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RESUMO

DUTRA, Vanessa da Silva. Criação, aquisição, armazenamento e disseminação
do conhecimento: um estudo de caso na Move CRM Consulting & BPO. 2007. 86p.
Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

A Gestão do Conhecimento vem se tornando um tema bastante discutido entre
gestores, acadêmicos e governo. A motivação para isso é o reconhecimento de que
cada vez mais o conhecimento se sobrepõe A antiga forma de produção, o trabalho
bragal. 0 presente estudo teve como objetivos identificar como se dá o processo da
Gestão do Conhecimento na Move CRM. Procurou-se identificar quais os objetivos
estratégicos da Gestão do Conhecimento na Move CRM; identificar quais as atuais
práticas da Gestão do Conhecimento adotadas pela Move CRM; identificar como as
equipes da Move CRM criam, adquirem, armazenam e disseminam conhecimento e,
com base no estudo realizado, elaborar um plano que tenha por objetivo otimizar a
criação, aquisição e disseminação do conhecimento na Move CRM. Para isso foi
feito um estudo de caso. Inicialmente o estudo foi exploratório, depois se utilizou a
metodologia qualitativa e descritiva. Nessa parte, buscou-se descrever as
características encontradas no objeto de estudo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os lideres de equipes, a fim de conhecer como se dá o processo
de criação, armazenamento e disseminação do conhecimento entre as equipes.
Como resultado da análise, identificou-se uma séria de barreiras quanto às práticas
de Gestão de Conhecimento. Hoje, os objetivos da Gestão de Conhecimento não
estão alinhados com as estratégias da organização. As atuais práticas incluem a
documentação de projetos, o uso do Atena como repositório de documentos e as
reuniões semanais entre equipes. Foram identi fi cados alguns fatores que inibem a
criação do conhecimento dentro das equipes: a distância geográfica das unidades
não permite que o PM0 tenha certeza que as ações são colocadas em prática;
ambiente dentro das instalações físicas do cliente; falta de cultura das pessoas em
documentar seus processos de trabalho e conhecimentos gerados; a transferência
de conhecimento ocorre apenas sob demanda, devido à necessidade do cliente
querer resoluções rápidas; falta de ferramentas de colaboração para troca de
conhecimento informal e principalmente falta de apoio da alta administração com a
criação do conhecimento.

Palavras-chave: Gestão
organizacional.

do Conhecimento, conhecimento tácito, cultura
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1 INTRODUÇÃO

Neste primeiro capitulo do trabalho, abordar-se a contextualização do tema, o
problema estudado, assim como os objetivos e justificativa da pesquisa.
Por fim, ao final do capitulo, apresenta-se a estrutura do trabalho.

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema

As empresas não conseguem sobreviver isoladamente. Elas fazem parte de
um ambiente, ou sistema, no qual estão inseridos os mais diversos tipos de
organizações, que incluem a concorrência, governo, clientes e fornecedores, etc.
Para garantir espaço em seu ambiente é preciso, cada vez mais, ir em busca de um
diferencial. Não apenas cortar custos, mas gerenciar de forma eficaz seu capital
intelectual.
Na tentativa de demonstrar novas práticas de administração que possam
auxiliar as empresas a alcançar sucesso em seu ambiente, estudos de
pesquisadores ligados à area da Gestão do Conhecimento têm buscado mostrar aos
gestores que esta é uma forma das mesmas se tornarem mais competitivas, por
meio da difusão do conhecimento pela organização, melhor gestão do capital
intelectual e maior interação entre colaboradores.
Dentre os pesquisadores, autores como Davenport e Prusak (1998), Stewart
(1999), Nonaka e Takeuchi (1997), e no Brasil, Terra (1999) e Teixeira Filho (2006a),
têm realizado pesquisas no que diz respeito a gestão de informações

e de

conhecimento. Muitos imaginavam que os problemas causados com a grande
quantidade de informações disponíveis seriam resolvidos pelas tecnologias
desenvolvidas com objetivo de gerir melhor essas informações. Na verdade, o
problema acabou se tornando pior. Além da dificuldade de se adaptar aos sistemas,
as pessoas se depararam com um volume enorme de informações que não sabiam
para quê e para quem serviam.
Saber discernir o que é importante, para quem, o que deve ser descartado, o
que deve ser mantido, como pode ser aplicado, faz parte do conhecimento e
habilidade de cada ser humano. Conhecimento que as vezes é adquirido com anos
de experiência na empresa, o que não pode ser feito por nenhuma tecnologia. As
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pessoas são as responsáveis por reconhecer a importância de cada informação, por
isso, a Gestão do Conhecimento vem se tornando um tema um tanto valorizado.
A Gestão do Conhecimento tem como um de seus objetivos facilitar

e

organizar a produção de conhecimento e sua utilização. Segundo Santos et al
(2001), a Gestão do Conhecimento é um processo que identifica, cria, renova e
aplica conhecimentos estratégicos com o fim da organização ter consciência do que
sabe. Por meio da Gestão do Conhecimento, as organizações podem mensurar com
segurança a sua eficiência, tomar decisões acertadas em relação ás estratégias a
serem adotadas em relação a clientes, fornecedores, canais de distribuição, etc.
Porém, há alguns pontos a serem trabalhados para que a Gestão do
Conhecimento tenha sucesso, e o principal deles é vencer a barreira que as pessoas
possuem em compartilhar o que sabem. A Gestão do Conhecimento só é possível
com a participação das pessoas. Levando em consideração que é por meio delas
que o conhecimento afeta o desempenho da empresa, os processos, atividades e
práticas devem ter como foco os colaboradores da organização apud
CARVALHO, 2005).
0 foco nas pessoas é um dos benefícios da Gestão do Conhecimento. Ela
tem mostrado o quanto o Capital Humano é um recurso essencial para as
organizações. É o reconhecimento de que são as pessoas que fazem a diferença.
Se o conhecimento inerente a cada ser humano é um recurso valioso, nada mais
justo que ser administrado com sua devida importância. Por isso, algumas práticas
de Gestão de Recursos Humanos podem auxiliar a Gestão do Conhecimento.
As empresas que conseguem manter um ambiente com condições propicias
para o desenvolvimento constante de seus colaboradores, que incentivam a
colaboração e a aprendizagem continua, possuem maiores chances de sobreviver e
obter sucesso.
A Move CRM Consulting & BP0 é uma empresa de consultoria em CRM e
terceirização de TI. Tem sua sede em Florianópolis e conta com mais duas
unidades, uma em Jundiai e outra em São Paulo capital. Foi fundada em agosto de
2005, e desde sua fundação teve como um dos seus objetivos investir na Gestão do
Conhecimento. Para isso, adotou um Escritório de Gerenciamento de Projetos
(PMO) que é composto por Gestão de Projetos, Metodologia e Métricas e Gestão do
Conhecimento.
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Bem se sabe que algumas vezes a teoria não vai de encontro a prática. Com
a perspectiva dos estudos sobre Gestão do Conhecimento de um lado e as reais
práticas de como as organizações têm gerenciado seus conhecimentos de outro,
este trabalho busca verificar se as ações que a Move CRM Consulting & BPO vem
desenvolvendo em seu ambiente, têm proporcionado a adoção real de praticas de
Gestão do Conhecimento. Procura-se identificar como a empresa vem buscando
orientar seus colaboradores a desenvolverem-se, compartilharem seus
conhecimentos, trocarem experiências e até mesmo reconhecendo seus talentos
individuais.
Desta forma, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: as ações que a
Move CRM Consulting & BP0 têm tomado em relação à criação, aquisição,
armazenamento e disseminação do conhecimento estão de acordo com seus
objetivos iniciais de investir na Gestão do Conhecimento?

Com base no tema proposto, será feita uma relação de como a Gestão de
Recursos Humanos, através da elaboração de um plano de ações que possa auxiliar
a Move CRM na adoção de praticas da Gestão do Conhecimento,

1.2 Objetivos

Quando se precisa definir os objetivos de um trabalho, deve-se levar em
conta que esta é urna das etapas mais importantes a ser concretizada. Segundo
Mattar (1996), o objetivo deve estar totalmente relacionado a solução do problema
da pesquisa. Se este não estiver descrito de forma clara, os resultados ficarão
comprometidos desqualificando a pesquisa.
Dessa forma,

o

pesquisador deve se ater a coleta de informações

relacionadas ao problema de pesquisa durante a formação do seu objetivo geral. e
através deste, desmembrar seus objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

Verificar se a Move CRM Consulting & BP0 tem proporcionado ações para a
criação, aquisição, armazenamento e disseminação do conhecimento, conforme
seus objetivos iniciais relacionados a Gestão do Conhecimento.
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1.2.2 Objetivos específicos

Visando atingir o objetivo geral deste trabalho, definiu-se os seguintes
objetivos específicos:
a)

Identificar quais os objetivos estratégicos da Gestão do Conhecimento
na Move CRM;

b)

Identificar quais as atuais práticas da Gestão do Conhecimento adotadas
pela Move CRM;

c)

Identificar como as equipes da Move CRM criam, adquirem, armazenam
e disseminam conhecimento;

d)

Sugerir, com base no estudo realizado, uma lista de ações a serem
tomadas que tenham por objetivo otimizar a criação, aquisição e
disseminação do conhecimento na Move CRM.

