento interno ocorre quando as informações são trabalhas para
defesa do projeto com a VCNI ou ainda, na forma de trabalhar as informações para
realizar o convencimento do cliente em continuar com a Digitro. Quanto ao
conhecimento externo, recebe informações do mercado através dos representantes
regionais (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).
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Esta geração de conhecimento ocorre mediante a realização de conversas formais ou
informais, reuniões com gerência, diretor, coordenador, e colaboradores. Entretanto, quando
identifica-se uma complexidade pontual no projeto, quer dizer, quando identifica-se pontos que
não obtiveram discussões prévias ou definições anteriores, o projeto é submetido a avaliação da
VCM e VPT para realizar definições, que posteriormente serão repassadas aos colabores, ou
através de reuniões ou e-mail.
a geração de conhecimento para tratativas de métodos especificas para atender
processos custornizados são realizadas através de conversas/reuniões com a gerência e
quando o projeto 6 complexo os assuntos são levados para a diretoria e vice-presidência
(Diretor Comercial).
a geração geralmente ocorre através de reuniões e conversas com vice presidentes,
gerentes, coordenador e supervisor (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).
as informações comerciais geralmente são apresentado em reuniões mensais do setor.
Não ha fato novo sem divulgação de informação (Gerente de Suporte de Negócios
Especiais).

A PEC é o único setor, dentro do departamento comercial, que utilizada
exclusivamente fontes internas para geração de seu conhecimento. Esta fonte interna é o TICO.
Quer dizer, o setor possui uma colaboradora que possui a função especifica de agrupar as
informações necessárias no TICO e transportá-las para seu banco de dados próprio. Toda
geração de conhecimento, após esta ação, é realizada pela supervisora do setor, pois, trata-se de
informações sigilosa e estratégica, pois, mediante estas informações pode-se visualizar a situação
financeira (saúde) da organização.
os conhecimentos da PEC são desenvolvidos pela própria supervisora - é centralizada.
A outra colaborada apenas pega os dados no sistema e cadastra no banco de dados
próprios da PEC. a geração é centralizada por uma definiçâo estratégica e questão de
"sigilo". Pois, estas informação trabalham com a saúde da empresa (Supervisora de
Planejamento, Estatística e Controle).
todos os conhecimentos gerados são estratégicos (Supervisora de Planejamento,
Estatística e Controle).

Visando obter maiores informações referente as fontes de informações do departamento
comercial, realizou-se a aplicação de questionários aos seus colaboradores. Desta forma, pode-se
identificar que 69,6% dos colaboradores utilizam o TICO como principal fonte de informações,
34,8% informam utilizar as informações provenientes de outros departamentos da Digitro,
enquanto 30,4% informaram a utilização de informações repassadas pelos colaboradores que
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compõem seu grupo de trabalho e apenas 13% dos colaboradores emitiram opinião complacente
aos superiores, e informaram como principal fonte de informação os escritórios regionais.
Quais as suas principais fontes de informações?

Freqüência Absoluta.

Frequência

Relativa

Escritórios regionais
Outros departamentos da empresa
Sistema
Colaboradores que pertencem ao seu grupo de trabalho
Outras fontes
Tabela 05 — Fonte de Informações
Fonte: Dados primários.

3
8
16
7
0

13,0%
34,8%
69,6%
30,4%
0,0%

Desta forma, pode-se concluir que, decorrente das respostas apresentadas aos
questionários aplicados, a principal fonte de informação para os colaboradores é o TICO.
Para obter maiores informações dos colaboradores da forma como as informações são
avaliadas, realizou-se a aplicação de 2 (duas) perguntas adicionai&
A primeira questão objetivou identificar quais as ações realizadas pelos colaboradores

quando do recebimento de informações pelas fontes referenciadas no quadro 07 supracitado.
Após estas respostas, pode-se constatar que a principal ação realizada por 91,3% dos
colaboradores, após o recebimento de informações é avalia-las e transformá-las em
conhecimento a ser apresentado aos supervisores, sendo que destes 82,6% realizam uma análise
prévia, antes da transformação, composta por leitura e interpretação das informações

Quais ações você realiza com as informações que você

Freqüência Absoluta.

recebe?

Apenas armazena
Le e interpreta as informações
transforma as informações em conhecimento
desconsidera estas informações
Tabela 06— Ações realizadas com as informações
Fonte: Dados primários

0
8
21

0

Freqüência
Relativa

0,0%
34,8%
91,3%
0,0%

Entretanto, constatou-se que 8,7% dos colaboradores apenas realizam a leitura e

interpretação das informações e acabam por não transformá-las em conhecimento a ser
incorporado em suas rotinas e na apresentação de projetos a supervisão direta.
A segunda questão, objetivou avaliar através de quais conhecimentos do colaboradores
estas informações eram trabalhadas. Em análise das respostas, constatou-se que 52,2% utilizamse de conhecimentos adquiridos e desenvolvidos na própria Dígitro, enquanto 47,8 utilizam-se
ainda de conhecimentos empiricos, quer dizer, conhecimentos pessoais_
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Quando você avalia as informações que recebe, o que você

Freqüência Absoluta.

utiliza?

Conhecimentos que você adquiriu ern outras empresas
3
Procedimentos e diretrizes determinadas pela empresa
6
Conhecimentos que você adquiriu na própria Digitro
12
Conhecimentos pessoais.
11
Tabela 07— Quando você avalia as informações que recebe, o que você utiliza?
Fonte: Dados primários

Freqüência
Relativa
13,0%
26,1%
52,2%
47,8%

Segundo informações, pode-se verificar ainda que, 26,1% utilizam-se de procedimentos
e diretrizes organizacionais e apenas 13% realizam as avaliações de informações considerando os
conhecimentos que adquiriu em outras empresas, nas quais realizou atividades anteriormente.
A seguir inicia-se a descrição dos processos de gestão do conhecimento do
departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltda. Esta apresentação inicia-se com o
processo de geração do conhecimento.

4.5.1.1 Análise do Processo de Geração de Conhecimento

Em decorrência de avaliações das informações expostas no item supracitado em
conjunto com o referencial teórico utilizado para embasamento desta pesquisa, verificou-se a
existência de um paralelo entre o modelo de processo de criação do apresentado por Nonaka e

Takeuchi (1997) e as praticas em uso pela organização. Este comparativo apresenta-se descrito
no quadro 03.
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Referencial Teórico
Relação Prática
Esta etapa caracteriza-se pela 0
compartilhamento
de
busca do compartilhamento do informações ocorre mediante a
conhecimento tácito de cada realização de reuniões e
indivíduo da organização. Por conversas informais
trata-se de indivíduos com
culturas, conhecimento
e
Compartilhando
Conhecimentos
1
histórias de vida diferenciadas,
Tácitos
esta pode ser descrita como a
etapa de maior criticidade na
criação
de
conhecimentos
organizacionais. (NONAKA e
TAKEUCHI, 1997)
esta etapa 6 responsável pela Nestas reuniões, após todos os
conversão com conhecimento participantes terem expostos suas
realiza-se
o
Mono já compartilhado em considerações,
2
Criação de Conceitos
e
conhecimento
explicito desenvolvimento
destas
(NONAKA e TAKEUCHI, transformação
informações em conhecimento.
1997)
conversão
do Nesta etapa ocorre a verificação
após
a
conhecimento
tácito
em dos conhecimentos
novos desenvolvidos. No caso de tratarexplicito,
os
conhecimentos precisam ser se apenas de alteração de
justificados pela organização, diretrizes ou novos processos,
quer dizer "a justificação envolve estes silo repassados aos
o processo de determinação de colaboradores. Porém, caso este
conhecimento
esteja
que os conceitos recém-criados novo
valem realmente a pena para a relacionado com uma nova
Justificação de Conceitos
3
organização e a sociedade". Esta precificação ou nova forma de
avaliação que a organização comercialização, por exemplo,
realiza envolve análises de ocorrerá a verificação financeira
"custos, margem de lucro e grau mediante análises de custos,
de contribuição de um produto margens de contribuição, taxas
novo para o crescimento da internas de retomo, etc.
e
empresa".
(NONAKA
TAKEUCHI, 1997, p. 99)
depois de justificado este Esta etapa é responsável pelo
dos
conhecimento é transformado em compartilhamento
algo tangível ou concreto, ou conhecimentos desenvolvidos.
seja, em um arquétipo (protótipo) Esta ampla informação ocorre
q u e pode assumir a forma um mediante repasse de e-mails e
ao
4
Construção de um Arquéti p
"concreto" ou em um informativos. Estes informativos
mecanismo operacional no caso serão melhor descritos no tópico
de inovações "abstratas". a seguir.
(NONAKA e TAICEUCHI,
1997)
Segundo Nonaka e Takeuchi Após ser amplamente difundido
(1997, R 101) o processo de este conhecimento acaba por ser
criação de conhecimento "não constantemente desenvolvido em
termina com a conclusão do decorrência aos ajustes e
complementa considerações realizadas pelos
arquétipo"
Difusdo Interativa do
afirmando que o "novo conceito colaboradores.
5
Conhecimento
que foi criado justificado e
transformado em modelo passa
para um novo ciclo de criação de
conhecimento em um nível
ontológico diferenciado".
Quadro 03 — Tabela comparativa entre Teoria de Nonaka e Takeuchi e a pratica na empresa
Fonte: Autora.
Fase

Descrição das Fases
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Ainda sim, pode-se concluir que os setores alocados no departamento comercial
apresentam características diferenciadas. Visto que, a forma como estes setores manejam e
trabalham a informação não são iguais. Sendo que a PEC, quando da realização de suas

atividades, trabalha exclusivamente com a transformação de informações selecionadas e
coletadas do TICO em conhecimentos estratégicos.
Enquanto isto, a GSN trabalha com a geração de conhecimentos internos e com os
conhecimentos gerados externamente. Pois, a GSN recebe muitas informações brutas
encaminhadas pelos escritórios regionais e demais setores da organização que precisam ser
trabalhadas e lapidadas para posterior apresentação a Gerência, Diretoria ou Vice Presidências.
Em contra partida, este setor utiliza-se também de conhecimentos já gerados por outros setores
da empresa, por exemplo, projetos técnicos que são elaborados por um setor de engenharia da
Digitro, para realizar suas atividades.

De uma forma gradual, pode-se visualizar que a SCM é o setor mais operacional do
departamento comercial. Esta operacionalização é conseqüência da forma de atuação do setor
que, na grande maioria dos casos, trabalha com os conhecimentos gerados por outros
departamentos. Quer dizer, recebe os projetos e avaliações prontas e adapta-as para emitir suas
propostas de prego, gerar contratos ou até mesmo, realizar a solicitação de produção de
equipamentos.

Referente a forma como estes conhecimentos são gerados, verifica-se que, grande parte
da transformação de informações em conhecimentos ocorre mediante realização de reuniões e
estabelecimento de conversas formais e informais.
A seguir realiza-se a apresentação do processo de armazenagem de conhecimentos e sua
análise no departamento comercial da empresa Digitro.