1.3 Justificativa

Segundo Mattar (1996), para que um tema tenha sua escolha justificada. é
necessário que este atenda aos critérios de importância, originalidade e viabilidade.
Baseado nas afirmações de Castro (apud MATTAR, 1996), um trabalho pode
se justificar quanto a sua importância quando está relacionado com um tema crucial
que afeta ou abrange um segmento representativo da sociedade, ou ainda se estiver
relacionado com uma questão teórica exigente de continua atenção da literatura
especializada.
A maior importância deste trabalho se dá pela identificação de práticas de
gestão de um recurso que é o mais valioso para a organização: o conhecimento. 0
conhecimento tem valor estratégico para a empresa, mas nem sempre pode ser
medido e retido. Por isso também é importante mostrar a interdisciplinaridade entre
Gestão do Conhecimento e Recursos Humanos, dado que o capital intelectual tem
se mostrado um dos ativos que mais tem diferenciado as organizações em seus
meios.
É importante identificar de que forma as empresas têm atuado de forma a
incentivar práticas de Gestão do Conhecimento, e quais políticas podem adotar para
manter seus colaboradores inovadores, criativos e motivados a colaborarem entre si.
De certa forma, estas práticas podem garantir melhorias na qualidade de serviços,
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como também gerar novas oportunidades de negócios, destacando a empresa frente
a concorrência, e por conseqüência, aumentar sua competitividade.
Quanta a originalidade, Castro (apud MATTAR, 1996) diz que um tema é
original quando os resultados têm o potencial de surpreender. Dado que a Move
CRM é uma empresa nova no mercado, suas políticas e diretrizes ainda estão sendo
construídas. Essa característica permite que novas informações surjam, permitindo
estudar a atual situação, analisar o plano elaborado e conferir seus possíveis
benefícios.
A oportunidade vem de encontro a uma citação de Souza et al (2001), onde
afirma que nunca a necessidade de conhecimento e retomada de valores humanos
foi tão urgente e dramática para quem trabalha com produtos e serviços que
dependem de informações. É crescente o interesse das organizações, tanto públicas
quanto privadas em Gestão do Conhecimento e quais os benefícios que ela pode
trazer.
A viabilidade de uma pesquisa é justi fi cada por Matter (1996), quando se
observa a presença de recursos financeiros, tempo suficiente, competência do autor,
informações disponíveis e teorias sobre o assunto. Pode-se afirmar que a pesquisa
foi viável por não apresentar dispêndio de recursos financeiros, o tempo estimado foi
suficiente para que a pesquisa tenha sido concluída dentro do prazo. A literatura
disponível atendeu as necessidades, e as informações coletadas na organização
foram feitas por meio de um colaborador da mesma.
Dadas tais justificativas, esta pesquisa procura demonstrar a importância da
Gestão do Conhecimento, de como se faz necessária a identificação de práticas que
auxiliam a organização a criar, adquirir, armazenar e disseminar o conhecimento
desenvolvido, e também de que forma a Gestão de Recursos Humanos pode
contribuir de fato para a adoção das melhores praticas de Gestão do Conhecimento.

1.4 Estrutura do trabalho

A composição deste trabalho divide-se em cinco capítulos.
0 primeiro capitulo tem caráter introdutório, onde são apresentados o tema,
os objetivos e a justificativa do trabalho.
No segundo capitulo acontece a revisão teórica dos principais aspectos do
assunto estudado, que da a base para investigação do tema e análise na empresa.
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Em Gestão do Conhecimento, abordar-se, principalmente as formas como são
criados, adquiridos e disseminados os conhecimentos dentro de uma organização.
Também é mostrada a interdisciplinariedade entre Gestão do Conhecimento e
Gestão de Recursos Humanos.
No terceiro capitulo é apresentado o procedimento metodológico utilizado na
presente pesquisa.
0 quarto capitulo traz a apresentação da análise realizada na empresa Move
CRM Consulting & EIPO, ou seja, o estudo de caso.
Por fim, no quinto capitulo são apresentadas as conclusões do estudo e
recomendações para trabalhos futuros.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A partir da fundamentação teórica, começa-se a discussão dos temas Gestão
de Recursos Humanos, Gestão do Conhecimento e sua interdisciplinaridade.
objetivo deste capitulo é apresentar de forma sucinta aos interessados, uma visão
geral de autores e pesquisadores da área em estudo.

2.1 Gestão de Recursos Humanos

Quando se fala em Administração de Recursos Humanos, pode-se a fi rmar
que esta é a área da organização responsável pelo recrutamento, seleção,
treinamento, remuneração entre outros.
De acordo com Gil (1994), a Administração de Recursos Humanos é o ramo
especializado da ciência da administração que envolve as ações que têm por
objetivo a integração do trabalho no contexto da organização e sua produtividade. É
a área que trata do recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento,
manutenção, controle e avaliação de pessoal.
Segundo Chiavenato (2000), a Administração de Recursos Humanos abrange
o planejamento, organização, desenvolvimento, coordenação e controle de técnicas
capazes de promover desempenho eficiente do pessoal. Ao mesmo tempo, a
organização onde as pessoas estão inseridas permite a colaboração para que estas
possam atingir seus objetivos individuais relacionados com o trabalho.
Os objetivos da Administração de Recursos Humanos derivam dos objetivos
da organização como um todo. Conforme o autor, dentre os principais objetivos da
Administração de Recursos Humanos pode-se citar:
a)

Criar, manter e desenvolver um contingente de pessoas com habilidade
e motivação para realizar os objetivos da organização;

b)

Criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação,
desenvolvimento e satisfação plena desses recursos humanos,

e

alcance dos objetivos individuais;
c)

Alcançar eficiência e eficácia através dos recursos humanos disponíveis
(CHIAVENATO, 2000).

Através da realização dos objetivos citados, as organizações poderão
alcançar o sucesso almejado, pois desta forma estarão contribuindo para que sua
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força de trabalho esteja capacitada, motivada e realmente comprometida com o
trabalho.
Porém, segundo Vasconcelos (apud FELICIO; SILVA, 2004), a preocupação
com o fortalecimento do capital intelectual tem mudado a gestão dos Recursos
Humanos nas empresas, de forma que se observa que processos de recrutamento e
seleção, por exemplo, têm se modificado no sentido de usar novas técnicas capazes
de identificar candidatos com potencial de crescimento, flexibilidade e pensamento
estratégico.
Outra diferença que se pode perceber é quanto ao tratamento que se dá a
area de Recursos Humanos. De acordo com Ribeiro (2000, p.60), antigamente a
area de Recursos Humanos era considerada um centro de custo, relacionada aos
custos de produção das empresas. Hoje a tendência passou a considerar os
Recursos Humanos como "um ativo que se valoriza no decorrer do tempo, a partir de
investimentos efetuados em seu desenvolvimento profissional e educacional". A
informação, o conhecimento e a criatividade, inerente a cada colaborador, passaram
a constituir um conjunto de recursos estratégicos.
Para Ulrich (1998, p.26), a area de recursos humanos nas organizações é
uma das mais poderosas ferramentas de transformação organizacional. 0 papel do
RH se traduz como agente de mudanças, capaz de aumentar a capacidade da
organização de se engajar e capitalizar as mudanças. Segundo o autor, os
profissionais de RH precisam desenvolver suas capacidades, pois não basta mais
contratar, treinar ou premiar indivíduos. Além disso, é preciso ajudar na mudança de
suas organizações, definir um modelo organizacional a patrocinar sua constante
aplicação.
As novas visões alteram profundamente as maneiras tradicionais de exercer
as atividades de RH. 0 papel passa a ser muito mais apoiador que executor.
Assim, as políticas de Recursos Humanos devem se preocupar com as
necessidades de cada trabalhador, de cada departamento e como esse
trabalhador pode contribuir com o desenvolvimento da organização, sem
deixar de levar em consideração os seus objetivos pessoais (RIBEIRO,

2000, p.56).

Percebe-se que a area de Recursos Humanos, deixa um pouco de lado suas
funções operacionais de recrutamento, seleção, treinamento

e remuneração, e

passa a ser uma area estratégica com a finalidade de dar condições para que as
pessoas alcancem seus objetivos pessoais.
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É uma parceria entre empresa e colaborador, entre objetivos individuais e
objetivos organizacionais. Por isso, segundo Ribeiro (2000), o gerente de Recursos
Humanos é apenas um facilitador do processo. Gerentes de outras areas é que
devem comandar o processo dentro da organização.
Os profissionais de Recursos Humanos estarão mais envolvidos com a busca
do comprometimento das pessoas com a empresa em todos os níveis. Dessa forma
sera possível integrar os profissionais no processo de mudança, conscientizando-os
da importância do seu papel, incentivando a criatividade e a autonomia.
Isso modifica a forma com que as empresas se relacionam com seus
colaboradores. Loureiro (2001) afirma que o contrato de trabalho nos dias de hoje
está inserido numa nova formatação. Hoje se busca uma associação entre empresa
e colaboradores mutuamente proveitosa onde, o colaborador que desenvolve
continuamente suas habilidades e as aplica de forma que possa trazer sucesso a
empresa, agrega valor ao negócio. Isso faz com que a empresa apóie seu
desenvolvimento, propicie um local de trabalho desafiante e lhe recompense pela
suas contribuições
Segundo Ribeiro (2000), as organizações competitivas se diferenciam em
detalhes como forma de tratamento com seus funcionários, maneira de coordenar os
trabalhos e o comando dos processos organizacionais. Então, as empresas que
buscam se manter competitivas devem redefinir e aprimorar seus recursos humanos.
Para Terra (apud RIBEIRO, 2000) estas políticas identi fi cam o tipo de
organização que se pretende construir. Por meio das políticas de Recursos
Humanos que as empresas demonstram o tipo de pessoas, habilidades e atitudes
que são requeridas.
A Gestão do Conhecimento tem trazido a tona a importância do papel das
pessoas: são elas que fazem a diferença nas organizações e são elas as
responsáveis por gerar competitividade. Nesse caso, se faz necessário

o

reconhecimento da Gestão do Conhecimento como uma forma de auxiliar a
sobrevivência das empresas. A Gestão de Recursos Humanos vem facilitar

o

processo, quando esta é a responsável por estruturar políticas e envolver as
pessoas de forma com que elas se sintam a vontade para compartilhar suas idéias,
experiências e conhecimento.
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2.2 Gestão do Conhecimento

0 advento do aparato tecnológico fez com que muitos pensassem que os
problemas relacionados à informação estariam resolvidos. Na verdade, o problema
acabou se tornando pior. Além da dificuldade de se adaptar aos sistemas, as
pessoas se depararam com um volume enorme de informações que não sabiam
para quê e para quem serviam (DAVENPORT, 2000). Geralmente o conhecimento
está disperso e não-estruturado nas mais diversas areas da organização: em
computadores pessoais, memorandos, manuais, gavetas ou na cabeça das pessoas.
A "explosão da informação" sobre a qual muito se comenta e escreve, é
também, em grande medida, a explosão da informação errada e mal
organizada (...). A revolução digital apenas agravou os problemas (GELLMANN, apud DAVENPORT, 1998).