4.5.2

Processo de Armazenagem de Conhecimento

Em análise ao processo de armazenagem de conhecimento no departamento comercial,
pode-se identificar que o caminho realizado pelos colaboradores para armazenar as informações
e conhecimento, quando estes são armazenados, segue conforme descrito por Juliani (2002) e

apresenta-se na figura 20.
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Recebe
In form ações

Selecionar

Arm azena em
banco de dad os

Arm azeitar

>

Transform a em
-'conhecimento

A tualizar

Processos descritos por Julio mi (2002)
Figura 20 — Comparação entre teoria e os processos de armazenagem organizacional
Fonte: Autora

Esta primeira etapa corresponde a todas as informações e conhecimentos repassados
pelas fontes interims e externas para o desenvolvimento das atividades dos setores do
departamento comercial. Como premissa para a segunda etapa, optou-se por armazenar todas as
informações e conhecimentos relacionados as atividades realizadas na organização no TICO,
SFA e outros bancos de dados próprios, pois desta forma, não perde-se qualquer dado ou
informação que prejudique a geração de conhecimento ou realização das atividades, sej a ela
futura ou não. Já a terceira etapa constitui-se de analisar as informações e mediante a realização
das diversas atividades, transformá-las em conhecimentos.
Entretanto, por tratar-se de um departamento que trabalha corn informações

e

conhecimento constantemente, não pode-se garantir que as informações são completamente
armazenadas, desta forma, cone-se

o risco das informações não serem registradas

e

permanecerem apenas na mente das pessoas.
não temos como garantir que todas as informações são armazenadas no sistema.
(Diretor Comercial - DIC)

nem todas as informações do projetos são armazenadas. É um ponto que poderíamos
melhorar, porque hoje a informação está muito na cabeça das pessoas. (Gerente de
Suporte de Negócios Especiais)

Em analise os questionários aplicados pode-se concluir que, as afirmações acima
realizadas pelos entrevistados, transmitem a realidade, visto que os colaboradores, em sua grande
maioria, não armazenam todas as informações relativas ao desenvolvimento de suas atividades.
Quer dizer, apenas 34,8% armazenam todas as informações no sistema para posterior consulta,
52,2% armazenam apenas alguns conhecimentos e informações, 8,7% realizam o processo de
registro apenas quando este é solicitado pela supervisão. E ainda, pode-se verificar que 4,3%
não registram qualquer informação.
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Utilização sistema

Frequência Absoluta.

Freqfiência

Relativa

Sim, sempre armazeno todos os conhecimentos
informações no sistema
Sim, pordm registro apenas alguns conhecimentos
Sim, armazeno quando d solicitado pela Supervisão
Não armazeno nada.

e

TOTAL

8

34,8%

12
2

1

52,2%
8,7%
4,3%

23

100%

Tabela 08 — Você armazena seus conhecimentos?
Fonte; dados primários

Ao realizar-se um cruzamento de informações referente ao tempo que o colaborador
está na organização e ainda a preocupação com o registro das informações em sistema ou banco
de dados para posterior consulta, verifica-se que, 87% dos colaboradores alocados no
departamento comercial possuem alguma preocupação em armazenar os conhecimentos e
informações referente suas tratativas e negociações dos projetos em andamento. Esta afirmação
pode ser visualizada no quadro 08 apresentado a seguir.
Sim, sempre
Tempo de empresa/
Utilização sistema

armazeno todos os
conhecimentos e
informaebes no

Sim, porém
registro apenas
alguns
conhecimentos

sistema
3
inferior a 1 ano
1
5
de I a 3 anos
4
1
de 3 a 5 anos
0
1
de 5 a 7 anos
2
1
de 7 a 9 anos
O
1
acima de 10 anos
1
12
8
TOTAL
Tabela 09 — Tempo de empresa x armazenagem de informações
Fonte dados primários

Sim,
armazeno
quando é

solicitado pela

Não
armazeno
nada.

TOTAL

Supervisão

o

o

1
1

1

o

o
o
o

o
o

2

1

4
11
2
3
1
2
23

Desta forma, pode-se concluir que a preocupação em armazenar o conhecimento não
está relacionado com o tempo que o colaborador está vinculado a organização. Quer dizer, dentre
todo o hall de colaboradores do departamento comercial, apenas 8,7% realizam o processo de
armazenagem apenas quando é solicitado e 4,3% não registram qualquer informação, urn total de
13% de colaboradores que precisam ser trabalhados de uma tal forma que modifique suas ações
e possibilite a melhor organização e armazenagem do conhecimento e informações que circulam
no departamento.
Esta mudança de atitude precisa ser iniciada partindo da alteração de percepção que os
alguns colaboradores possuem referente a intenção de seus supervisores, coordenadores e
gerentes. 0 quadro 09 demonstra que 30,4% ainda não conseguem visualizar, em seus
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supervisores, a preocupação e interesse que todas as informações recebidas e conhecimento
desenvolvidos sejam armazenados para posterior consulta.
Voce visualiza alguma preocupação de seus supervisores
para que os seus conhecimentos sejam armazenados?

Freqüência
Relativa
69,6%
30 , 4%
100%

Freqüência Absoluta

16
sim
7
Mo
23
TOTAL
Tabela 10— Preocupação dos supervisores em armazenar conhecimentos.
Fonte: dados primários

Para obter uma melhor visualização de onde encontram-se os colaboradores no
departamento comercial que precisam ser atingidos diretamente por qualquer ação a ser
desenvolvida, realizou-se uma melhor estratificação dos respondentes através da informação de
seus setores. Desta forma, verificou-se que, 21,7% destes colaboradores encontram-se na SCM e
7% estão alocados na (}SN. Estão informações podem ser visualizadas no quadro 10.
Vote visualiza alguma preocupação de
seus supervisores para que os seus
conhecimentos sejam armazenados? /
Setor

SCM/ SCM/ SCM/ GSN
PCA PRC CCO

4
3
5
2
2
2
2
1
7
6
5
3
TOTAL
diretrizes
da
empresa
para
armazenar
conhecimentos
e
11
—
Políticas
Tabela
Fonte: dados primários

sim
não

SEC PLC TOTAL

1
0
1

1
0
1

16
7
23

Entretanto, esta informação não condiz com as declarações realizada pelo Coordenador
da Equipe de Suporte Comercial em entrevista realizada. Pois, dos 30,4% dos respondentes dos
questionários que afirmam não visualizar qualquer preocupação de seus supervisores com o

armazenamento de informações, 21,7% estão alocados na SCM e divididos em seus núcleos.
todas as informações a respeito do projeto devem ser documentadas pelo colaborador
responsável pelo projeto, trata-se de uma diretriz da SCM (Coordenador da Equipe de
Suporte Comercial).
durante o processo produtivo todas as informações da SCM são armazenadas
(Coordenador da Equipe de Suporte Comercial).

Após questionados aos respondentes dos questionários referente a possível preocupação

dos supervisores quanto a armazenagem de conhecimentos, questionou-se os respondentes
referente a existência de políticas ou diretrizes organizacionais onde demonstram-se esta mesma
preocupação Em análise a estas respostas, identifica-se que apenas 30,4% afirmam conhecer
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alguma norma ou diretriz que resulte em incentivo para realizar o registro periódico de
informações no sistema, conforme demonstra quadro 11_
A empresa ou o seu setor especifico possuem alguma
diretriz, procedimento ou regra que incentive os
colaboradores a armazenar conhecimentos?

sim
nao
TOTAL

Freqüência Absoluta

Freqüência
Relativa

7
16
23

Tabela 12 —Políticas e diretrizes da empresa para armazenar conhecimentos
Fonte: dados primários

30,4%
69,6%
100%

Entretanto, pode-se considerar como uma tentativa de instituição de uma política
organizacional o fato da empresa ter incorporado ao seu método de trabalho o sistema SFA.
Porém, este sistema ainda encontra-se no processo de adaptação onde está sendo realizado
algumas alterações que visam tomd-lo mais acessível e confiável,
a empresa possui o SFA que foi criado a 1 ano e acabou sendo adotado como política da
empresa para armazenar conhecimento (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).

Além do SFA, a empresa ainda utiliza a ferramenta TICO (Intranet), o servidor
exclusivo para armazenagem de arquivos, chamado ServerCom, onde todos os colaboradores da
comercial, sem restrição, armazenam informações no formato de planilhas, arquivos em word,
por exemplo, e ainda, utiliza-se um sistema de banco de dados próprio de cada setor.
o servidor da comercial e utilizado apenas para armazenamento de arquivos que no
podem ser anexados no sistema (Coordenado da Equipe de Suporte Comercial)
o banco de dados próprios 6 em Access, porém, possui informações básicas dos clientes.
O SPA e um sistema que armazena informações do mercado e possibilita a troca de

infonnações interna. (informações de visitas dos clientes a Matriz da empresa e ainda, a
troca de informações do departamento comercial coin os escritórios regionais). 0
servidor da comercial é utilizado para armazenar arquivos. Algumas informações
operacionais sao armazenados no TICO (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).

Porém, quando questionou-se aos respondentes referente aos sistemas utilizados para
realização de suas atividades, pode-se verificar que 65,2% utilizam apenas o sistema TICO,

enquanto 21,7% utilizam o TICO e o servidor da comercial, 8,7% possuem interação com o
TICO e um banco de dados próprio, enquanto 4,3% utilizam apenas o próprio banco de dados,
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Quais sistemas você utiliza?

Frequência Absoluta

Freqüência

Relativa
Intranet - TICO
SPA

15

0
0

Servidor Comercial

Intranet - TICO e Servidor Comercial
Intranet - TICO e Banco de Dados Próprio do setor
Possui banco de dados próprio do setor
Tabela 13 — Sistemas utilizados para desenvolvimento das atividades
Fonte- dados primários

5
2
1

65,2%
0,0%
0,0%
21,7%
8,7%
4,3%

Desta forma, conforme respostas apresentadas em entrevista, pode-se considerar

o

TICO um sistema eficaz, visto que este atende aos objetivos fins para qual este foi elaborado e

desenvolvid o .
o sistema utilizado é eficaz, atende ao objetivo para qual foi desenvolvido (Coordenador
da Equipe de Suporte Comercial).

Embora a realização de todas as atividades do departamento comercial sejam pautadas
em sistemas, toma-se importante salientar que as informações disponíveis neste sistema são
cadastradas pelos colaboradores. Desta forma, mesmo sendo um sistema elaborado com alta
tecnologia, é suscetível a falhas devido a intervenção humana.
as vezes os colaboradores utilizam o sistema de forma incoerente devido a falta de
informação (Coordenador da Equipe de Suporte Comercial).

Neste ponto, identifica-se uma discordância entre os entrevistados, as opiniões tornamse divergentes quanto a confiabilidade do TICO, quanto a não confiabilidade do SFA não existiu
qualquer divergência.

no TICO as informações são claras, objetivas e confiáveis. Tomam-se confiável visto
ser um sistema automatizado, pois, todos os avisos, alarmes, datas de cobrança, prazo
para reajuste de contrato sao realizados pelo sistema através de equipe a equipe correta
(Coordenador da Equipe de Suporte Comercial).
o TICO acaba sendo confiável decorrente de sua crescente transparencia (Diretor
comercial),
não considero o TICO uma ferramenta confiável (Gerente de Suporte de Negócios

Especiais).
o SPA não é confiivel pela falta de informação. Embora não tenha muito contato com
SPA, não considero um sistema confiável porque as pessoas do utilizam os bancos de
dados de forma coerente, principalmente no SFA, os escritórios regionais não cadastram
as informações de forma completa (Diretor comercial).
o SFA não 6 confiável pela falta de informação (Gerente de Suporte de Negócios
Especiais)
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Porém, quando realizou-se a mesma pergunta aos colaboradores alocados no
departamento comercial percebeu-se que 60,8% destes indivíduos consideram o sistema muito
confidvel ou apenas confidvel, 34,8% consideram o sistema pouco confidvel e apenas 4,3% não
confiam nas informações disponíveis no sistema.
Qual nível de confiança você atribui aos sistemas que Frequência Absoluta
utiliza?
Muito confiável
3
Confiável
11
Pouco confiável
8
No confiável
1
TOTAL
23
Tabela 14 — Confiabilidade dos sistemas utilizados para desenvolvimento das atividades
Fonte: dados primários

Freqüência
Relativa
13,0%
47,8%
34,8%
4,3%
100%

Dentro os setores do departamento comercial, a PEC é o setor que realiza suas
atividades de forma mais diferenciada. Este setor utiliza o TICO apenas fonte de informações,
quer dizer, existe uma colaboradora possui a atividade especifica de buscar no TICO as
informações relativas aos valores vendidos, produtos comercializados e qual escritório regional

realizou a venda, realiza-se a conferência com valor descrito no sistema TICO e o valor
registrado em contrato, e após esta ação, estas informações são cadastradas em banco de dados
próprios do setor. Por realizar estas comparações as informações cadastradas neste banco são
seguras e confi áveis.
o banco de dados da PEC é confiável. Sua base de dados é o TICO, porém, antes de

serem armazenadas as informações são conferidas, por este motivo são consideradas
seguras (Supervisora de Planejamento, Estatística e Controle).

Este banco de dados foi desenvolvido em Access para atender a fins exclusivos das
necessidades da PEC, está alocado no microcomputador da supervisora e o acesso a este banco
restrito aos colaboradores deste setor. Esta limitação de acesso deve-se ao fato deste banco de
dados conter informações estratégicas da organização.
as informações são armazenadas no banco de dados no computador da supervisora, por
causa do sigilo O banco da dados esta salvo no computador da supervisora por uma
questio de sigilo e segurança, pois se alguém realizar qualquer exclusão perde-se todas
as informações do banco. Somente quem tem acesso é a supervisora e sua colaboradora
(Supervisora de Planejamento, Estatística e Controle)
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Porém, neste setor especifico, as únicas informações armazenadas são dados relativos a

valores e produtos comercializados, escritório regional responsável pela venda; demais
informações não são registradas em nenhum banco. Estas informações são estratégicas e

permanecem com exclusividade "na cabeça" da supervisora não são compartilhadas com a
colaboradora que faz parte desta equine_
segundo a própria supervisora o fato de ter informações centralizadas em seu cargo é
uma forma poder. Se a supervisora sair da Dígitro a PEC continua, não com a riqueza de
detalhes que tern hoje, porque estes detalhes e conhecimentos não estão armazenados,
estio na cabeça da supervisor. Seria uma questão da pessoas assimilar as informaçOes e
a formas que as informações estão disponíveis no banco de dados e ainda a forma como
esta informação precisa ser trabalhada. Porem, as estratégias seriam diferentes pois cada
um tem um conhecimento empírico e uma bagagem que realizariam unia interferência
nos dados.

Desta forma, caso a supervisora ausente-se da empresa os conhecimentos gerados serão
avaliados e repassados de maneira diferenciada.

9.5.2.1 Análise do Processo de Armazenagem de Conhecimento

Independente da forma como este conhecimento seja gerado no departamento, mediante
conhecimentos gerados internamente ou gerados por fontes externas, toma-se essencial que estes
sejam realmente armazenados para posterior utilização Através de análises das informações

descritas pela realização das entrevistas e as tabelas supracitadas, pode-se constatar que a
armazenagem de informações e conhecimentos não é uma prática difundida entre todos os
colaboradores do departamento comercial_ Embora 87% dos colaboradores afirmam registrar as
informações, ainda existe 13% de colaboradores que não possuem esta preocupação. Desta

forma, pode-se subentender que aproximadamente 13% dos conhecimentos que circulam neste
departamento deixam de serem registrados Embora, em entrevista, alguns superiores afirmam
existir diretrizes instituídas no setor para que os conhecimentos e informações sejam
armazenados, 30,4% dos indivíduos alocados no departamento não visualizam qualquer
preocupação de seus supervisores referente estes procedimentos.
Referente aos sistemas utilizados para armazenamento de conhecimentos e informações,
pode-se constatar a existência de vários bancos de dados, sendo que, cada um apresenta um fim
especifico. Desta forma, as informações e conhecimentos são armazenadas em pedaços, quer
dizer, cada pedaço é registrado em um banco e quando precisa-se de informações completas,
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toma-se necessário realizar uma busca e juntar todos os pedaços de forma coerente. Essa

diversidade de banco dificulta a armazenagem das informações, sua consulta, seu
compartilhamento e posterior utilização_
Entretanto, além de existir desta divisão nos sistemas utilizados, pode-se constatar que
os colaboradores Tao utilizam todos os sistemas como fonte de informação, quer dizer, para
consulta Neste contexto, pode-se concluir que, como os colaboradores não realizam consulta em
todos os bancos de dados disponíveis, parte da informação acaba sendo perdida Neste caso, se
realizarmos a soma do índice de indivíduos que não armazenam suas informações, com as
informações disponíveis que não são utilizadas, pode-se obter uma faixa considerável de
conhecimento que o departamento acaba por não visualizar_
Além das considerações acima, torna-se importante ressaltar que, o setor PEC trabalha
exclusivamente com informações estratégias, e por possuir essa característica, toma-se um
departamento de essencial importância. Entretanto, apenas parte dos conhecimentos gerados
ficam armazenados através de relatórios e apresentações no microcomputador da supervisora,
outra parte, apenas a supervisora tem conhecimento, pois este, não está armazenado_ A empresa
precisa considerar este fato e iniciar um processo para que estes conhecimentos e os detalhes das
avaliações fiquem registrados. Hoje, para que outra pessoa exerça a função de supervisora da
PEC, precisará de um tempo significativo para familiarizar-se com processo, o que resultará em

perda de informações por algum tempo.
A seguir realiza-se a apresentação da forma como os processos de compartilhamento
dos conhecimentos são realizados.

4.5.3

Processo de Compartilhamento de Conhecimento

0 processo de compartilhamento de conhecimento é um processo de grande importância
dentro da gestão do conhecimento, pois, não adianta a organização possuir um excelente banco
de dados onde todas as informações são perfeitamente registradas se, estas não serão

compartilhadas posteriormente.
No departamento comercial, este compartilhamento ocorre mediante realização de
reuniões, transmissão de e-mail, informativos internos e externos e ainda, elaboração de
relatórios específicos.
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o que é conhecimento necessário intra-áreas ele é ventilado dentro destas areas, através
de e-mail e informativos internos (Coordenador de Suporte Comercial).

a principal forma de divulgação dos conhecimentos e através das reuniões , as
informações são formalizadas através de atas das reuniões (Gerente de Suporte de
Negócios Especiais).

Estas reuniões são realizadas sempre que necessário, podem ser realizadas somente com
gerência GSN, coordenação SCM, supervisão PEC e diretor, ou ainda, pode conter a participação
de colaboradores. Depois de realizada a ATA é encaminhada por intermédio do e-mail aos
envolvidos.
Os informativos, sej am eles internos ou externos, são responsabilidades da SCM / PCA.
Entretanto, realiza-se a elaboração destes informativos apenas quando realiza-se a alteração de
procedimentos ou condições comerciais já em uso.
os informativos da PCA são gerados apenas quando existe uma alteração das condições
comerciais j á consolidadas , hoje deveriamos ter um sistema unificado onde estas
informações sejam colocadas a disposição das pessoas (Diretor Comercial).

Os relatórios são utilizados como método para compartilhamento de informações e
conhecimentos por praticamente todos os setores do departamento comercial. Entretanto, deve-se
considerar como de especial importância os relatórios periódicos elaborados pela PEC Estes
possuem informações que possibilitam o acompanhamento das vendas e ainda, comparação
destes valores já comercializados com as metas previamente estabelecidas no inicio de cada ano.
Estes relatórios são disponibilizados aos gerentes regionais, diretoria comercial, gerência de
suporte de negócios especiais, coordenação de suporte comercial e vice-presidências. Esta é a
única forma utilizada pela PEC para compartilhamento de informaçõe s .
as informações da PEC são compartilhadas apenas através de relatórios encaminhados
aos gerentes regionais, diretoria, gerencia e vice presidências (Supervisora de
Planejamento, Estatistica e Controle).

Quanto a comunicação realizada entre colaborador e seu superior, pode-se verificar,
mediante respostas apresentadas pelos superiores em entrevistas que, o este procura compartilhar
seus conhecimentos com os seus subordinados, desta forma, busca-se dar subsídios para que as
atividades realizadas sejam a mais coerente possivel.
compartilho todos os conhecimentos que são importantes para a empresa, estes são
"ventilados" para os funcionários da SCM, porem o que não é importante para a
empresa não 6 repassado (Coordenador de Suporte Comercial).
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compartilho todos os conhecimentos. Não tenho qualquer restrição em repassar as
informações para quem quer que seja. Porém, apenas por solicitação dos vice
presidentes que 6 que as informações estratégicas são mantidas em sigilo (Diretor
Comercial),
compartilho todos os meus conhecimentos (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).

Porém, quando esta questão foi levada aos colaboradores do departamento comercial,
identifica-se que 47,8% dos respondentes não possuem convicção que recebem todas as
informações, 34,8% possuem esta certeza de terem todas as informações compartilhadas por seus
superiores. 0 restante, 17,4%, acreditam que não recebem todas as informações, ou ainda, não
sabe afirmar se as informações são repassadas_
Frequência Absoluta

Frequência
Relativa

Sim

8

34,8%

Mo
Acredito que sim
Não sei
Não tenho certeza.

2
11
2

TOTAL

23

8,7%
47,8%
8,7%
0,0%
100%

que
conhecimento
Os
compartilhados com você?

seu

superior

possui

são

o

Tabela 15 — Compartilhamento de conhecimentos pelos superiores
Fonte: dados primários

Ainda referente a comunicação, solicitou-se aos entrevistados a descrição da forma na
qual está funcionando o compartilhamento de informações entres os colaboradores alocados em
seu setor e ainda, a forma como está alicerçada a comunicação entre os colaboradores de outros
setores do departamento comercial. Decorrente das respostas apresentadas, pode-se concluir que
existe uma divergência de ações nos setores do departamento comercial.
Percebeu-se que a SCM descreveu o processo como coeso, quer dizer, existe
comunicação entre os colaboradores deste departamento e ainda com os colaboradores
pertencentes a outros setores.
todo mundo compartilha conhecimento com todo mundo, e no caso de um novo
colaborador ele pode ler os procedimentos da empresa e estes manuais e procedimentos
operacionais que ela tad condições iniciar suas atividades, depois poderá ser
acompanhada por colaborador com maior experiência (Coordenador de Suporte
Comercial).
o responsável por gerar os conhecimentos é responsável por armazenar os conhecimento
no servidor (comercial) e posteriormente é responsável por transmitir as informações
aos demais usuários, por e-mail (Coordenador de Suporte Comercial).
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Porém a GSN, informou que as informações e conhecimentos que cada colaborador
desenvolve em seus projetos lido são compartilhas com os demais membros dos grupos, nem
com os membros de outros setores.
as informações de cada colaborador não são compartilhadas, o ideal 6 que existisse uma
conversa entre eles para disseminar as estratégias utilizadas e conhecimentos adquiridos
(Gerente de Suporte de Negócios Especiais).

Em analise aos itens assinalados pelos respondentes nesta pesquisa, identificou-se que
existe uma preocupação dos colaboradores em repassar aos demais colegas de trabalho
informações e experiências relativas a negociações tratativas especificas dos seus projetos_

Conforme pode-se identificar no quadro 15, 47,8% dos colaboradores afirmam compartilhar
todos os conhecimentos e informações novas que adquirirem no andamento de projetos e, 52,2%
disponibilizam informações, porém, não existe o repasse total de experiências, conhecimentos e
informações.

Você compartilha com seu grupo de trabalho os seus Freqüência Absoluta
conhecimentos e experiências?
Sim, sempre compartilho todos os conhecimentos e informações
11
Sim, porem converso apenas sobre alguns conhecimentos
12
Sim, converso quando é solicitado pela Supervisão
0
Não converso.
0
TOTAL
23
Tabela 16 — Compartilhamento de conhecimentos pelos colaboradores
Fonte: dados primários

Freqüência
Relativa
47,8%
52,2%
0,0%
0,0%
100%

Esta troca de informação tonta-se ainda mais completa quando estes colaboradores
afirmam, em sua maioria, que 82,9% trocam idéias, conhecimentos e experiências com

indivíduos pertencentes a outros setores dentro do departamento comercial. E apenas 17,4%
destes colaboradores não realizam estas troca de experiências, o que certamente, prejudica o
desenvolvimento de suas atividades.
E com pessoas de outros setores, você troca idéias?
sim
não
TOTAL

Freqüência Absoluta

Freqüência
Relativa

19
4

82,6%
17,4%

23

100%

Tabela 17— Compartilhamento de conhecimentos com colaboradores de outros setores
Fonte: dados primários

98

Porém, o desenvolvimento das atividades realizadas por estes indivíduos não é
prejudicada apenas pela falta de diálogo entre os colaboradores dos setores pertencentes ao
departamento comercial. Os recursos, sejam eles fisicos ou software, que a empresa disponibiliza
aos colaboradores para realização das tarefas, exerce uma fundamental importância na realização
das tarefas e no desenvolvimento de novos conhecimentos_
Quando o questionou-se, por intermédio da entrevista, ao gerente, coordenador, diretor
e supervisora referente aos recursos disponíveis para realização das atividades diárias,

identificou-se que apenas a Gerência de Suporte de Negócios Especiais e a Diretoria Comercial
acreditam possuir todos os recursos necessários Entretanto, o Coordenador de Suporte
Comercial apresentou a necessidade de reformulação da parte de suprimentos que está aquém do
ideal para realização diária das atividades desenvolvidos por seus colaboradores, e ainda, a
Supervisora de Planejamento, Estatística e Controle informou ser importante a implementação da
análise financeira através dos conceitos de margem de distribuição, neste caso, cada projeto em

desenvolvimento ou já comercializado poderia ser avaliado financeiramente sem a necessidade
de elaboração de planilhas isoladas em excel.
melhorar a questao de suprimentos (micros), a parte de informática esta sucatiada,
melhorando melhoraria o desempenho operacional normal dos funcionários, aumentaria
produtividade e tornaria mais ágil a comunicação. Problemas com TI, precisaria ter uma
area de TI mais estruturada e com pessoas que possam atender as solicitações no
momento que é necessário, pois a comercial hoje tem projetos que melhorariam a
produtividade e você fica competindo com outros projetos dentro da empresa
(Coordenador de Suporte Comercial).
tudo que é vendido, deveria já ter disponível no sistema uma margem de contribuição
onde já. são deduzidos todos os custos e gastos operacionais, dando o resultado
operacional do contrato. Hoje todas estas margens são realizadas uma a uma fora do
sistema Desta forma informação sera mais rápida e limpa_ (Supervisora de
Planejamento, Estatística e Controle).
Acredito que sim, que possuem todos os recursos, sim (Diretor Comercial).