Hoje, percebe-se que inúmeras empresas vêm investindo em tecnologia da
informação tanto com o objetivo de obter vantagem competitiva, como também sanar
esse problema de excesso de informações. Porem elas ainda não sabem como
trabalhar com as informações ou com o conhecimento.
Segundo Klei (apud RIBEIRO, 2000, p. 21) "hoje a informação pura e simples
já não garante um diferencial competitivo". Para assegurar um lugar no futuro, as
organizações precisam aprender a transformar as informações em conhecimento , e
utilizá-lo para obter novos resultados, diversificar mercados e satisfazer os seus
clientes.
Já conforme Lara (2001, p.11), algumas expressões como Sociedade do
Conhecimento, Redes de Conhecimento e Economia baseada no conhecimento
estão cada vez mais inseridas no ambiente empresarial. Isso, porque elas
demonstram que a gestão competente do conhecimento

é determinante na

capacidade das sociedades, organizações e seres humanos em lidar com o
ambiente que se modifica

e

transforma aceleradamente

e

com crescente

complexidade. Porem a Gestão do Conhecimento tem um propósito maior, que e o
de melhorar a capacidade de avaliação na tomada de decisões:
0 objetivo básico da Gestão do Conhecimento dentro das Organizações
fornecer ou aperfeiçoar a capacidade intelectual da empresa as pessoas
que tomam diariamente as decisões que, em conjunto. determinam o
sucesso ou o fracasso de um negócio. (LARA, 2001, p.12)

Para Lara (2001) um dos maiores desafios da Gestão do Conhecimento é
conciliar recursos tecnológicos com conhecimentos pessoais. 0 mesmo desafio é
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percebido por Davenport (2000), que em seu livro Ecologia da Informação, afirma
que o deslumbramento com a tecnologia fez com que se perdesse o objetivo
principal das informações, que é informar. Essa mesma tecnologia esqueceu que
para informar é preciso ter pessoas envolvidas, pois são elas que se comunicam e
utilizam as informações.
Primeiramente a organização precisa verificar quais informações são
necessárias, como serão guardadas, transmitidas e reutilizadas. Também é preciso
entender como as pessoas criam
interessante

é

e armazenam essas informações. 0 mais

saber que só sera possível fazer com que informações

e

conhecimento sejam compartilhados mediante mudanças pessoais. As pessoas
tendem a reter o que sabem por medo de perder seus diferenciais, ou por medo de
que colegas utilizem as informações em beneficio próprio (DAVENPORT, 2000).
0 autor relata que alguns autores não compreendem qual o objetivo da
Gestão do Conhecimento

e algumas empresas nem se preocupam com

o

compartilhamento de informações e conhecimento.
Alguns acreditam que o conhecimento não possa ser gerenciado. Filipe M.
Cassapo (2006), CIO IK da Siemens, afirma que o conhecimento por ser algo
intangível, assim como a cultura organizacional, não pode ser gerenciado. Se não
pode ser gerenciado, não se sabe como torná-lo vantagem competitiva. 0 máximo
que uma organização pode fazer é criar um ambiente com condições abertas
criatividade.
Wilson (apud LEITE, 2006, p.95), afirma que o conhecimento não pode ser
gerenciado, pois se refere a um processo de compreensão. 0 que pode ser
capturada é a informação, "pois a partir do momento em que o conhecimento tácito é
expresso ele tornou-se informação". Logo, seu argumento é de que a Gestão do
Conhecimento é uma nova forma de gestão da informação.
Ha uma década ainda se acreditava que Gestão do Conhecimento era um
modismo. Porém, como afirma Leite (2006), há um crescimento gradativo da
literatura especializada na area, como também periódicos especializados. Segundo
o autor, cada vez mais sociedades cientificas parecem sugerir a institucionalização
da Gestão do Conhecimento como disciplina.
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Com o intuito de demonstrar a importância da Gestão do Conhecimento para
as organizações, Terra e Silva (2004) delinearam algumas responsabilidades da
Gestão do Conhecimento:
Organizar as principais políticas, processos e ferramentais gerenciais e
tecnológicos, afim de uma melhor compreensão dos processos de geração,
identificação, validação, disseminação, compartilhamento, uso e proteção
dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a
empresa e benefícios para os colaboradores internos e externos
(stakeholders) (TERRA; SILVA, 2004).

Pode-se perceber a presença muito forte de termos relacionados a
colaboração na definição de Terra e Silva (2004). Mais adiante, abordar-se-á o
quanto a disseminação e o compartilhamento são de extrema importância para que
a Gestão do Conhecimento seja, definitivamente, uma prática da organização.
Para Turban, Mclean e Wetherbe (2004), a Gestão do Conhecimento é um
processo que ajuda as organizações a identificar, selecionar, organizar, disseminar e
transferir informações e experiências importantes que fazem parte da memória da
organização. Porém, não é sempre que as estruturas organizacionais são capazes
de lidar com esses fatores, alem de adquirir, acumular, explorar e criar formas
continuas e dinâmicas. 0 que se precisa reconhecer é que o conhecimento e a
inovação são importantes para o sucesso competitivo. Por isso, as empresas que
pretendem se qualificar como empresas criadoras de conhecimento devem
recategorizá-las e recontextualizá-las para que todos na organização, e gerações
futuras também, tenham acesso a todo o conhecimento criado (NONAKA e
TAKEUCHI 1997).
Para Souza (2001), a Gestão do Conhecimento é um processo corporativo,
continuo que ultrapassa comportamentos individuais

e tem por objetivo a

transformação da organização em um ambiente propicio à criação de novos
conhecimentos, idéias e aprendizado continuo. Para tanto, deve estar plenamente
ancorada pelas decisões e compromissos da alta administração.
Entretanto, será que é possível estabelecer um vinculo entre Gestão do
Conhecimento e os resultados organizacionais? De que forma a Gestão do
Conhecimento pode ser percebida como um meio de melhorar os resultados de uma
empresa?
Dentre as políticas, práticas ou diretrizes relacionadas a Gestão do
Conhecimento, aborda-se a seguir de que forma se dá a criação, aquisição,
armazenamento e disseminação do conhecimento nas organizações.
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2.2.1 Criação do conhecimento nas organizações

A criação do novo conhecimento é uma das principais contribuições que um
indivíduo pode dar a uma organização. Ao discutir e compartilhar conhecimento com
outras pessoas

o

conhecimento se expande, aumentando os ativos do

conhecimento da empresa. Segundo Lara (2001, p.109), os ativos do conhecimento
"representam os elementos que um grupo deve gerenciar para assegurar uma
organização dinâmica, inovadora e ágil". Sem a gestão desses ativos, as empresas
não conseguem crescer de forma eficaz, as informações são perdidas, tarefas
repetidas e é grande o número de re-trabalho.
Dada tal importância para o conhecimento organizacional, é indiscutível que
este seja uma peça chave para as organizações atingirem sucesso. Stewart (1999)
afirma que nessa "Sociedade do Conhecimento", a informação e o conhecimento
são armas termonucleares. 0 conhecimento é mais valioso e poderoso que os
recursos naturais, grandes indústrias ou exorbitantes contas bancárias. Em todos os
setores, as empresas mais bem-sucedidas são as que gerenciam e controlam
melhor as informações.
Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o fator de sucesso das empresas
japonesas se deve à capacidade e especialização na criação do conhecimento
organ izacional.
A criação do conhecimento organizacional é a capacidade que uma empresa
tem de criar novo conhecimento, difundi-lo e incorporado a produtos, serviços e
sistemas (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Davenport e Prusak (1998) abordam que
organizações que promovem ações voltadas a geração de conhecimento, são
aquelas que impulsionam atividades e iniciativas especificas para aumentar o
estoque do conhecimento organizacional.
Criar novos conhecimentos não se trata apenas de aprender com os outros
ou adquirir conhecimentos externos. Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 10), o
conhecimento deve ser construido por si mesmo, "exigindo uma interação intensiva
e laboriosa entre os membros da organização".
Segundo Ribeiro (2000, p. 40), a criação do conhecimento organizacional é
um processo em espiral: inicia em um nível individual e vai subindo, "ampliando
comunidades de interação que cruzam fronteiras entre seções, departamentos,
divisões e organizações".
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Porém a organização não pode criar conhecimento sozinha. Ela depende da
iniciativa de indivíduos e da interação que ocorre dentro dos grupos. Através de
discussões, compartilhamento de experiências e observação, o conhecimento pode
ser ampliado e difundido dentro dos grupos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 14). 0
papel da organização é apoiar indivíduos criativos e lhes proporcionar contextos
para a criação do conhecimento.
Segundo Drucker (apud STEWART, 1998, p. 98) "somente a organização
pode oferecer a continuidade básica de que os trabalhadores do conhecimento
precisam para serem eficazes". A empresa tem que transformar o conhecimento
especializado do trabalhador em desempenho e evitar que o conhecimento se vá
embora assim que acaba o expediente.
Para Nonaka e Takeuchi (1997), não há um responsável pela criação do
conhecimento. Ele

é

produto da interação dinâmica entre os grupos e

departamentos que compõem a organização. Ai entra a função dos gerentes de
nível médio, que servem como elo entre ideais da alta gerência e as idéias
desestruturadas dos funcionários de linha de frente.
Conforme Stewart (1998), além de fazer o elo entre gerência e linha de frente.
os lideres da organização precisam aprender a como conter e reter o conhecimento
dos trabalhadores, de forma que ele se torne propriedade da empresa, por isso os
lideres têm grande importância no processo de criação do conhecimento.
A teoria central para criação do conhecimento organizacional, conforme
Nonaka e Takeuchi (1997), está na conversão do conhecimento criado a partir da
interação entre conhecimento tácito e conhecimento explicito, o que é chamado
pelos autores de espiral do conhecimento.
Segundo Polanyi (apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.65), "o conhecimento
tácito é pessoal, especifico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e
comunicado". 0 conhecimento explicito diz respeito ao conhecimento transmissivel,
fácil de ser externalizado.
0 conhecimento tácito diz respeito a elementos técnicos e cognitivos, o que
para Johnson-Laird (apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.66) é chamado de
modelos mentais. Dentre os elementos técnicos do conhecimento, inclui-se knowhow concreto, técnicas e habilidades.
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Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que conhecimento tácito e explicito não
são entidades separadas, e sim complementares. 0 quadro 1 apresenta algumas
distinções entre os tipos de conhecimento:
Conhecimento tácito (Subjetivo)