Possuímos todos os recursos sim (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).

Quando esta questão foi direcionada aos colaboradores do departamento comercial,
identificou-se uma divisão similar a apresentada pelos superiores. Neste caso, 52,2% dos
colaboradores afirmam que possuem todos os recursos necessários para o desenvolvimento de
suas atividades, enquanto que 47,8% afirmam que estes recursos precisam ser reavaliados_
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Voce possui todos os recursos necessários para realizar suas Freqüência Absoluta
atividades?
Sim

Não
TOTAL
Tabela 18 — Recursos necessários para o desenvolvimento das atividades
Fonte: dados primários

12
11
23

Freqüência
Relativa
52,2%

47,8%
100%

Dos colaboradores que a fi rmaram não possuir todos os recursos necessários, as
justificativas foram:
a) Falta de suporte do setor de informática para desenvolvimento do TICO;
b) Necessidade de realização de Treinamentos;
c) Melhoria nos equipamentos disponibilizados;
d) Problemas com a remuneração ofertada pela empresa;
e) Necessidade de maior interação entre os diversos setores da empresa;
f) Sistemas pouco confiáveis;
g) Falta de calculadora para realização de cálculos financeiros e para realização de suas
tarefas.
Após os questionamentos

referentes aos recursos disponíveis, realizou-se consulta para
identificar se a forma como o departamento comercial está fisicamente constituído, é um
facilitador ou não para o desenvolvimento das atividades dos colaboradores. Em entrevistas
pode-se identificar que, para os superiores, a forma como o departamento esta "montado" é um
facilitador para a geração e compartilhamento de conhecimentos e informações. Alias, este ponto
foi especialmente considerado quando da constituição fisica dos setores.
a forma como as pessoas são alocados facilita a geração de conhecimento devido a
proximidade (Coordenador de Suporte Comercial).
a estrutura fisica facilita a circulação do conhecimento na GSN, com o MVOs setores
não existe =Ma facilidade na troca de informações (Gerente de Suporte de Negócios
Especiais).
a estrutura como o departamento comercial está constituido foi cuidadosamente
projetada para facilitar o conhecimento. Foi esta a intenção (Diretor Comercial).

Dentre os colaboradores existiu este mesmo entendimento, visto que 91,3% acreditam
que a forma como o departamento comercial está constituído é uma forma de facilitar a troca de
idéias e experiências entre os colaboradores.
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A forma como o departamento comercial está organizado Freqüência Absoluta
Fisicamente, facilita a troca de idéias, conhecimentos e
experiências?
Sim
Não
TOTAL
Tabela 19— Forma como o departamento comercial está constituido_

Freqüência

Relativa

21

91,3%

2

8,7%
100%

23

Fonte: dados primários

Entretanto, 2 colaboradores, o que equivale a 8,7% do quadro total, acreditam que a
forma como o departamento esta constituído não é a forma mais coerente, e a justificativa
apresentada é que ao organizarmos as pessoas em ilhas com 4 colaboradores, a incidência de
conversas paralelas é constante. Estas conversas chegam ao ponto de atrapalhar os colaboradores
que estão realizando suas atividades.
Segundo o quadro supracitado, a forma como o departamento comercial está
organizado, apresenta-se coerente segundo os seus colaboradores, entretanto, para o fluxo de

informações circule de forma eficaz no departamento comercial, é necessários que a Digitro
esteja constituída de forma a facilitar a circulação deste fluxo, não somente neste departamento,
mais também, por toda a organização. Com base nas respostas apresentadas nas entrevistas,
pode-se constatar que a empresa encontra-se em um processo de transformação de forma
descentralizar o processo de tomada de decisão e disseminação das informações estratégicaa
como a empresa esta fase de transformação e descentralização, os fluxos de informações
ainda estão em modificação, mais o problema existente é ainda a centralização das
informações no dono, que com o tempo tende a ser solucionado (Diretor Comercial).
a forma como a empresa ta constituída facilita a disseminação do conhecimento - a
Digitro é uma empresa diferente, a forma como o conhecimento circula pela empresa
não é o adequado mais esta muito proximo de algo que a gente já consegue trabalhar
com a informação, embora algumas vezes o conhecimento esta fechado na cabeça das
pessoas que desenvolveram o conhecimento. Porem até por uma necessidade do dono
da empresa, tudo esta começando a ser registrado, esta querendo fazer a gestão deste
sistema, para tal precisamos armazenar todas as informações em um sistema único, a
empresa ta caminhando para isso (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).
a forma como a empresa ti constituída facilita a disseminação do conhecimento - a
Digitro possui uma forma de trabalhar quanto a hierarquia, organograma uni pouco
diferente. Hi algum tempo atrás a empresa realizou uma reestruturaçao e descentralizou
os setores, fazendo com que cada departamento trabalha-se com suas habilidades. Hoje
a Digitro possui 4 departamentos comerciais nos: negócios corporativos, mercado de
operadoras, mercado internacional, mercado de parcerias, esta descentralização foi
muito boa para o compartilhamento da informação porque os assuntos começaram a ser
tratados por quem possui expertise para tal. Tomou a empresa mais eficiente. Tomou a
empresa mais eficiente para o qual ele trabalha (Coordenador de Suporte Comercial).

Em análise a resposta apresentada pelos colaboradores, encontra-se concordância com
as informações explicitadas pelos superiores. Decorrente a este fato, pode-se perceber que 69,6%

101

dos colaboradores acreditam que a forma como a empresa esta constituída facilita a troca de
informações, idéias e experiências entre os colaboradores.
A forma como a DIgitro esta constituída (hierarquia, Freqüência Absoluta
organograma), facilita a troca de conhecimentos e
experiências?
Sim
Nao

16
7
23

TOTAL
Quadro 20 — Forma como a Digitro está constituída facilita a troca de informações.
Fonte: dados primários

Frequência
Relativa
69,6%
30,4%
100%

A forma como a organização e o departamento estão organizados podem resultar em um
acesso livre ou a existência de bloqueios quanto ao fluxo de informações. Visando avaliar de
forma completa a existência ainda de barreiras no fluxo de informações e conhecimento no
departamento comercial, optou-se por questionar diretamente aos superiores e aos colaboradores
se estas barreiras são identificadas. Por parte dos superiores recebemos informações de formas
de barreiras diversificadas e existentes a transição livre de informações e conhecimento no
departamento comercial.
A primeira a ser descrita foi a centralização do processo de tomada de decisão e das
informações estratégicas por parte do "dono" da organização. Além destes conhecimentos
ficarem centralizados, ainda existe uma dificuldade na extemalização destas informações.

Porém, esta barreira está sendo transposta mediante melhorias que estão sendo realizadas no
TICO para torná-lo mais transparente e seguro, desta forma, as informações estratégicas por fim,
o processo de tomada de decisões ficará menos suscetível a erros, desta forma, estes processos
serão delegados, de forma gradativa, a pessoas capacitadas e alocadas no setor correspondente,

quer dizer, o processo de tomada de decisão ou defmição estratégica do departamento comercial,
passará a ser realizado pelo Vice Presidente Comercial e Marketing ou até pelo Diretor
Comercial do departamento_
a principal dificuldade é a centralizaçáo das informações estratégicas, estas informações
ficam muito na cabeça do dono e este possui dificuldade de externalizar os
conhecimentos. AM para a diretoria comercial é dificil visualizar os conhecimentos
(Diretor Comercial).

Em contra ponto, o coordenador de suporte comercial não apresentou qualquer
argumentação referente a existência de possíveis barreiras para o fluxo de informações no
departamento comercial.
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o fluxo de informação no departamento comercial e livre, não existe barreiras, tanto na
SCM quando com outros setores. Procura-se a padronização da informação
(Coordenador de Suporte Comercial).

0 Gerente de Suporte de Negócios Especiais destacou como barreira o não
entendimento dos demais setores da organização, do significado de cliente especial. Por não
obter este entendimento, estes setores os tratam como clientes comuns, não agregando a devida
criticidade necessária a tratativas destes clientes. Além deste ponto, esta gerência destacou ainda,
a dificuldade na localização das informações devido a grande divisão de banco de dados (TICO,
SFA, ServerCom e bancos próprios) existente hoje.
outros departamentos não enxergam os clientes da GSN como especial, talvez por
problemas de identidade. Precisa reforçar o objetiva da GSN e identificar a GSN não
como uma área de suporte comercial interno e sim como suporte comercial externo, no
cliente (Gerente de Suporte de Negócios Especiais)
Hoje, a DIC possui o processo da grande divisão de informaçães em bancos de dados,
quer dizer, parte a informação é cadastrada na Intranet- TICO, parte no SFA, para o
servidor da comercial - ServerCom. Esta dificuldade poderia ser solucionada caso o
SFA obtivesse um local para cadastro de inforrnações especificas do departamento
comercial, que outros departamentos ou os escritórios regionais não teriam acesso, outra
dificuldade é a complexidade do sistema SPA é dificil achar as informaçdes (Gerente de
Suporte de Negócios Especiais).

A supervisora de Planejamento, Estatística e Controle, relatou a existência de problemas
de relacionamento com outros setores da empresa, em especial a GPV e GNV. Esta barreira
constitui-se a partir de uma falta de informações e decisões da VCM, no qual estes setores foram
criados e não ocorreu a correta defmição das atividades realizadas por cada um. Esta ausência de
limites possibilitou que os gerentes destes setores realizassem algumas declarações públicas
referente a qualidade de veracidade das informações prestadas pela PEC, o que resultou em atrito
pessoal e profissional. Este desentendimento ainda existe, porém, foi amenizado pela diretoria
comercial. Foi solucionado da seguinte forma: a PEC não repassa informações (seus relatórios)
para GPV e GNV, quando necessário, tona-se necessário que estes setores solicitem os
relatórios diretamente a supervisora da PEC
problemas com a GPV e GNV quando a operacionalização do conhecimento do TICO
Pegar informação e trabalhar. Estas areas considerarão as atuaçries da PEC um
retrabalho, o que em um primeiro momento gerou um atrito pessoal e profissional conflito interno. Deste este instante, estas areas não recebem mats os conhecimentos da
PEC, recebemos apenas os relatórios conforme precisam.
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Quando esta mesma questão foi direcionada aos colaboradores, percebemos uma
situação diversa do apresentado pelos superiores, pois, segundo 69,6% dos colaboradores não

existe qualquer barreira para a circulação do fluxo de informações, ou ainda, para a troca de
idéias, conhecimentos, informações e experiências no departamento comercial_
Roje, existe alguma barreira quanto a troca de idéias, Freqüência Absoluta
conhecimentos e experiências no departamento comercial?
Não
16
sim

7
TOTAL
23
Tabela 21 — Existência de barreiras na troca de conhecimentos no departamento comercial.
Fonte: dados primários

Freqüência
Relativa
69,6%
30,4%

100%

Como foi citado pelos colaboradores em resposta quando questionados se possuíam
todos recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades, o treinamento foi
referenciado como um recurso necessário porém não realizado. A realização de treinamentos é
algo muito importante para manter os colaboradores alinhados com a definição estratégica,
procedimentos e normais organizacionais e, ainda, para que os indivíduos realizem um
aproveitamento mais eficiente do sistema e dos recursos disponíveis.
Os entrevistados compartilham com a afirmação de que a realização de treinamento é
uma forma de disseminar e gerar conhecimentos_ Pode-se verificar que estes treinamentos são
realizados pelo departamento comercial aos funcionários alocados nos escritórios regionais corn
o objetivo de capacitá-los, porém, treinamentos para disseminação de novas metodologias,
diretrizes e formas de comercialização não são realizados com os colaboradores alocados no
departamento comercial como forma de reciclagem por 'falta de tempo' dos superiores.
a realização de treinamentos é uma forma de disseminar o conhecimentos, mais também
é uma forma de aprender coisas novas. Estes treinamentos geralmente ocorrem na
matriz, pelo departamento comercial e são ministrados para os escritórios regionais
(Diretor Comercial).
é uma forma eficaz de ser repassar conhecimento. E necessário realizar treinamentos
porém ainda não teve tempo de realizar o treinamento formal sobre metodologias de
suporte (regras, diretrizes, informações, expectativas da diretoria) (Coordenador de
Suporte Comercial).
apenas sera eficaz se for com intuito de repassar informações operacionais porque as
rotinas diárias apenas serão assimiladas na pratica. O treinamento deve ser realizado
pelo supervisor (Supervisora de Planejamento, Estatistica e Controle).

De forma aparente, o único treinamento realizado para a comercial é o Roadmap_ t, um
treinamento ofertado a cada 2 (dois) meses pela engenharia para demonstrar a comercial de que
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forma deve-se operar e quais as fwicionalidades dos produtos ofertados pela Digitro, no caso de
demonstração à clientes.
o roadmap 6 a única forma de treinamento a cada 2 meses porém 6 para a engenharia
demonstrar os produtos é externos 6 utilizado apenas para compartilhar conhecimento,
um outro treinamento também 6 anual o sentido de aprender as soluções para aprender a
fazer demonstrações de produtos aos clientes (interno)_ Neste Alamo todos são
convidados a participar, porém algumas pessoas não conseguem participar porque é fora
do 1-1C (Gerente de Suporte de Negócios Especiais).

Visando identificar o posicionamento e avaliação dos colaboradores referente aos
treinamentos realizados pelo departamento comercial para desenvolvimento de conhecimento ou
até mesmo, repasse de informações operacionais, diretrizes ou novos procedimentos, solicitou-se
que dentre os itens relacionados no quadro 21, os colaboradores destacassem os que relacionam-

se com os treinamentos ministrados pelo departamento comercial.
Qual a avaliação dos treinamentos realizados pela DIC?
Excelente, porque trabalha os principals pontos de nossas

atividades
Bom, ma's poderiam ser mais focados nas nossas atividades
Regular, de uma forma geral servem apenas para repassar novas

informações
Estes treinamento são apenas perda de tempo
Estes treinamentos precisam ser realizados com mais freqüência
O ideal 6 que estes treinamentos sejam realizados na própria
empresa
O ideal 6 que estes treinamentos sejam realizados fora da
empresa
Nunca realizei um treinamento pela MC
Tabela 22 — Avaliação de treinamento do departamento comercial
Fonte- dados primários

2

Freqüência
Relativa
8,7%

7
7

30,4%
30,4%

0
3

0,0%
47,8%
13,0%

1

4,3%

1

4,3%

Frequência Absoluta

11

Desta forma, 47,8% dos colaboradores acreditam que os treinamentos devem ser
realizados com maior freqüência, 30,4% afirmam que os treinamentos realizados são bons porém
deveriam focar-se na realização das atividades especificas dos setores, 30,4% caracterizam o
treinamento como regular e afirmam que estes servem apenas para repasse de informações e
ainda, 13% destacam que o ideal é que estes treinamento sejam realizados na própria
organização

Além, dos treinamentos realizados pelo departamento comercial, o RH (Recursos
Humanos) é responsável pela realização anual da LNT (Levantamento de Necessidades de
Treinamento). Esta LNT é disponibilizada pela RH em seu subsistema, avaliada pelos
colaboradores que destacam suas necessidades. Após este preenchimento dos colaboradores é
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encaminhado pedido de autorização para o superior deste colaborador, sendo aprovado ou
recusado, a solicitação é devolvida ao RH com todas as considerações. Esta troca de informações

ocorre diretamente no subsistema do RH no TICO.
o RH lança a cada ano a LNT, os colaboradores solicitam e escolhem o treinamento e a
chefia autoriza ou não. Estes treinamentos são realizados com assuntos relacionados as
tarefas (Coordenador de Suporte Comercial)
hoje os colaboradores preenchem uma planilha e 6 encaminhado para aprovação com a
gerencia, se for coerente 6 aprovado. Nem todos os treinamentos aprovados são
realizados (Gerente de Suporte de Negócios Especiais)

Na visão da Supervisora de Planejamento, Estatística e Controle, a LNT da Digit o
realizada pelo RH não atinge sua eficácia, uma vez que os treinamentos são realizados fora do
expediente normal, o que dificulta devido a existência de compromissos pessoais_ Ainda sim,
informa que durante os 7 anos que esta alocada no departamento comercial, embora tenha
realizado de forma correta as solicitações, apenas 1 vez foi contemplada com a realização do

treinamento .
LNT na Digitro não funcional Porque o treinamento 6 sempre fora do horário, e mesmo
respondendo a LNT apenas 1 vez dos 7 anos que estou na Digitro que recebi
treinamento. É mais Doll fazer um treinamento externo solicitado diretamente a chefia
muito mais rapid° e eficaz do que a LNT (Supervisora de Planejamento, Estatística e
Controle)

Como está funcionando a LNT - Levantamento de FreqUência Absoluta
Sempre que solicito treinamento 6 aprovado pela gerência e o
treinamento sempre é realizado
Sempre que solicito treinamento 6 aprovado pela gerência e o
treinamento quase sempre 6 realizado
Sempre que solicito treinamento 6 aprovado pela gerência e o
treinamento nunca 6 realizado
Não solicito treinamento para gerência porque este nunca é
realizado
Não solicito treinamento para gerência porque acho que estes
treinamentos nap são compatíveis com minhas atividades
NUnat fui convidado a participar da LNT..

TOTAL

Frequência
Relativa

Necessidades de Treinamento no seu setor?

3

13,0%

5

21,7%

1

4,3%

3

13,0%

2

8,7%

9
23

39,1%
100%

Tabela 23— Avaliação da LNT
Fonte: dados primários

Em análise a resposta dos colaboradores, pode-se identificar que 39,1%, grande maioria
dos colaboradores, nunca foram convidados a participar da LNT da Digitro, 21,7% afirmaram
que sempre que o treinamento é solicitado o mesmo 6 aprovado pela gerência e o treinamento
quase sempre 6 realizado, 13% dos colaboradores informam que sempre que treinamento é
solicitado ocorre a aprovação pela chefia e o treinamento sempre 6 realizado e, em contra
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partida, 13% afirmam que não realizam a solicitação de treinamento para chefia porque este
nunca é realizado pelo RI-1.

4.13.1 Análise do Processo de Compartilhamento de Conhecimento

Os superiores do departamento comercial utilizam-se do repasse de e-mails, realização
de reuniões e elaboração de informativos para compartilhar os conhecimentos já constituídos
para os demais colaboradores_ Estas formas de compartilhamentos são válidas, porém, o ideal é
que todas estas sejam divulgações e, posteriormente, fiquem armazenadas em um sistema ou
banco de dados especifico, ou um local onde seja viável a realização de consultas posteriores.
Analisando-se as entrevistas e respostas dos questionários, pode-se constatar que,
embora quase todos os superiores afirmem divulgar todas as informações, esta não é a percepção
dos colaboradores. Esta afirmação torna-se valida quando se identifica que 8,7% dos
colaboradores afirmam que seus supervisores não repassam todos os conhecimentos e ainda
quando, 47,8% declaram não ter certeza deste repasse Em contra partida, estes colaboradores,
em sua maioria, também não realizam o repasse completo de informações. Pois, 52,2% afirmam
compartilhar com os indivíduos pertencentes ao seu grupo de trabalho apenas alguns
conhecimentos e ainda, 17,4% não trocam idéias, conhecimentos e experiências com
colaboradores pertencentes aos demais setores da organização. Desta forma, o departamento
comercial acaba por não compartilhar uma grande parcela do conhecimento que circula
diariamente pelo departamento.
Referente aos recursos disponibilizados aos colaboradores para realização de suas
atividades e compartilhamento de seus conhecimentos, identificou-se através de afirmação dos
colaboradores e superiores que, os equipamentos de informática utilizados estão desatualizados
e, em prejudicam a velocidade com a qual as tarefas são realizadas. Desta forma, toma-se
essencial que a empresa realize análise dos equipamentos utilizados e, realize atualização dos
mais desatualizados.
Outro fator que torna-se necessário apresentar é a ausência de treinamentos realizados
pelo departamento comercial aos seus colaboradores. Dentre as observações assinaladas, pode-se
concluir que existe a necessidade de realização de treinamentos com foco nas atividades
desempenhadas pelos colaboradores, assim como, os treinamentos precisam ser realizados com
uma freqüência maior. A empresa realiza alguns treinamentos aos seus colaboradores mediante a
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realização da LNT, entretanto, o volume de treinamentos realizados com a participação dos
colaboradores do departamento comercial é baixo, visto que apenas 13% dos indivíduos afirmam
que quando o treinamento é solicitado, este sempre é realizado. De todos os colaboradores do
departamento comercial, 39,1% nunca foram convidados a participar da LNT e ainda, 13%
afirmam que realizam a solicitação dos treinamentos, porém estes nunca foram realizados.
Pode-se verificar que, quando de sua organização fisica, o layout do departamento
comercial foi especialmente constituído para facilitar a troca de informações e conhecimentos,
esta preocupação pode ser evidenciada mediante percepção dos colaboradores. Porem, esta
mesma formação que toma os colaboradores mais próximos, resultou em reclamações referente
ao volume de conversa& Estas conversas, segundo os colaboradores, ocorrem com freqüência e
prejudicam a concentração e o desenvolvimento das atividades. Este fato foi evidenciado
mediante observação do departamento.
Atualmente, a empresa possui uma característica acentuada de centralização das
informações em seu "dono" (setor VPT), sendo que este é responsável pela definição de
estratégias e grandes projetos. Hoje, em decorrência dessa centralização, as informações não são
completamente compartilhadas. Entretanto, a empresa está iniciando por um processo de
mudanças e transformações. Dentre estas mudanças, pode-se identificar o inicio de uma
preocupação em compartilhar os conhecimentos. Acredita-se ser esta uma tendência que sera
difundida entre a cúpula estratégica da organização.
A seguir realiza-se a apresentação da forma como os processos de mapeamento dos

conhecimentos são realizados.