Conhecimento explicito (Objetivo)

Conhecimento da experiência (corpo)

Conhecimento da racionalidade (mente)

Conhecimento simultâneo (aqui e agora)

Conhecimento seqüencial (16 e então)

Conhecimento análogo (prática)

Conhecimento digital (teorial)

Quadro 1: Dois tipos de conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)

Como mostra o quadro 1, "o conhecimento da experiência tende a ser tácito,
físico e subjetivo, enquanto o conhecimento da racionalidade tende a ser explicito,
metafísico e objetivo" (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.66).
Como descrito anteriormente, é por meio da interação, ou conversão, desses
tipos de conhecimento que se dá a criação do conhecimento organizacional. Para
Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67) a conversão é um processo social, não individual.
Dessa forma, pelo processo de conversão social, "o conhecimento tácito e o
conhecimento explicito se expandem tanto em qualidade quanto em quantidade".
Um bom exemplo de interação entre conhecimentos é dado por Kanter (apud
RIBEIRO, 2000). 0 autor afirma que a superposição de tarefas permite que
funcionários entendam melhor o trabalho de outros, pois será necessário realizar
pesquisas em documentos,

e

principalmente aumentará a necessidade de

comunicação entre os envolvidos, o que acaba propiciando criação de novos
conhecimentos.
Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), há quatro formas de conversão do
conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. É por
meio desses mecanismos que os conhecimentos individuais são ampli ficados na
organização.
Conhecimento tácito em Conhecimento explicito
Conhecimento tácito

Socialização

Externalização

Internalização

Combinação

do
Conhecimento explicito

Figura 1: Quatro modos de conversão do conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)
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A socialização trata do processo de compartilhamento de experiências, tais
como modelos mentais ou habilidades técnicas. É a conversão do conhecimento
tácito em conhecimento tácito. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) as pessoas
podem criar conhecimento tácito diretamente de outros indivíduos através da
observação, imitação e pratica. É o mesmo principio do treinamento prático.
A IBM (2006) tem um projeto chamado Knowledge Socialization É uma
pratica para a transferência de conhecimento tácito, que segundo definição do
projeto ocorre sem a necessidade de capturar conhecimento explicito. A empresa
utiliza práticas como strory-telling, que são textos narrados ricos em informações e
fáceis de serem memorizados. Essas estórias são formas de socialização utilizadas
pelo projeto, mas eles também se interessam por outras práticas, como fóruns de
discussão e outras ferramentas de groupware.
A externalização é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento
explicito. A externalização é o processo de criação do conhecimento perfeito, pois é
quando o conhecimento tácito se torna explicito por meio de metáforas, analogias,
conceitos, hipóteses ou modelos. "A externalização normalmente é orientada pela
metáfora e/ou analogia" (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.71).
Levando em consideração as formas de conversão do conhecimento, pode-se
afi rmar que a externalização é a chave para a criação do conhecimento. Ela cria
conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. Conforme Nonaka e
Takeuchi (1997) por meio do uso intenso de metáforas, analogia
possível converter, de forma eficiente

e

eficaz,

o

e modelo, é

conhecimento tácito em

conhecimento explicito.
Segundo Leite (2006) a externalização esta presente nas publicações
cientificas que refletem a experiência adquirida, as habilidades e o conhecimento
desenvolvido e adquirido durante as atividades cientificas do pesquisador. "Esse
conhecimento explicito, a informação,

é armazenado, recuperado e veiculado

principalmente por meio dos canais formais de comunicação" (LEITE, 2006, p. 151)
A combinação é um tipo de conversão que combina diferentes tipos de
conhecimento explicito. É o processo de sistematização de conceitos em urn sistema
de conhecimento. Na combinação, "os indivíduos trocam

e

combinam

conhecimentos através de meios como documentos, reuniões, conversas ao telefone
ou redes de comunicação computadorizadas" (NONAKA; TAKEUCHI, 1997. p. 75).
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Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que nesta forma de conversão, o papel
dos gerentes de nível médio nas organizações tem muito destaque, pois eles são os
responsáveis em desmembrar e operacionalizar visões empresariais, conceitos de
negócio ou conceitos de produto.
A internalização é a incorporação do conhecimento explicito em tácito Está
intimamente ligada com o "aprender fazendo".
Quando são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos individuos
sob a forma de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado , as
experiências através da socialização, externalização e combinação tornamse ativos valiosos (NONAKA, TAKEUCHI, 1997, p. 77).

Esse processo está relacionado a aprendizagem, onde as pessoas põem em
prática o que lhes foi ensinado, desenvolvendo o conhecimento operacional. Para
Leite (2006, p. 105) o processo de internalização está presente no conhecimento
operacional "traduzido na forma de gerenciamento de projeto , processo de
produção, uso de novos produtos e implementação de políticas".
Entretanto, para que o conhecimento explicito se torne tácito é preciso que
haja a verbalização e diagrannação do conhecimento por meio de documentos,
manuais ou historias orais. Para Nonaka e Takeuchi (1997) a documentação ajuda
os indivíduos a internalizarem suas experiências, aumentando seu conhecimento
tácito. Os documentos e manuais também facilitam a transferência de conhecimento
explicito para outras pessoas, de forma que estas possam vivenciar a experiência de
outros.
Para viabilizar a criação do conhecimento organizacional, o conhecimento
tácito acumulado por meio das experiências dos indivíduos, precisa ser socializado
com outros membros da organização. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que se os
quatro modos de conversão de conhecimento forem gerenciados de forma
articulada, continua, dinâmica e cíclica, eles podem dar origem a uma nova espiral
de criação do conhecimento, representada na figura 2.
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Diálogo

Socialização

Internalização

Exiornatizaçao

Combina00

Aprendor fazei:;.- J
Figura 2: Espiral do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)

Conforme mostra a figura 2, Nonaka e Takeuchi (1997) entendem que o
conhecimento na organização é criado através de um só processo cíclico e
amplificado de conversão do conhecimento de quatro modos diferentes.

É urn

processo de compartilhamento e interação entre conhecimento tácito e explicito.
Porém, esse modelo parte do pressuposto que as pessoas estejam dispostas
a compartilhar seus conhecimentos. 0 modelo não trata da resistência que as
pessoas têm em compartilhar conhecimento, o que pode minar o processo da espiral
do conhecimento já em sua fase inicial (LEONARDI, 2005).
0 comprometimento das pessoas é parte essencial do estudo do
conhecimento organizacional, tanto para promoção de sua criação quanto
para o estabelecimento de mecanismos de gestão(LEONARDI. 2005, p.34).

Por isso é importante o suporte na promoção de ações que levam ao aumento
do estoque de conhecimento da organização.
Segundo Leonardi (2005) ha duas abordagens dos pesquisadores quanto o
conhecimento organizacional. Uns vêem o conhecimento como um fluxo de
processos passíveis de controle. Outros acreditam o conhecimento não pode ser
controlado e, portanto, é difícil gerencia-lo. Mas mesmo que não estejam de acordo.
ambas abordagens sugerem que o conhecimento é construido por indivíduos.
Para facilitar a interação entre os indivíduos Nonaka (apud RIBEIRO, 2000)
explica que devem existir diversos gatilhos que induzam os modos de conversão de
conhecimento. A socialização inicia-se por meio da construção de um time ou campo
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de interação, que facilita o compartilhamento de perspectivas e experiências dos
membros. Na externalização há sucessivas rodadas de diálogo, com o uso intenso
de metáforas, que é estimulada com a finalidade de ajudar os membros do grupo a
articular sua próprias perspectivas e a revelar conhecimento tácito.
A combinação é facilitada pela coordenação dos membros do time e outras
areas da organização e também pela documentação do conhecimento existente. Por
fim, a internalização pode ser estimulada através de processos de "aprender
fazendo" (learning by doing), "onde os indivíduos experimentam o compartilhamento
de conhecimento explicito que é gradualmente traduzido, através de um processo de
tentativa e erro, em diferentes aspectos de conhecimento tácito". (NONAKA. apud
RIBEIRO, 2000, p. 36).

2.2.2 Aquisição de conhecimento

Davenport e Prusak (1998) entendem por geração do conhecimento não
apenas o conhecimento criado, mas também o conhecimento adquirido pela
organização. Esse conhecimento não é necessariamente recém-criado, mas pode
ser uma novidade para a empresa.
Para Pimenta (2006) as organizações precisam adquirir conhecimento porque
não conseguem desenvolver sozinhas o seu know-how devido a velocidade das
transformações no ambiente e a fragmentação do conhecimento interno.
A forma mais fácil de aquisição de conhecimento é a compra, que pode ser
por meio da compra de uma organização ou contratação de pessoas que o possuem
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Davenport e Prusak (1998) chamam a atenção que se deve estar atento
porque nem sempre as compras corporativas são aquisições de conhecimento.
Porém, cada vez mais, as empresas adquirem outras especificamente por seu
conhecimento. Chega-se até pagar a mais do valor do mercado por esperarem
aumentar seus estoques de conhecimento, como foi o exemplo da compra do Lotus
pela IBM em 1995.
A IBM pagou US$3,5 bilhões, quatorze vezes a avaliação contábil, de
US$250 milhões. A IBM evidentemente não pagou essa quantia pela receita
então gerada pelo Notes e outros produtos da Lotus nem pela capacidade
industrial ou de vendas da Lotus. 0 ágio de US$3,25 bilhões pago pela IBM
representa sua avaliação monetária do conhecimento exclusivo do Notes e
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de outros aplicativos de uso colaborativo (DAVENPORT: PRUSAK, 1998, p.
65).