4.5.4

Processo de Mapeamento do Conhecimento

Através da realização do mapeamento toma-se possível

a organização

identificar quais

colaboradores caracterizam-se como os "detentores" do conhecimento, assim como, toma-se

possível verificar os indivíduos ou grupos de pessoas que apresentam qualquer deficiência sobre
um determinado assunto especifico.
Com estes objetivos, elaborou-se o mapeamento básico elaborado com base nas
respostas apresentadas pelos colaboradores pelo departamento comercial da empresa Dígito ao

questionário aplicado segundo exposto na metodologia. Através desta resposta sera possível
identificar as atividades exercidas pelos grupos de trabalho

e os tipos de conhecimentos
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relacionados a cada atividade especifica. Devido ao anonimato deste questionário, as realizou-se
a distribuição de atividades por colaborador e sim por grupos de trabalho.
As tarefas realizadas pelos colaboradores serão classificadas segundo os conhecimentos
necessários para o desenvolvimento das mesmas, para tal, considera-se os seguintes tipos de
conhecimento, apresentados aos colaboradores quando da realização do questionário:
a)
Conhecimentos técnicos — são conhecimentos específicos das características
técnicas e funcionamento dos produtos comercializados pela Digitro;
b)

Conhecimentos comerciais — são conhecimentos básicos para a comercialização

dos produtos ofertados. Estes conhecimentos englobam conhecer as políticas de
comercialização de softwares (forma de pagamento, quantidade minima vendida),
pagamento de comissões aos escritórios e representantes comerciais, multas para
rescisão contratual.

conhecimentos necessários da legislação,
principalmente contratual, para normatizar as ações comerciais da Dígitro, não
realizando qualquer ação prejudicial 5. empresa ou a qualquer cliente.
c)

Conhecimentos legais

d)

Conhecimentos editalicios — são os conhecimentos específicos das leis e

—

são

procedimentos para participação de editais.
e)

Conhecimentos técnicos - administrativos — são conhecimentos das políticas de

precificação da Digit o . Conhecimento dos custos na aquisição de matérias-primas,

margem minima de lucro, fórmula para cálculo do preço ou remarcação de preço
fi

Conhecimento de controle — são medidas utilizadas para controlar o volume de

vendas realizado pelos escritórios regionais e controle das pendências existente dos
escritórios referente ao envio de documentos, respostas aos questionamentos solicitados
pela Matriz.
conhecimentos necessários para realização de
atividades que precisam de interação direta com a Intranet Estas atividades podem
envolver o cadastro de proposta, visualização de informações de clientes, enfim, todas
as informações do cliente permanecem cadastradas neste sistema e;

g)

Conhecimento Operacional - são

h)

Conhecimento Administrativo - são conhecimentos referentes ao funcionamento

do departamento comercial, realização de suporte aos colaboradores e chefias no
desenvolvimento de suas atividades.
Seguindo as definições dos conhecimentos previamente informados, realiza-se a
identificação das atividades realizadas pelos colaboradores do departamento comercial da
Digitro, assim como o conhecimento necessário e seu o grau de desenvolvimento. Estas
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atividades estão apresentadas em formas nos quadros que objetivam facilitar a visualização e o
entendimento das informações expostas.
Inicia-se corn a exposição das atividades referentes a GSM
Atividades da GSN

Analise de Projetos
Formação de Preços
Análise de Contratos
Elaboração de Processos Editais
Registro de Informações no TICO

Avaliação de propostas comerciais
Suporte Comercial aos Clientes Especiais e Escritórios Regionais
Análise financeira de viabilidade do negócio
Apresentação de produtos e recepção de clientes

Tipo de Conhecimento
Técnicos
Comerciais
Operacional
Comercial
Técnico-Administrativo
Legal

Editalicios
Operacional

Comercial
Operacional

Técnico
Comercial
Comercial
Técnico-Administrativo

Comercial
Técnico

Quadro 04 — Mapeamento das atividades da GSN segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

A seguir, apresenta-se as atividades relativas a PEC.

Atividades da PEC
Alimentação do banco de dados com informações retiradas do TICO
Acompanhamento das vendas realizadas
Elaboração de relatórios com datas de entrega de equipamentos
Relatório com a produtividade dos demais setores do departamento comercial
Cadastro de metas no TICO
Quadro 05 — Mapeamento das atividades da PEC segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

Tipo de Conhecimento
Operacional
Controle
Controle
Controle

Comercial

A seguir, apresenta-se as atividades relativas a SEC.

Atividades da SEC
Execução de viagens
Protocolo e despacho de correspondências
Atendimento ao Telefone
Arquivamento de documentos
Solicitar compra de materiais de expediente
Realizar despacho de Notas Fiscais e Faturas
Realizar reservas de salas de reunião e auditório
Organização de treinamentos
Quadro 06 —Mapeamento das atividades da SEC segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

Tipo de Conhecimento
Administrativos
Administrativos
Administrativos

Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
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A seguir, apresenta-se as atividades relativas a SCM/PRC.
Atividades da SC1VI / PRC
Supervisão sobre os trabalhos da PRC (atividade da supervisão direta PRC)
Negociações comerciais (atividade da supervisão direta PRC)
Relacionamento Interpessoal entre Escritórios Regionais e demais setores da empresa
(atividade da supervisão direta PRC)
Elaboração de Propostas Comerciais e Orçamentos Orientativos

Suporte Comercial aos Escritórios Regionais
Elaboração de planilhas de análises financeiras
Cadastro de itens no sistema
Manutenção do Sistema de Propostas

Tipo de Conhecimento
Técnico
Comercial
Comercial
Técnico-Administrativo
Técnico
Comercial
Técnicos
Comerciais
Operacional
Operacional
Técnico
Comerciais
Técnico - Administrativo
Técnicos
Operacional
Técnico - Administrativo
Operacional

Quadro 07 — Mapeamento das atividades da SCM / PRC segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

A seguir, apresenta-se as atividades relativas a SCM/ CCO.

Atividades da SCM / CCO
Supervisão de Contratos (atividade da supervisão direta CCO)
Gestão do Sistema de Contratos (atividade da supervisão direta CCO)
Desenvolvimento de projetos de Contratos (atividade da supervisão direta CCO)
Confecção de documentos
Administração de devolução de equipamentos
Administração de Rescis ões Contratuais
Calculo de valores
Negociação e Renegociações de Contratual

Confecção dos contratos de venda, locação e representantes comerciais

Controle de documentos (arquivamento, organização)
Conferencia de assinaturas de clientes nos contratos seguindo o Ato Constitutivo da
organização ou procuração
Análise das formas de pagamento e calculo dos impostos dos itens que serão
revendidos
Quadro 08 — Mapeamento das atividades da SCM / CCO segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

Tipo de Conhecimento
Técnico
Comercial
Controle
Comercial
Controle
Comercial
Legal
Operacional
Comercial
Legal
Comercial
Legal
Legal
Editalicio
Operacional
Técnico - administrativo
Comercial
Operacional
Legal
Comercial
Controle
Comercial
Operacional
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A seguir, apresenta-se as atividades relativas a SCM/ PCA.

Atividades da SCM / PCA

Supervisão sobre os trabalhos da PCA (atividade da supervisão direta PCA)
Realizar auditoria em proposta comerciais
Realizar Suporte aos escritórios regionais
Geração das Ordens de Produção
Administração do processo de Ordem de Produção
Elaboração do Memorial de Cálculo (descrição das informações referente a
comissionamento, descontos)
Criação e alteração de cadastro de clientes no TICO
Geração de Licenças para funcionamento de produtos
Geração e Administração de Licenças Provisórias
Renovação de Licenças
Geração de procedimentos e manuais
Análise de Inconsistências de Ordem de Produção de equipamentos
Análise dos Registros de Ocorrência de problemas nas Ordens de Produção
Criação, Manutenção e administração dos relatórios da equipe.
Geração de Ordens de Produção de equipamentos
Alteração em Ordens de Produção de equipamentos
Quadro 09 — Mapeamento das atividades da SCM / PCA segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

Tipo de Conhecimento
Técnico-Administrativo
Controle
Operacional
Técnico
Operacional
Comercial
Operacional
Comercial
Técnico
Operacional
Comercial
Técnico
Operacional
Comercial
Operacional
Comercial
Operacional
Técnicos
Operacional
Técnicos
Legal
Operacional
Operacional
Controle
Comercial
Comercial

Em entrevista com os superiores, verificou-se que, há alguns anos, a diretoria comercial,
em parceria com a gerencia de suporte de negócios especiais e a coordenação de suporte
comercial, realizou um mapa onde realizou a descrição de todos os colaboradores alocados no
departamento comercial, na época, e ainda realizou-se a descrição das atividades e competências
relacionadas ao setor e aos individuais. Porém, com o passar dos tempos, estes indivíduos
desvincularam-se da empresa e este mapa não foi atualizado.
Existe um manual elaborado pela gerencia e coordenação a algum tempo, nele consta
informações dos colaboradores funções e competências, na época foi elaborado para
informar aos regionais as responsabilidades do departamento comercial. So que
infelizmente, o manual não foi muito bem utilizado_ E importante, porém por causa
desta não utilização correta acabou sendo deixado de lado (Diretor Comercial).

Após esta ação, o processo de elaboração de mapas foi retomado apenas quando da
realização de relatórios, no final de 2006. Este relatório destacou as atividades e competências do
de apenas alguns indivíduos em seus grupos de trabalho, além deste fato, utilizou-se este
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relatório apenas para justificar o reenquadramento de alguns profissionais no departamento
comercial.
uma espécie de mapeamento foi realizado apenas no final do ano passado porem para
reenquadramento salarial, onde foram elaborados um mapa (relatório) com as atividades
e conhecimentos e habilidades de cada individuo mediante o feelling dos supervisores
(Supervisora de Planejamento, Estatística e Controle).

Hoje, o departamento comercial não possui documentos formais onde se especifique as
atividades realizadas no departamento, as atividades e responsabilidades dos setores como

grupos de trabalho, ou ainda, as pessoas alocadas nos setores e suas competências. 0 ponto
norteador utilizado pelos superiores, é uma espécie de mapeamento mental. Este mapeamento
mental toma-se viável ern decorrência da convivência diária, quer dizer, após algum periodo de

convivência as atividades das pessoas acabam sendo incorporadas pelos indivíduos de forma
natural_
mapeamento mental. Nao tem analise flsica, nada escrito (Gerente de Suporte de
Negócios Especiais).
nao existe mapearnento, hoje nós temos um modelo mental (Diretor Comercial).

Embora não exista qualquer documento oficial, e devido a existência destes mapas
mentais e com a convivência e incorporação de forma natural das atividades dos colaboradores
pertencentes aos grupos de trabalho, os supervisores afirmam não possuir qualquer dificuldade

na localização de informações.
nab existe dificuldade na localizacao de conhecimentos internos no setor (Coordenador
de Suporte Comercial).
consigo todas as informações, (Gerente de Suporte de Negócios Especiais),
procuro identificar que area tem a ver e quem pode dar informações de forma correta,
diretamente um colaborador. Quando o assunto é estratégico vou direto no gerente,
quando o assunto é normal vou nas pessoas. (Supervisora de Planejamento, Estatistica e
Controle).

De uma forma geral, 78,3% dos colaboradores afi rmam não possuir qualquer problema
com esclarecimento de dúvidas ou localização de pessoas que possuem os conhecimentos
específicos e, apenas, 21,7% declaram possuir problemas em localizar informações.
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Quando vote precise esclarecer alguma dúvida, encontra de Freqüência Absoluta

forma fácil a pessoa que detem este conhecimento?
sim
ndo

Freqüência

Relativa
18

78,3%

5

21,7%

TOTAL
23 100%
Tabela 24 — Quando do esclarecimento de dúvida, encontra de forma fácil quem detém este conhecimento
Fonte. dados primários

Referente a existência de mapas fisicos, ou documentos já disseminados pelo setor,
realizou-se questionamento aos colaboradores visando identificar se estes possuem em sua posse
quaisquer documentos relacionados aos mapas. Após avaliação de resposta dos respondentes,
52,2% dos colaboradores afirmam não possuir qualquer documento, 30,4% destacaram que não
possuem conhecimento da existência de qualquer documento e apenas 17,4% assinalaram obter
documentos com estas informações_
Você possui algum manual / documento, no qual estejam Freqüência Absoluta
descritos os cargos, as atividades relacionadas ao cargo e

Freqüência
Relativa

ainda as pessoas responsáveis pela realizavao?
4
12
7

Sim
1■Ido

No tenho conhecimento
23
TOTAL
Tabela 25 — Mapeamento das atividades da SCM / PCA segundo seus colaboradores
Fonte: dados primários

17,4%
52,2%
30,4%

100%

Entretanto, ao realizarmos o cruzamento de informações disponibilizadas pelos
supervisores, corn as informações destacadas pelos colaboradores, identifica-se uma pequena
inconsistência que poderá resultar em utilização de informações erradas pelos colaboradores_
Pois, 4 (quatro) colaboradores afirmam possuir tal documento, que segundo a chefia, foi
descontinuado há algum tempo por problemas em sua atualização_
A seguir realiza-se a apresentação a analise referente ao mapeamento dos
conhecimentos no departamento comercial.