Quando uma empresa adquire outra para se apossar do seu conhecimento,
ela está comprando essencialmente as pessoas, e talvez mais algum conhecimento
estruturado em documentos e computadores. Por isso, quando ocorrem estes tipos
de aquisições, é preciso que a empresa interessada garanta que as pessoas-chaves

permaneçam por algum tempo na organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Urna outra discussão abordada por Davenport e Prusak (1998) trata da
dificuldade de determinar e identificar quais são as pessoas que geram resultados
devido ao seu conhecimento. Isso se dá porque não se consegue medir de forma
precisa o quanto vale esse ou aquele conhecimento, e muitas vezes as pessoas não

são oficialmente responsáveis pelos resultados que obtêm.
Para Davenport e Prusak (1998), nem sempre que uma empresa adquire
outra, ela consegue obter sucesso na aquisição do conhecimento. Além da não
identificação das pessoas-chaves, ainda há a barreira cultural e política entre as
duas organizações e a resistência das pessoas ao receber instruções dadas por
novos funcionários,

o que pode impedir a

aceitação e absorção

no novo

con hecimento.
Por isso, a aquisição do conhecimento deve ser administrada de tal forma que
evite esses tipos de conflitos, e todo esforço deve ser direcionado para as pessoas
se sentirem seguras e protegidas em seus ambientes tanto antes, como depois da
compra.

Além da compra, o conhecimento também pode ser alugado. Para Pimenta
(2006, p. 47), as empresas adquirem conhecimento "nos mercados de conhecimento
externo o conhecimento de especialistas, o conhecimento de outra firma,

o

conhecimento de parceiros, clientes e produtos de conhecimento".
Segundo Davenport e Prusak (1998), o aluguel do conhecimento pode se dar
por meio de apoio ás pesquisas universitárias ou institucionais, em troca do direito
de prioridade no uso comercial de resultados promissores.
A contratação de consultoria também é uma forma de alugar conhecimento, o
que pode resultar em um certo grau de transferência de conhecimento para a
organização. Davenport

e Prusak (1998)

afirmam que mesmo sendo de

característica temporária, o conhecimento tende a permanecer na empresa. Tanto
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que em alguns casos, os autores observaram que os consultores negociam seus
serviços em parte com base na transferência do conhecimento para os clientes.
A formação de unidades ou grupos com a finalidade de gerar conhecimento é
uma forma muito comum de desenvolvimento do conhecimento organizacional. Os
departamentos de pesquisa e desenvolvimento são modelos que tem por objetivo
fazer surgir o conhecimento novo (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Para Leite (2006) o núcleo de pesquisa e desenvolvimento fica focado na
geração de novas habilidades, produtos, idéias melhores

e processos mais

eficientes. Geralmente propõem novas ações para criar capacidades que ainda não
se encontram presentes na organização.
Pimenta (2006, p.48) afirma que os departamentos de pesquisa

e

desenvolvimento têm o papel de manter contato com o conhecimento do próprio
ambiente de trabalho e importar esse conhecimento para os produtos e serviços da
empresa. "As ligações de conhecimento, que são as alianças estratégicas,
realizadas através de contrato de cooperação, podem trazer aprendizado mútuo e
serem feitas com vários tipos de instituições".
2.2.3 Armazenamento do conhecimento
0 armazenamento de conhecimento nada mais é que a disponibilização do
conhecimento para que este possa ser reutilizado de forma efetiva pelos indivíduos
da organização, e dessa forma gerar novos conhecimentos.
0 conhecimento da empresa pode vir do conhecimento pertencente a
indivíduos, pequenos grupos ou áreas funcionais. Como forma de tornar esse
conhecimento acessível a todos, as empresas buscam codificar e simplificar esse
conhecimento de indivíduos e grupos (SANCHEZ; HEENE, apud RIBEIRO, 2000).
Davenport e Prusak (1998) tratam o armazenamento do conhecimento por
codificação. Para os autores deve-se implementar formas de codificar e armazenar
em bases de dados o conhecimento, de forma que qualquer pessoa da organização
possa ter acesso a ele. Depois que se consegue extrair o conhecimento da pessoa
é preciso que o coloque em um ambiente onde possa ser reutilizado.
Segundo Sanchez e Henne (apud RIBEIRO, 2000), as empresas codificam o
conhecimento por meio de manuais de procedimentos, projetos, regulamentos,
dentre outros. Desta forma, facilitam a compreensão daquele conhecimento por um
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número maior de indivíduos na organização. Apreendendo esse conhecimento, é
mais fácil que ocorra a sua transferência entre indivíduos e grupos dentro da
organização e entre empresas.
Para Davenport e Prusak (1998) o maior objetivo da codificação é apresentar
o conhecimento numa forma que esteja acessível a quem dele precisar. Seria uma
forma de transferir o conhecimento que está nas mentes das pessoas para
documentos, banco de dados e outras formas estruturadas, tornando-o organizado e
o mais claro possível para ser re-utilizado.
Segundo Marconi e Lakatos (apud ANDRÉ, 2001) a codificação trata da
classificação dos dados, agrupando-os sob determinadas categorias, por
semelhança ou afinidade. Nessa etapa de classificação e armazenamento. e de
grande importância o papel da tecnologia.
Lara (2001) afirma que as empresas vêm reutilizando seus conhecimentos.
codificando-os e armazenando-os em bancos de dados. A codificação acontece no
repasse do conhecimento para um documento. Assim que outra pessoa necessite
desta mesma solução, ela irá procurar o documento no banco de dados podendo
escolher entre outras opções. Esse armazenamento deve obedecer uma lógica para
facilitar sua reutilização por outras pessoas. Segundo Ferreira e Loureiro (2003) isso
pode ser feito por meio da criação de modelos, formulários

e check-lists de

atividades.
Para Carvalho (2005) as empresas podem armazenar o conhecimento de
várias maneiras em um sistema computacional. Isso vai depender da organização,
do contexto, dos objetivos pretendidos e das necessidades dos usuários. Para a
construção da memória organizacional sera preciso levantar informações das fontes
disponíveis, tais como pessoas, documentos, bancos de dados, bibliotecas de
casos, etc.
Essas ferramentas computacionais podem ser representadas por sistemas
inteligentes,

gerenciadores de conteúdos, bases de conhecimento, sistemas

baseados em casos e sistemas web.
As bases de conhecimento são ferramentas que estimulam o acesso a
disseminação do conhecimento em uma organização. Elas viabilizam a busca,
consulta e compartilhamento. Figueiredo (apud FERREIRA; LOUREIRO, 2003, p.
20) define base de conhecimento como: repositórios de informação e conhecimento
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concebidas para armazenar, compartilhar e disseminar conhecimento especifico

2.2.4 Disseminação do conhecimento

Andre (2001) afirma que depois de identificar o conhecimento e realizar sua
obtenção, a discussão passa a ser a transmissão e disseminação do conhecimento
na organização. Segundo o autor, obtenção e transmissão de conhecimento estão
intimamente interligados, num processo interativo.
A disseminação do conhecimento acontece depois da sua aquisição, não
precisando ser necessariamente armazenado. Todas as empresas possuem
conhecimento disseminado e compartilhado por todos, mesmo que de forma
desestrutu rada.
Para Davenport e Prusak (1998, p107) a informalidade é a melhor forma de
transmitir conhecimento, "basta contratar pessoas perspicazes e deixar que elas
conversem entre si". 0 problema é que quando esses tipos de pessoas são
contratadas, elas acabam sobrecarregadas e sem nenhum tempo para pensar

OL1

conversar.
Essa transferência de conhecimento informal, citada por Davenport e Prusak
(1998) é de vital importância para o sucesso da empresa, mesmo ocorrendo de
forma localizada e fragmentada. Por isso, a organização precisa fazer o controle do
conhecimento gerado e apoiar essa troca espontânea de conhecimento.
Ulrich (1998) reforça essa idéia afirmando que a difusão do conhecimento é
fundamental e a melhoria do desempenho depende dessa disseminação através de
informações úteis a todos os níveis da empresa. É um processo que se inicia no
indivíduo, passa para o grupo e depois para a organização, mas também pode
iniciar na organização e chegar até o indivíduo.
A importância da disseminação do conhecimento é enfatizada também por
Nonaka e Takeuchi (1997, p.30), quando os autores afirmam que "tornar

o

conhecimento pessoal disponível para os outros é atividade central da empresa
criadora de conhecimento". Por isso essa atividade deve se desenvolver
continuamente e em todos os níveis da organização.
Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam, ainda, que quando uma pessoa recebe
um conhecimento, ela não o faz de forma passiva. Elas interpretam ativamente,
adaptando-o as suas situações e perspectivas.
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Davenport

e Prusak (1998)

demonstram várias estratégias para a

disseminação do conhecimento, principalmente do conhecimento tácito que é o mais
difícil de ser transferido da sua fonte de criação para outras partes da organização.
Entre estas estratégias pode-se citar bebedouros e conversas, e feiras e fóruns
abertos do conhecimento.
Segundo Davenport e Prusak (1998), as conversas que acontecem em volta
de bebedouros ou restaurantes da empresa são ótimas oportunidades para
transferência do conhecimento, pois são os lugares onde as pessoas perguntam
sobre projetos e trocam idéias sobre como resolver determinados problemas.
Na nova economia, conversar é a maneira pela qual os trabalhadores do
conhecimento descobrem aquilo que sabem, compartilham esse
conhecimento com seus colegas e, nesse processo, criam conhecimento
novo para a organização (WEBBER, apud DAVENPORT; PRUSAK, 1998,
p.110).

Davenport e Prusak (1998) identificaram duas barreiras nessa forma de
disseminação. A primeira diz respeito aos gerentes da era industrial, que ao ver seus
funcionários conversando têm a impressão de que estão evitando o trabalho. E a
outra é pela nova forma de trabalho para escritórios virtuais, que tem uma tendência
a diminuir a freqüência de transferência informal do conhecimento.
Boff (apud LOUREIRO, 2001) afirma que as discussões informais, conhecidas
como conversas de corredor, são formas bastantes e ficientes de disseminação de
conhecimento. Mas se não há contato entre as pessoas forma-se um gap no fluxo de
informações.
Na tentativa de evitar esses gaps, a empresa pode promover ações como as
feiras e fóruns do conhecimento. Essa seria uma estratégia para criar locais e
ocasiões para os funcionários interagirem informalmente. São oportunidades para os
funcionários que não se comunicam durante o expediente trocarem experiências e
idéias. Porém não se pode descartar que fatores culturais também podem facilitar ou
inibir a disseminação do conhecimento. Davenport e Prusak (1998, p. 117), citam
como exemplo a falta de confiança mútua, diferentes culturas, vocabulários

e

quadros de referência, falta de tempo e de locais de encontro, status e recompensas
vão para os possuidores de conhecimento, entre outros.
Di Bella (apud ANDRÉ, 2001) confirma a importância do desenho do
ambiente afirmando que a velocidade da disseminação do conhecimento está
relacionada com os agentes de transmissão, a forma como esse conhecimento é
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transmitido, e também com o arranjo físico do local de trabalho. Para o autor,
escritórios abertos facilitam o contato e a comunicação entre as pessoas.

2.3 Recursos Humanos segundo a abordagem da Gestão do Conhecimento

Após a revolução industrial, o sucesso das organizações está mais ligado nas
suas capacidades intelectuais e de sistemas do que em seus ativos físicos. Segundo
Quinn et al (apud KLEIN, 1998), a capacidade de gerenciar o intelecto humano está
se tornando uma habilidade executiva critica na atualidade. É possível perceber o
grande interesse no capital intelectual l , criatividade, inovação e em organizações
que aprendem 2 .
Segundo Loureiro (2001), o trabalho, atualmente, tern passado de uma força
braçal para uma força de trabalho intelectual e o ser humano é o principal fator que
pode tornar uma empresa competitiva. "Somente seres humanos competentes e
devidamente qualificados poderão produzir ou prestar serviços com qualidade - . Por
isso, o homem passa a ser o centro das atenções neste momento.
Conforme Davenport e Prusak (1998) o valor agregado pelas pessoas —
contexto, experiência e interpretação — é o responsável pela transformação de
dados e informações em conhecimento. É a capacidade de captar e gerir esses
incrementos humanos que torna as tecnologias da informação particularmente
apropriadas para lidar com o conhecimento.
Fela (apud RIBEIRO, 2000, p.21) afirma que organizações da era da
informação

e

do conhecimento necessitam de lideranças sensibilizadas.

inspiradoras, capazes de compreender que as pessoas, "além de duas mãos,
possuem também uma cabeça e um coração", afinal são as pessoas que garantem o
sucesso das empresas.
Entretanto, as pessoas não são recursos que podem ser colocados a
disposição da empresa. Conforme Teixeira Filho (2006b), as pessoas são os
talentos que diferenciam as empresas nos seus mercados de atuação, são elas que
oferecem vantagem competitiva.

0 capital intelectual constitui o material intelectual- conhecimento , informação, propriedade
intelectual, experiência- que pode ser utilizada para gerar riqueza. (STEWART, 1998)
2
Empresas que melhoram com a experiência adquirida. (KLEIN, 1998)
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Para Souza et al (2001), nunca foi tão urgente e dramática a necessidade de
conhecimento e retomada de valores humanos para aqueles que trabalham com
tecnologia perecível como serviços ou produtos que envolvem informação.
Davenport (1998), afirma que foi há pouco tempo que os gerentes se deram
conta que têm recorrido ao conhecimento ao longo de toda a sua carreira. Antes da
época

da organização que aprende, competências essenciais, sistemas

especializados e do foco na estratégia, os bons gerentes já valorizavam a
experiência e o know-how dos seus funcionários, ou seja, seus conhecimentos.
Devido a esses fatos, vários pesquisadores aprofundaram-se nas questões
relacionadas ao conhecimento nas empresas. Entre eles Ikaujiro Nonaka e Hirotaka
Takeuchi (1997), Thomas Stewart (1998), Thomas H. Davenport e Laurence Prusak
(1998), e no Brasil, José C. Terra (2004). Esses autores concordam ao afirmar que
as empresas lideres em seus ramos de negócio apresentam características comuns
de gestão, ambiente de trabalho, liderança, postura

e

aprendizado, todas

relacionadas com a Gestão do Conhecimento (SOUZA et al., 2001, p. 103).
Essas empresas tornaram-se lideres porque provavelmente sabem lidar com
o conhecimento; como ele é obtido, armazenado e disseminado. Myers (apud
RIBEIRO, 2000) afirma que para que o conhecimento produza vantagem competitiva
sustentável, as organizações precisam gerenciá-lo de forma pró-ativa, e isso só é
possível no momento em que as organizações são capazes de capturá-lo através de
seus sistemas, processos, produtos, regras e cultura.
Segundo Ribeiro (2000, p. 18), na abordagem da Gestão do Conhecimento o
papel de recursos humanos é fundamental. "0 gestor de recursos humanos tem
como desafio desenvolver estratégias e iniciativas para assegurar a manutenção do
conhecimento adquirido ao longo do tempo de organização". Por isso, conclui-se
que políticas de Recursos Humanos podem auxiliar a adoção de práticas Gestão do
Conhecimento nas empresas.
A gestão do conhecimento associado a gestão do capital humano envolve.
verbs aspectos, como: a cultura organizacional. o tipo de liderança da
empresa, o impacto de estruturas organizacionais. desenho dos espaços
físicos, regras e procedimentos, políticas de recursos humanos, etc
(RIBEIRO, 2000, p.24).

Terra (apud RIBEIRO, 2000) afirma que as tendências atuais das políticas de
Recursos Humanos praticadas por uma organização têm relação direta com

o
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crescimento da importância do aprendizado, conhecimento e criatividade para a
competitividade das empresas.
Ribeiro (2000, p.61) afirma ainda que este novo cenário tem propiciado o
equilíbrio de poder dentro das organizações. Cada vez mais o trabalhadores buscam
não so retorno financeiro, mas também a possibilidade de desenvolvimento pessoal.
"As pessoas passam a se preocupar mais com a profissão, em aumentar a sua
empregabilidade, e não mais somente com a organização".
0

que se espera atualmente de um profissional,

é

que ele tenha

conhecimento sólido sobre os processos de aprendizagem, e seja conhecedor da
visão macro do negócio da organização. Além disso, deve ser capaz de articular nas
empresas os processos básicos de gestão do conhecimento. "A sua função passa a
ser estratégica dentro das organizações", atuando como facilitador do
compartilhamento de novas idéias e experiências dentro da organização, para que
possa alavancar suas melhores práticas e gerir seu capital intelectual (RIBEIRO,
2000, p. 23).
Terra (2006) afirma que quando se fala no papel dos Recursos Humanos na
Gestão do Conhecimento, precisa-se reforçar que mesmo que o conhecimento seja
algo individual e que envolva tanto o lado racional como emocional, a Gestão do
Conhecimento precisa ocorrer principalmente a partir de contextos estratégicos
organizacionais. Segundo o autor, não há Gestão do Conhecimento de forma efetiva
se não houver aprendizado individual

e organizacional, e os profissionais de

Recursos Humanos são os que mais têm se preocupado com essas questões nas
empresas.
Para Teixeira Filho (2006b), aqueles que saibam ser parceiros na construção
de sistemas e estruturas necessárias para o aprendizado organizacional, terão papel
decisivo na sustentação da vantagem competitiva da organização. Por isso os
profissionais de Recursos Humanos precisam se tornar agentes de aprendizado e
consultores de performance, levando em consideração que a capacidade de
aprendizado coletivo de uma organização ultrapassa tecnologia, produto ou serviço
especifico.
Dessa forma, os profissionais de Recursos Humanos devem se voltar para
atividades que promovam o auto-desenvolvimento e o pensamento critico. Equipado
com o conhecimento sólido sobre processos de aprendizagem e portador de uma
visão global de negócio, seja capaz de pôr em prática na empresa processos
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básicos de Gestão do Conhecimento. Seu papel é ser um catalisador e facilitador do
aprendizado (TEIXEIRA FILHO, 2006b). Segundo o autor, a area de Recursos
Humanos pode ajudar a atrair, selecionar, educar, estimular

e

encarreirar

profissionais com perfis de talentos, com esse tipo de pe rfil.
Na tentativa de verificar o que a area de Recursos Humanos poderia fazer
pela Gestão do Conhecimento, Fischer (apud FLEURY; FLEURY, 2005), identi fi cou
alguns pontos fundamentais da gestão estratégica dos recursos humanos nas
empresas, voltados à gestão do conhecimento, como a capacitação de
competências necessárias às estratégias de negócio e o desenvolvimento de
competências essenciais.
Para Souza (2001), o corpo gerencial deve se manter preparado para
entender as mudanças na maneira de trabalhar, de supervisionar pessoas

e

incentivá-las para o auto-desenvolvimento. Também, é de sua responsabilidade a
manutenção de urn ambiente de trabalho favorável à criatividade, inovação,
compartilhamento de conhecimento e trabalho em equipe. Se conseguir seguir esses
passos, provavelmente terá sucesso na tentativa de gerir

o

conhecimento

organizacional, e as práticas de Gestão do Conhecimento estarão alinhadas com as
políticas de Recursos Humanos.
Terra (2006, p.3) afirma que associação de praticas de Gestão do
Conhecimento, como geração, difusão e armazenamento de conhecimentos na
empresa, com políticas de Recursos Humanos- recrutamento e de seleção de
pessoal, pianos de carreiras, treinamentos e remuneração- deve ter como foco:
a)

Melhorar a capacidade de atrair e manter pessoas com habilidades,
comportamentos e competências que adicionam aos estoques e aos
fluxos de conhecimento (de valor) das mesmas;

b)

Estimular comportamentos alinhados com os requisitos dos processos
individual

e coletivo

de aprendizado, assim como aqueles que

resguardem os interesses gerais e de longo prazo da empresa no que
tange ao fortalecimento de suas "core competencies".
indiscutível que a Gestão do Conhecimento esteja intimamente ligada
Gestão de Recursos Humanos, pois essa última dá as bases para que a Gestão do
Conhecimento seja efetiva, através de treinamento e desenvolvimento, planos de
carreira e políticas de remuneração por recompensas e estimulo à criatividade.
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Como não se pode ignorar a importância que as pessoas têm na adoção de
práticas de Gestão do Conhecimento, espera-se que a área de Recursos Humanos
seja uma facilitadora do processo de criar, adquirir, desenvolver e disseminar o
conhecimento na organização.
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3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada no estudo da criação, aquisição, desenvolvimento e
disseminação do conhecimento organizacional na Move CRM, apresenta o tipo de
estudo que foi desenvolvido, a descrição da população e amostra analisada, o
procedimento da coleta de dados, e por fim, as limitações do estudo.