4.541 Análise do Processo de Mapeamento de Conhecimento

0 departamento comercial não possui um mapeamento dos conhecimentos e atividades

realizadas pelos colaboradores registrados oficialmente. Este mapa é apenas mental, quer dizer,
cada indivíduo, decorrente de sua experiência no departamento, constrói um mapa mental onde
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consta as atividades e responsabilidades dos demais funcionários. Desta forma, 21,7% dos
colaboradores afirmam possuir dificuldades em localizar informações pessoas, esta dificuldade é
decorrente da falta de formalização.
Toma-se essencial que o departamento possua um documento oficial, onde esteja
descrito as atividades realizadas e responsabilidades dos setores e ainda, as atividades
desenvolvidas por cada colaborador e suas competências. Este documento deve ser elaborado
para cada setor e no final do processo, deve possibilitar a construção de um mapa completo de
toda a empresa.
A seguir realiza-se a apresentação das recomendações elaboradas pela autora ao
departamento comercial da Empresa Digitro Tecnologia.

4.6 RECOMENDAÇÕES ÁENwRESA

Após concluir a descrição da forma como os processos de gestão do conhecimento e

realizar as devidas análises, a autora desta pesquisa descreve algumas observações que devem
ser avaliadas pelo departamento comercial da empresa Digitro Tecnologia Ltda a fim de
melhorar os subsídios para os processos de tomada de decisão.
a)

Realizar a validação do mapa de conhecimento elaborado nesta pesquisa, para que

o mesmo possa ser o ponto de partida para elaboração de manuals e mapas que auxiliem

os colaboradores atualmente contratados que desempenham suas atividades no
departamento e ainda, para as contratações frituras;
b)

Sugere-se a realização de reuniões periódicas para troca de conhecimento. Quer

dizer, trata-se de reuniões semanais nos quais os colaboradores conversam com seus
colegas de trabalho sobre suas experiências e conhecimentos adquiridos recentemente.
Estas reuniões podem ser realizadas com ou sem a presença do supervisor, que neste
caso, fará o papel de moderador da reunião. Como ação posterior, pode-se elaborar uma
ATA com os principals conceitos e conhecimentos expostos, possibilitando consultas
posteriores;
c)

Hoje, as informações são armazenadas em banco de dados diversos. Tem-se o

TICO, SFA, ServerCom e ainda, os bancos de dados próprios desenvolvidos em Access.
Considerando que cada banco tem uma finalidade especifica, esta diversidade pode
causar problemas na busca ou ainda no armazenamento de informações. Desta forma, o
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ideal é realizar a incorporação destes sistemas em uma forma única de entrada de dados
e uma fonte única de pesquisa de informações, para facilitar o registro a busca posterior

de informações;
d)

Visando reduzir o ruído proporcionado pela troca de informações entre os

colaboradores, pode-se desenvolver um ambiente no TICO para realizar esta troca de
informações. Trata-se de uma sala web onde os colaboradores podem registrar
informações, trocas idéias através de um ambiente similar ao chat, e ainda, local onde

todos os informativos fiquem armazenados e disponíveis para consulta;
e)

Realizar treinamentos focados nas atividades desenvolvidas pelos colaboradores

do departamento comercial com freqüência, para fins de reciclagem. Estes treinamentos
podem conter formas de melhoras as rotinas operacionais,

geração de novos

conhecimentos ou ainda, compartilhamento de novos conhecimentos e informações;
I)

Sugere-se que a empresa avalie a forma como esta sendo realizada a LNT. Da

forma como está configurada, não apresenta resultados efetivos.
g) Como Wilma sugestão, o departamento comercial precisa iniciar avaliação para
identificar novas formas de armazenar conhecimentos estratégicos, em especial os
conhecimentos desenvolvidos pela PEC. Estes conhecimentos, hoje, estão armazenados
apenas na cabeça da supervisora, e caso esta se ausente da empresa, as atividades
ficarão em stand by, até que outra pessoa incorpore todas as informações e ofee//ing do
-

setor, o que certamente, precisará de um longo tempo.
Embora todas as sugestões apresentadas pela autora resultem em contribuições aos
processos de gestão do conhecimento desempenhados pelo Departamento Comercial, sabe-se
que todas as organizações possuem limitações, seja referente a recursos financeiros ou quanto a
processos burocráticos . Por este motivo, elencou-se as ações recomendadas segundo seu grau de
criticidade.

Neste primeiro momento, torna-se necessário a realização de 3 ações simultineas:
validação do mapa de conhecimento, unificação de banco de dados e sala web. A validação do

mapa de conhecimento tona-se de fundamental importância visto que, auxiliará novos
colaboradores deste departamento a localizar informações e conhecimentos específicos dentro de
seus setores. A simultaneidade da validade dos mapas e desenvolvimento de algumas
ferramentas deve-se ao fato de que, segundo o coordenador de suporte comercial, o setor de
desenvolvimento da empresa Digitro possui uma séria de atribuições e projetos em
desenvolvimento e um número reduzido de colaboradores desempenhando estas funções. Desta
forma, é notável o fato de que estes projetos terão um longo período de desenvolvimento, e caso
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estes sejam apresentados ao setor de desenvolvimento o mais breve possível, mais rápido o
Departamento tell o retorno da conclusão dos projetos. Sao eles: a unificação dos bancos de
dados do departamento e ainda, a criação da sala web_
Logo após a validação do mapa, é de essencial importância que a organização idealize
formas, métodos e procedimentos para armazenagem dos conhecimentos estratégicos do
Departamento Comercial_ Hoje, sabe-se que uma série de conhecimentos estratégicos diversos
são gerados diariamente pelo setor PEC e por tratar-se de fatos estratégicos, estes acabam não

sendo armazenados_ Em decorrência deste conhecimento não ser armazenado em sistemas de
informação, acaba sendo armazenado na cabeça da supervisora (forma de formação de preço,

estabelecimento de metas, por exemplo). 0 que é um risco para a organização, pois, em um
eventual afastamento, seja ele temporário ou definitivo desta supervisora, o conhecimento
desenvolvido poderá ser perdido_ 0 banco de dados disponível para a PEC contempla apenas
informações básicas, todo o conhecimento é gerado partindo destas informações e da experiência

desta profissional, no caso de afastamento torna-se necessário que outra pessoa assuma estas
atividades, porém, até que esta pessoa assimile e incorpore os principais conceitos e alinhe-se
aos objetivos e estratégias organizações, irá decorrer algum tempo. 0 que poderá tomar a
organização orfa de conhecimentos, que resultará em uma dificuldade no processo de tomada de
decisão estratégica do Departamento Comercial e em toda organização.

Ainda sim, torna-se necessário que a organização realize treinamento com todos os seus
colaboradores do Departamento Comercial, deixando claro a importância de tratar com seriedade
os conhecimentos desenvolvidos interno ou fora da empresa. Desta forma, após agregar este
fator importância ao conhecimento, torna-se essencial que os colaboradores igualmente
preocupem-se com os processos relacionados ao conhecimento (geração, armazenagem,
compartilhamento e mapeamento). Sendo que, após incorporar aos colaboradores a consciência
de que é primordial para a organização armazenar todos os conhecimento e da mesma forma
compartilha-los, ocorrera a redução do volume de informações e conhecimentos que são

perdidos no decorrer de todo o processo, tornando desta forma, as informações e conhecimentos
completos, seguros e confiáveis. Facilitando e tomando mais seguro o processo de tomada de
decisão_
Torna-se essencial que a organização, como último estagio do processo de melhoria

apresentado nesta pesquisa, reavalie o seu planejamento da LNT — Levantamento de
Necessidades de Treinamento. A LNT é uma grande aliada dos treinamentos descritos no item
supracitado, pois, objetiva o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. E
essencial que a organização consiga apresentar a LNT como um processo confidvel e
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participativo. Conforme exposto nesta pesquisa, os colaboradores demonstram que, embora
solicitem treinamentos, estes não são realizados. Este fato acaba por resultar em falta de
credibilidade do projeto. Toma-se necessário rever os treinamentos que estão sendo ofertados,
principalmente quanto a sua viabilidade de concretização. E após esta avaliação, é necessário
englobar todos os colaboradores da organização neste processo, desde que existe o contra
interesse dos indivíduos.
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CONCLUSÃ O

Esta pesquisa pretendeu mostrar a realidade dos processos de gestão dos conhecimentos
do departamento comercial da Dfgitro Tecnologia Ltda_ 0 objetivo geral foi verificar quais as
ações voltadas para a gestão do conhecimento deverão ser desenvolvidas para o Departamento
Comercial da empresa Digitro Tecnologia para proporcionar novos subsídios para
desenvolvimento de suas atividades. A escolha deste tema deve-se ao fato de que assuntos
relacionados a gestão do conhecimento estão sendo, cada vez mais, relatados academicamente e
visualizados na prática através de empresas que possuem foco em atividades voltadas para o
conhecimento, como é o caso da Digitro.
Os objetivos descritos neste trabalho foram desenvolvidos com sucesso. Mediante a
realização da fundamentação teórica tomou-se possível desenvolver os conhecimentos, buscando
assim, o embasamento necessário para a realização da pesquisa_
0 primeiro objetivo foi identificar os conhecimentos utilizados para desenvolvimento
das atividades do departamento comercial_ Para atendimento a este objetivo, realizou-se
aplicação de questionários aos colaboradores do departamento comercial, os quais, responderam
com a descrição das atividades realizadas e, classificaram-na quanto ao tipo de conhecimento
necessário. Após análise das entrevistas e questionários, identificou-se que não existe qualquer
mapeamento oficial disponível na organização. A Attica forma de mapeamento existe é o modelo
mental, pelo qual, os superiores e colaboradores procuram seguir_
Outro objetivo foi verificar quais ações são realizadas hoje pelo Departamento Comercial
relacionadas aos processos de gestão do conhecimento. Analisaram-se os processos de geração,
armazenagem, compartilhamento e mapeamento de conhecimentos que influenciam na forma
como os conhecimentos circulam no departamento.
Ainda, pretendeu-se analisar as ações realizadas pelo Departamento Comercial
relacionadas aos processos de gestão do conhecimento_ Neste objetivo, verificou-se que os
conhecimentos do departamento comercial são gerados de formas diferenciadas nos setores,
sendo que alguns desenvolvem processos internos e forma de geração de conhecimento e outros,
utilizam os conhecimentos já desenvolvidos por outros departamentos da empresa. Quanto aos
processos de armazenagem, identificou-se a existência de bancos de informações variados,

o

qual pode resultar em problemas para armazenar as inforrnações ou recuperá-las, ainda sim,
identificou-se que, alguns colaboradores assinalam não possuir preocupação em armazenar
conhecimentos, o que pode resultar em perda de informações. Referente ao compartilhamento,
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pode-se concluir que se afi rma existir um compartilhamento eficiente, porém, existem algumas

ações conetivas necessárias. E ainda, pode-se concluir que a empresa não possui mapas oficiais
onde estejam descritos as atividades realizadas pelo setor e pelos indivíduos específicos.
Finalmente, realizou-se a proposição de ações corretivas aos processos de gestão do
conhecimento. Foram descritas várias ações que visam fornecer subsídios para a organização
aprimorar seus processos de gestão de conhecimento e tomada de decisão, tornando-os mais

eficiente&
Por fi m, esta pesquisa tornou-se de grande importância para o desenvolvimento
acadêmico e profissional, visto desenvolver novos conhecimentos referentes ao assunto em tela,
e ainda, pela possibilidade de continuidade e posterior implantação das recomendações

destacadas neste trabalho acadêmico.

RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS POSTERIORES
Ao realizar a análise do processo de mapeamento do conhecimento no departamento
comercial, através do método de observação, identificou-se que os cargos nos quais os
colaboradores estão registrados, não condizem com as atividades realizadas pelos mesmos. Por
este motivo, sugere-se uma avaliação das atividades realizadas pelos indivíduos, suas
competências e a seguir, realizar uma comparação com o descrito no Plano de Cargos e Salários
da organização. Após esta comparação, tornar-se necessário sugerir uma adequação dos cargos
nos quais os colaboradores estão alocados no departamento seguindo suas competências,
habilidades e tarefas que realiza.
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APÊNDICE A - Roteiro para Entrevista — Diretor, Gerente, Coordenador e Supervisora

Geral
1_ Voce pode caracterizar o seu setor?
2.