3.1 Tipo de estudo

0 escopo da pesquisa pode ser defi nido como estudo de caso. Segundo
Stake (apud ROESCH, 1999), o estudo de caso é uma escolha de um objeto a ser
estudado. Para Cervo e Bervian (1996), o estudo de caso é uma pesquisa descritiva,
feita a partir da análise de aspectos variados do objeto estudado. Esta pesquisa
necessariamente mescla embasamento teórico e estudo prático.
Roesch (1999) afirma que o estudo de caso leva vantagem por ser realizado
com as pessoas em seu ambiente natural e não em um ambiente artificial como
ocorre em outros tipos de estudo.
0 estudo de caso foi realizado na empresa Move CRM Consulting & BPO,
tendo como objeto

o

processo de criação, aquisição, armazenamento

e

disseminação do conhecimento.
Inicialmente

o

estudo teve caráter exploratório para que houvesse

familiaridade da autora com o tema apresentado. 0 estudo exploratório tem como
objetivo proporcionar ao autor maior conhecimento do problema, a fim de torná-lo
explicito ou a construir hipótese (ROESCH, 1999). Envolve levantamento
bibliográ fico e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essa fase do
estudo compreendeu o levantamento bibliográfico, que foi apresentado na forma de
fundamentação teórica no segundo capitulo deste trabalho.
Conforme Roesch (1999), pesquisas com caráter descritivo não têm por
objetivo explicar ou mostrar relações casuais, como acontece em pesquisas
experimentais. Esse tipo de pesquisa, que em geral assume forma de
levantamentos, busca fatos descritivos ou informações necessárias para ação OUl
predição. Essa metodologia caracteriza-se por possuir objetivos bem definidos,
procedimentos formais, por serem bem estruturadas e dirigidas para a solução de
problemas ou para a avaliação de alternativas de cursos de ação (MATTAR, 1996).
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Foi utilizado, portanto, de forma predominante, o tipo de metodologia conclusiva
descritiva na pesquisa. Nessa parte, buscou-se descrever as características
encontradas no objeto de estudo.
A metodologia descritiva encontra-se no diagnóstico realizado, representado
pelo capitulo 4 do trabalho. Buscou-se descrever as características da organização
quanto as suas formas de gerir o conhecimento empresarial.
Por fim, a pesquisa teve um caráter qualitativo, que segundo Roesch (1999) é
a forma mais apropriada para avaliações formativas, efetividade de programas ou
proposição de planos. Não requer uso de métodos e técnicas estatísticas. Para Gil
(1991), a interpretação dos fenômenos e a atribuição dos significados são básicos
no processo de pesquisa qualitativa.
Não foi feita abordagem estatística ou levantamento numérico. Utilizou-se urn
roteiro semi-estruturado para as entrevistas, o ambiente serviu como fonte para
coleta de dados e a interpretação dos mesmos foi feita de forma indutiva. Além
disso, o tipo de pesquisa qualitativa traz um maior detalhamento de questões, e
porque elas são importantes.

3.2 Amostragem

A população escolhida para as entrevistas foi uma empresa de consultoria de
CRM e terceirização de TI, Move CRM Consulting & BPO, sediada em Florianópolis.
Além da matriz, há duas unidades localizadas em São Paulo; uma em Jundiai e
outra na capital paulista.
Quanto a realização das entrevistas, a amostra pode ser considerada não
probabilistica por julgamento, pois foram selecionados os lideres de equipes, que
segundo a autora , são pessoas que representam um bom julgamento da população
por estarem em constante contato com os colaboradores mais operacionais. As
entrevistas buscaram fazer um levantamento de como as equipes da Move CRM
criam, adquirem, armazenam e disseminam conhecimento.
Para as entrevistas semi-estruturadas foram selecionadas pessoas
consideradas chaves da empresa, que incluem lideres de equipe: gerentes OU1
analistas de negócio. Essas pessoas podem ser consideradas os gerentes de nível
médio, principais agentes da criação do conhecimento organizacional conforme
abordagem de Nonaka e Takeuchi (1997). Elas possuem grande conhecimento do
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negócio e são os responsáveis por transmitir conhecimentos a suas equipes e
reportar informações a Diretoria.
Incluem-se nessa amostra sete pessoas, que são representadas pelos
analistas de negócios dos sites Vergueiro e Jundiai, o Gerente de Desenvolvimento
de Sistemas, Gerente de Infra-estrutura e os coordenadores das areas de Telecom,
PM0 e Service Desk.

3.3 Coleta de dados

Para dar inicio a pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico do assunto a
ser explorado. 0 embasamento teórico objetivou

o levantamento de diferentes

visões do tema abordado para compreensão e fornecimento de subsídios na
redação do estudo. Como principais autores pesquisados incluem-se Nonaka

e

Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (1998), Stewart (1999) e Terra (1999).
A parte descritiva da pesquisa baseou-se na coleta de dados através de
entrevistas semi-estruturadas, com pessoas-chaves da organização, que lideram
equipes.
As entrevistas aconteceram no mês de janeiro de 2007 e seguiram um roteiro
com perguntas abertas (Apêndice A), o que permitiu aos entrevistados fazerem
observações pessoais durante a entrevista. A intenção dessas entrevistas foi
verificar de que forma os lideres de equipe percebem a criação, aquisição,
armazenamento e disseminação do conhecimento na Move CRM.
Por meio de uma conversa informal com

o Diretor Executivo e com o

Superintendente de Sistemas, que também é responsável pela Gestão de Recursos
Humanos e Financeira da Move, foram levantadas informações necessárias para a
redação da caracterização da empresa

e para a identificação dos objetivos

estratégicos da Gestão do Conhecimento.
Além das entrevistas, foi utilizada a observação participante, dado o fato do
pesquisador estar ambientalizado com o local do estudo.
Na observação participante, segundo Roesch (1999), não ha formas
estruturadas de avaliação, pois

o

autor participa efetivamente da vida da

comunidade ou grupo estudado. Na observação participante, buscou-se verificar se
havia coesão entre o que foi relatado nas entrevistas e a realidade organizacional e
também o ambiente físico descrito pelos entrevistados.
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Na analise documental foram observados documentos dispostos na internet e
intranet e as ferramentas de gestão da organização.
A seguir, apresenta-se o quadro que serviu como meio de estruturar a coleta
de dados , de acordo com os objetivos, para a realização do estudo.
Objetivos
Identificar quais os objetivos estratégicos
da Gestão do Conhecimento na Move

CRM
Identificar quais as atuais práticas da
Gestão do Conhecimento adotadas pela
: Move CRM;
Identificar como as equipes da Move
CRM criam, adquirem, armazenam e
disseminam conhecimento
Sugerir, com base no estudo realizado,
um plano de ações que tenha por objetivo
otimizar a criação, aquisição e
disseminação do conhecimento na Move

Coleta de Dados
Conversa informal com o Diretor executivo e o
Superintendente de Sistemas da Move

Análise documental e observação participante.

Entrevista semi-estruturada com os lideres de
equipe da Move.

Fundamentação teórica, observação e
entrevistas.

CRM
Quadro 2: Coleta de dados

3.4 Limitações de estudo

A presente pesquisa não teve como objetivo esgotar o assunto Gestão do
Conhecimento. Diversas são as obras que tratam do assunto, porem foi abordado
apenas o que se relacionava com o objeto de interesse do autor: criação, aquisição,
armazenamento e disseminação do conhecimento em uma empresa de consultoria

em CRM e terceirização de TI.
Dado que a pesquisa limitou-se a coleta de dados apenas em uma empresa,
não se pode fazer generalizações ou afirmar tendências de outras organizações.
O modelo proposto são considerações da autora, de como se poderia
melhorar o processo de Gestão do Conhecimento na Move CRM Porém, a limitação
de tempo não permitiu a validação das idéias propostas.
Não se deve deixar de lado, o fato de que a autora faz parte da organização,
e isso pode ter causado vieses no resultado final da pesquisa, apesar da mesma
procurar ser o mais imparcial passível.
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4. ESTUDO DE CASO
0 estudo de caso traz inicialmente a caracterização da empresa onde sera
feita a análise. Em seguida, é feita a análise com base nos objetivos propostos.

4.1 Caracterização da empresa
A caracterização da empresa tem por objetivo fazer a descrição de como se
deu o inicio das atividades da organização e qual sua configuração atual.

4.1.1 Histórico do empreendedor
Em 1993, era fundada por Wanderley Schmidt Campos a Perfil Tecnologia
para oferecer as empresas soluções para suas atividades de database marketing e
call center. Naquele mesmo ano, a Perfil conceituou e registrou a marca One-to-One
no INPI, tornando-se um dos pioneiros na aplicação do conceito de Customer
Relationship Management (CRM) no Brasil.
No período de 1.993 a 1.998, seu empreendimento cresceu a uma taxa média
de 60% ao ano e em 1.999 obteve aporte de Capital da JDTC Participações, de
forma que em 2.000 inaugurou uma fábrica de software J2EE em Florianópolis. Em
2.001, Wanderley recebeu

o titulo de "Empreendedor Endeavor", importante

instituição de apoio ao empreendedorismo na América Latina.
Em 2.002 negociou uma composição com a Datasul S/A resultando na
criação da Datasul CRM, empresa que desenvolve e mantém a solução de CRM da
Datasul, onde atuou como diretor executivo até abril de 2.005.
Wanderley observou em sua trajetória que as empresas, de forma geral, têm
uma dificuldade muito grande de acompanhar o ritmo acelerado da evolução da
tecnologia da informação a partir de suas areas internas de TI (Tecnologia da
Informação). Desta forma, além de perderem seu diferencial tecnológico muito
rapidamente, acabam por desviar sua atenção a processos que não são suas
competências-chave (processos, pessoas e técnicas gerenciais voltados para TI).
Identificada a oportunidade, Wanderley fundou em julho de 2005, a Move
CRM, a qual é o atual Diretor Executivo. A proposta da empresa é prestar serviços
de terceirização de processos de negócio (BPO), de Relacionamento com os
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Clientes e de TI (ITO), arquitetadas

e implementadas para gerar um valor

sustentável.
4.1.2 A empresa Move CRM Consulting & BP0
A empresa a ser analisada é a Move CRM Consulting & BPO, razão social
Move CRM Consultoria LTDA. Esta localizada na Rodovia SC 401, KM 01, Joao
Paulo - Parque Tecnológico Alpha, onde se encontram outras empresas de
tecnologia e a incubadora CELTA.
Como BPO, a Move oferece soluções completas para dinamizar o negócio de
seus clientes, possibilitando que os mesmos direcionem os esforços para seus core
business.