0

que é conhecimento?
Geração de Conhecimento

3. Os conhecimentos do seu setor são gerados dentro do próprio setor ou são gerados
externamente?
• No caso dos conhecimentos serem geradas externamente, porque?
4. Qual a principal fonte externa de geração de conhecimento?
5. Referente ao conhecimento interno, de que forma este conhecimento é gerado? (através de
reuniões, individualmente, por escrito)
6. De uma forma geral, o conhecimento gerado é tácito ou explicito?
7. Após a criação do conhecimento, existe alguma preocupação em externalizar estes
conhecimentos tácitos?
8. As pessoas possuem recursos para gerar estes conhecimentos dentro do departamento?
(tempo, espaço, recompensas)
9_ 0 departamento comercial possui algum incentivo para a geração dos conhecimentos
internamente?

10. De que forma voce ajuda seus colaboradores na geração do conhecimento?
11. E realizado algum processo de pesquisa e desenvolvimento?
• Caso não, porque?
• No caso sim, porque?
• De que forma é realizado?
• Quando é realizado?
• Qual o investimento?
Armazenagem de Conhecimento
12. Após o conhecimento ser gerado, de que forma ele é armazenado?
13. Este sistema é de fácil utilização por todos os colaboradores?
14. As informações nele inseridas são claras, objetivas e confiáveis?
• De que forma que elas são claras, objetivas e confiáveis?
• Como 6. garantido esta confiabilidade?

15. Este sistema é eficaz, quer dizer, atende ao objetivo para qual foi desenvolvido?
16. Os colaboradores realmente utilizam este sistema de forma coerente ou mantém algumas
informações em sua posse como forma de poder (se sentem ameaçadas com explicitar seus
conhecimentos)?
• Como vocês garantem que todos os conhecimentos são armazenados?
• De que forma é feito?
17. E voce, utiliza este sistema para armazenar os seus conhecimentos? Caso resposta negativa,
porque?
18_ A armazenagem de conhecimento faz parte de alguma política da empresa?
19. Existe algum procedimento especifico para este procedimento de armazenagem?
• Qual?
20. Existe alguma preocupação do departamento comercial para armazenar o conhecimento que
está dentro da mente das pessoas?
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Compartilhamento do Conhecimento
21_ 0 que significa compartilhar conhecimento?
22. E importante que o colaborador compartilhe os conhecimentos?
• Como vocês garantem que todos os conhecimentos são externalizados?
• De que forma é feito?
23. Você compartilha os seus conhecimentos?
Com quem?
•
•
Porque?
De que forma?
•
24. Você mantém alguns conhecimentos em sua posse como sinônimo de poder?
• Porque?
25- Você sabe onde procurar o conhecimento que procura?
• Geralmente encontra?
• Como voce faz para encontrar a informação?
26. 0 espaço fisico interfere no ato de compartilhar o conhecimento?
• Existe algum local especifico?
27. Existe alguma pessoa que possui a responsabilidades especifica de facilitar o
compartilhamento do conhecimento?
• Como é realizado este trabalho?
• Esta atividade gera resultados positivos?
28. E qual o treinamento, você entende ser uma forma eficaz para compartilhar conhecimento?
• E são realizados treinamentos para os colaboradores do departamento comercial?
• Existe periodicidade?
• Onde, geralmente, são realizados?
• Como é realizado a LNT - Levantamento de Necessidades de Treinamento?
29. A forma como a organização está constituída é um facilitador para o compartilhamento de
conhecimento?
• Porque?
• 0 que pode ser realizado para melhorar o compartilhamento de informações?
30. Você possui recursos para gerar estes conhecimentos dentro do departamento? (tempo,
espaço, recompensas)
• 0 que falta para você gerar novos conhecimentos?
31. 0 fato da fonte emissora ter credibilidade ou não causa alguma influência no
compartilhamento do conhecimento?
• Porque?
32. Hoje, existe alguma barreira quanto a compartilhar o conhecimento no departamento?
• Como você sabe da existência desta barreira?
• 0 que 6. feito pelo Departamento Comercial para resolver este problema?
Mapeamento dos Conhecimentos
33. Você sabe onde encontrar o conhecimento que procura? Geralmente encontra?
34. 0 departamento possui algum mapa onde esteja as localização destes conhecimentos?
• De que forma é realizado o mapeamento dos conhecimentos da Comercial?
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APÊNDICE B - Questionário Aplicado aos Colaboradores
Gestão do

Este questionário faz parte de um estudo sobre os processos de gestão do conhecimento da DIC Departamento Comercial da empresa Digitro Tecnologia, como trabalho de conclusão do curso de administração na
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina.
0 objetivo é avaliar a forma atual de gestão dos conhecimentos no departamento comercial - DIC da
empresa Digitro Tecnologia Ltda.
As informações serão mantidas em sigilo. Sua opinião é importante. Obrigada pela participação!
Idade
) de 20 a 25 anos
) de 26 a 30 anos
) de 31 a35 anos
) de 36 a40 anos
) de 41 a45 anos
) acima de 46 anos

6.

•
•
•
•

2.

Escolaridade
) 2° Grau Completo
) 2° Grau Incompleto
)3° Grau Completo
) 3° Grau Incompleto
) Mestrado
) Doutorado

3.

Sexo
) Feminino
) Masculino

Tempo de
4.
Empresa
( ) inferior a 1 ano
( ) de 1 a 3 anos
( ) de 3 a 5 anos
( ) de 5 a 7 anos
( ) de 7 a 9 anos
( ) acima de 10 anos

5.
Setor na
DIC
) SCM / PCA
( ) SCM / PRC
( ) SCM / CCO
(
(

) GSN
) PEC

Favor descrever as suas atividades e relacionar qual o conhecimento necessário para o correto
desem enho destas funções:
Tipo de Conhecimento
Atividade

•

•
Legenda: Tipos de Conhecimento:
•

Técnicos — são conhecimentos específicos das características técnicas e funcionamento dos produtos
comercializados pela Digitro;

•

Comerciais — são conhecimentos básicos para a comercialização dos produtos ofertados (valores, politicas,
comissões, valores de multa quanto a rescisão contratual, formas de pagamento);

•

Legais — são conhecimentos necessários da legislação, para normatizar as ações comerciais da Digitro, não
realizando qualquer ação prejudicial à empresa ou a qualquer cliente.

•

Editalicios — são os conhecimentos específicos das leis e procedimentos para participação de editais.

•

Técnicos - Administrativos — Conhecimento dos custos na aquisição de matérias-primas, margem minima de
lucro, fórmula para calculo do preço ou remarcação de preço.

•

Controle — são medidas utilizadas para controlar o volume de vendas realizado pelos escritórios regionais e
controle das pendências existente dos escritórios referente ao envio de documentos, respostas aos
questionamentos solicitados pela Matriz.

•

Operacional - são conhecimentos necessários para realização de atividades que precisam de interação direta
com a Intranet. Estas atividades podem envolver o cadastro de proposta, visualização de informações de
clientes, enfim, todas as informações do cliente permanecem cadastradas neste sistema.

•

Administrativo - são conhecimento referente ao funcionamento do departamento comercial, realização de
suporte aos colaboradores e chefias no desenvolvimento de suas atividades.

7. Qual a sua principal fonte de informações?
( ) Escritórios Regionais;
( ) Outros departamentos da empresa;
( ) Sistemas (Intranet- TICO, SFA, Servidor da Comercial, Bando de Dados Próprio);
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( ) Colaboradores que pertencem ao seu grupo de trabalho;
( ) Outras fontes, quais?

8. Quais ações você realiza com as informações que você recebe?
( ) Apenas armazena;
( ) Lê e interpreta as informações;
( ) Transforma estas informações em conhecimento (toma uma ação com este conhecimento);
( )Desconsidera estas informações.
9. Quando você avalia as informações que recebe, o que você utiliza?
( ) Conhecimentos que voce adquiriu em outras empresas.
( ) Procedimentos e diretrizes determinadas pela empresa.
( ) Conhecimentos que você adquiriu na própria Digitro.
( ) Conhecimentos pessoais (adquiridos em cursos acadêmicos, cursos diversos, interação com outras pessoas,

observação).
10. Quais os sistemas que você possui uma maior interação:
( ) Intranet - TICO;
( ) SFA;
( ) Servidor Comercial;
( ) Possui banco de dados próprio do setor.

11. Qual o nível de confiança que você atribui aos Sistemas supracitados?
( ) Muito Confiável
( ) Confiável.
( ) Pouco Confiável
( )Ndo Confiável
12. Você utiliza o sistema para armazenar seus conhecimento?
( ) Sim, sempre armazeno todos os conhecimentos e informações no sistema.
( ) Sim, porem regis tr o apenas alguns conhecimentos.
( ) Sim, armazeno apenas quando é solicitado pela Supervisão_
( ) Não armazeno nada.
13. Você visualiza alguma preocupação de seus supervisores para que os seus conhecimentos sejam
armazenados?
( ) Sim.
( )14ão.

14. A empresa ou o seu setor especifico possuem alguma diretriz, procedimento ou regra que incentive os
colaboradores a armazenar seus conhecimentos?
( ) Sim_
(

) Não.

15. Você compartilha com seu grupo de trabalho os seus conhecimentos e experiência
( ) Sim, sempre compartilho todos os conhecimentos e informações.
( ) Sim, porém converso apenas sobre alguns conhecimentos.
( ) Sim, converso quando é solicitado pela Supervisão.
( ) Não converso.

16. E com as pessoas de outros setores da DIC, você troca idéias?
( ) Sim.
( )Não.

17. Os conhecimentos que seu superior possui são compartilhados com você?
) Sint
( )
( ) Acredito que sim
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( ) Não sei
( ) Não tenho certeza.
18. Você possui todos os recursos necessários para realizar suas atividades?
( ) Sim.
( ) Mo. 0 que está faltando?

19. A forma como a DIC esta organizada fisicamente, facilita a troca de idéias, conhecimento e experiências?
( ) Sim.
( ) Mo. Porque?

20. A forma como a Digitro está constituída (hierarquia, organograma), facilita a troca de conhecimentos e
experiências?
( ) Sim.
( ) Não. Porque?

21. Como esta funcionando a LNT - Levantamento de Necessidades de Treinamento no seu setor?
( ) Sempre que solicito treinamento é aprovado pela gerência e o treinamento sempre é realizado.
( ) Sempre que solicito treinamento é aprovado pela gerência e o treinamento quase sempre é realizado.
( ) Sempre que solicito treinamento é aprovado pela gerência e o treinamento nunca é realizado.
( ) Não solicito treinamento para gerência porque este nunca é realizado.
( ) Não solicito treinamento para gerência porque acho que estes treinamentos não sac) compatíveis com minhas
atividades.
( ) Nunca fui convidado a participar da LNT.
22. Qual sua avaliação dos treinamentos realizados pela DIC? (assinale 1 ou mais alternativas)
( ) Excelente, porque trabalha os principais pontos de nossas atividades.
( ) Bom, mais poderiam ser mais focados nas nossas atividades.
( ) Regular, de uma forma geral serem apenas para repassar novas informações.
( ) Estes treinamento são apenas perda de tempo.
( ) Estes treinamentos precisam ser realizados com mais freqüência
( ) 0 ideal é que estes treinamentos sejam realizados na própria empresa..
( ) 0 ideal é que estes treinamentos sejam realizados na fora da empresa.
( ) Nunca realizei um treinamento pela DIC.
23. Hoje, existe alguma barreira quanto a troca de idéias, conhecimentos e experiências na DIC?
( )Não.
( ) Slin. Qual?

24. Quando você precisa esclarecer alguma dúvida, encontra de forma Heil a pessoa que detém este

conhecimento?
()Si nt)Não.

25. Você possui algum manual/ documento, no qual esteja descrito os cargos, as atividades relacionadas a
este cargo e ainda as pessoas responsáveis por esta realização?
) Sint
( )
( ) Não tenho conhecimento