Urn dos pilares da empresa é seguir a tendência em oferecer serviços
baseados em um conjunto de sofwares aplicativos de terceiros (ISV's ou Open
Sources) ou de parceiros; além de toda a infra-estrutura

e suporte técnico

necessário.
A Move CRM tem sua sede em Florianópolis e possui mais duas unidades;
uma em Jundiai e outra em São Paulo. As unidades de Jundiai e São Paulo ficam
dentro das dependências do cliente. 0 cliente da Move é uma empresa de Call
Center. A Move da manutenção nos soft-wares, desenvolve novos projetos em todas
as areas, acompanha a aquisição de infra-estrutura necessária para a
operacionalização das atividades da empresa, negocia com fornecedores e realiza a
análise do negócio corno um todo, melhorando processos

e estabelecendo

metodologias.
Hoje, a Move conta com uma equipe de cerca de 70 colaboradores que
trabalham nas mais diversas areas: Sistemas, Infra-estrutura (Produção), Telecom,
Service Desk, Segurança da Informação, Consultoria de Negócio e PM0 (Escritório
de Gerenciamento de Projetos), conforme estrutura a seguir.

I
Figura 3 . Estrutura Move CRM

SegLraiwa
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Para gerenciar as demandas de trabalho, assim que a Move foi contratada
pelo seu cliente, por seus serviços de terceirização de TI, uma das cláusulas do
contrato referia-se a implantação de um sistema de Help-Desk que fizesse o
gerenciamento. Esse requisito era muito importante para o cliente, pois antigamente
as solicitações de demandas eram feitas por e-mail. Dessa forma não era possível
organizá-las e priorizá-las

de forma com que os desenvolvedores ou area

solucionadora soubessem o que resolver primeiro. Essas demandas poderiam ser
de diversos tipos; incidentes, problemas e melhorias.
Os incidentes são acontecimentos que fogem de um padrão normal. Por
exemplo, usuário não consegue efetuar o login em seu computador. Se identificado
que o computador estava bloqueado apenas para o administrador do sistema,
chama-se o administrador, desbloqueia-se a máquina e seguem-se as atividades
normais.
0 problema é a evolução de um incidente, ou recorrência deste. Usando o
exemplo citado, se nem o administrador do sistema conseguir desbloquear

o

computador do usuário, provavelmente existe um problema que deverá ser
veri fi cado. Esse problema pode ser de diversos tipos: autenticação de usuários,
máquina travada; disco rígido danificado, etc.
As melhorias são aquelas que o cliente solicita uma alteração no sistema para
melhorar o trabalho dele. Pode ser um novo campo em uma tela, uma nova
funcionalidade no sistema, um novo tipo de relatório, ou uma nova forma de
visualizá-lo. No caso de infra-estrutura, uma melhoria pode ser a compra de um
servidor mais potente, troca de um servidor de e-mail ou atualização de um sistema
operacional.
Iniciadas as atividades da Move, foi realizada uma pesquisa de tecnologias,
que serviu pra avaliar as ferramentas de Help Desk, que fizesse a gestão dessas
demandas, existentes no mercado. Um analista de negócios foi responsabilizado
pelo projeto, que foi concluído em dois meses. As funcionalidades deveriam contar
com o controle e organização dos fluxos das demandas, registro de ocorrências
(incidentes) e suporte nas operações do cliente.
Como citado, essa ferramenta seria de grande importância para que o cliente
pudesse medir em que areas vinha despendendo seus recursos financeiros. Até
então, não se sabia o quanto se gastava com desenvolvimento de sistemas, suporte
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as operações e compras de equipamentos. Isso se tornava mais critico pelo fato do
cliente ter três unidades e sua gestão não ser centralizada.
0 software escolhido foi o JIRA, uma ferramenta flexível, customizavel, fácil
de integrar com outros sistemas e simples para gerenciar problemas. 0 JIRA é
utilizado por grandes organizações, do porte da Boeing, Nasa, Cisco e GE.
Após implementada a ferramenta, iniciou-se o processo de solicitar melhorias
pelo software e até o momento o JIRA 6 a principal ferramenta para gerenciamento
de demandas utilizada pelas areas de Sistemas, Produção, Service Desk e Telecom,
que serão descritas a seguir.

4.1.3 Caracterização das areas de atuação

A area de Sistemas é responsável pela analise e implementação de sistemas
de informação no cliente. É a maior area de negócio da Move com cerca de 30
colaboradores.
As demandas de trabalho de desenvolvimento de sistemas chegam a equipe
por duas formas: melhorias solicitadas pelo JIRA e as demandas geradas pelos
projetos corporativos e de operação.
Dentro da area de sistemas, as melhorias compreendem o desenvolvimento
de novas funcionalidades, correção de bugs, geração de novos relatórios gerenciais.
novos campos nas telas, etc. As melhorias são solicitadas diariamente pelos
gerentes do cliente através do Jira. Em reuniões com os analistas de negócio da
Move, esses gerentes priorizam as melhorias por data de entrega e as mesmas são
planejadas para serem entregues no prazo de uma semana, de acordo com os
recursos disponíveis da Move.
Dentre as maiores solicitações de melhorias dos clientes, podem-se citar:
ajustes de layout (disposição dos campos na tela), desenvolvimento de novas
interfaces e novos campos de preenchimento nas telas dos sistemas, como pode ser
visto na figura 4.
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Senhores,
Fiz algumas analises nos processos de correçõo de endereçamento e precisamos que seja criada na tabela mailing urn campo chamado
endereço_correto opções Sim ou No e temos que criar uma interface que possa importar esse arquivo correto.
Campos descritos
CPF.1 4 CARACTERES
ENDEREÇO_CORRETO.SIM ou NÃO, 3 CARACTERES
DE_LOTE:EX:20060100 8 CARACTERES
Dúvidas ou qualquer sugest5o liguem a vontade

Figura 4: Solicitac5o de novo campo na tela

A figura 4 mostra um chamado de melhoria solicitando a inclusão de campos
na tela do sistema. Porém nem todas as melhorias são solicitadas pelo Jira, elas
podem vir por meio do Documento de Visão dos projetos corporativos ou de

operação.
Os projetos

corporativos

devem atender as necessidades de toda

organização do cliente. São projetos que tratam de desenvolvimento de novos
softwares. Abrangem desde o entendimento da situação atual, passando pelo
planejamento de uma solução alvo, dado um plano de ações. Assim como projetos
de sistemas, os projetos corporativos também podem ser configurados para atender
projetos de Produção e Telecom.
Esse tipo de projeto não é tão freqüente, já que se caracteriza por uma

reestruturação de toda a organização ou a adoção de uma solução inovadora para
todas as Areas do cliente. Esses projetos são solicitados geralmente pelo diretor ou
por um superintendente do cliente. Hoje a Move desenvolve sete projetos

corporativos, todos voltados A Area de sistemas.
0 projeto de operações surgiu para tratar uma necessidade dos stakeholders
de aprimorar ainda mais o nível de planejamento de melhoria cujo custo é muito alto,
ou ainda cujo escopo levaria um prazo muito grande para ser executado. Desta
forma, um projeto de operações trata de um projeto planejado e desenvolvido a
partir de um documento de visão. Ele visa também aspectos voltados ao negócio e
infra-estrutura, diferente de um projeto de Melhorias.

0 documento de visão centraliza diversas informações do projeto, é uma
formalização do acordo firmado entre cliente e Move. Trata da descrição do
problema pelo solicitante,

limite e escopo do projeto, propostas de solução,

avaliação critica da melhor opção, descrição das Users Stories, plano de ação a ser
seguido no andamento do projeto, equipe de projeto com descrição dos papéis e
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responsabilidades de cada membro e o plano de comunicação, que especifica como
será reportado o andamento do projeto para o cliente.
Os projetos de operação possuem um tempo maior para ser desenvolvido que
as melhorias, mas não são tão complexos como os projetos corporativos. Eles
tratam da operação de uma unidade, e não a todas, por isso preferiu-se classificá-lo
desta maneira.
Mesmo que a Area de sistemas não fique concentrada em uma unidade,
todas as demandas podem ser desenvolvidas por qualquer equipe de
desenvolvimento. As equipes localizam-se na Move Jundiai, em Vergueiro e em
Florianópolis, onde está a Fábrica de Software, que cada vez mais vem
concentrando o desenvolvimento de sistemas. A idéia é que no futuro, as equipes se
concentrem na Fábrica de Software em Florianópolis.
A equipe de Produção conta com 15 colaboradores. Esta é a área que cuida
dos processos que envolvem a disponibilidade e segurança da infra-estrutura. Inclui
o suporte a usuários, consultoria em segurança, dimensionamento do tráfego,
gestão do parque de desktops e implantação e tunning dos bancos de dados e
demais componentes de ambiente operacional.
Pode-se dividir a área de produção em outras duas, que é o Service Desk e o
Control Desk. Este último é responsável pela manutenção do ambiente operacional,
dos bancos de dados e das redes de internet.
0 Service Desk tem um importante papel como suporte ao usuário. Ele serve
de "front end" para todos os outros departamentos de TI. Além disso, é capaz de
tratar várias solicitações dos usuários sem a necessidade de contatar o pessoal
especializado.
0 Service Desk é o principal ponto de contato entre o cliente e a área de TI da
Move. Com uma equipe de cerca de dez membros, todos na unidade de Vergueiro.
Estas são as primeiras pessoas a terem contato com as solicitações do Jira.
Service Desk faz o atendimento corporativo dos chamados abertos pelo cliente e os
encaminha para os responsáveis ou área solucionadora. Porém eles atendem
algumas solicitações como, criação de contas de e-mail, permissões de acessos e
usuários de rede e sistemas.
Hoje, a equipe de Produção está concentrada no site de Vergueiro, onde
também está localizado o Data Center do cliente.
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A area de Telecom possui uma equipe de 5 colaboradores, sendo que o
coordenador da area fica em Florianópolis. Esta area

é

responsável

pelo

gerenciarnento da plataforma das centrais telefônicas. Sua principal atividade

é

manter as centrais telefônicas operando e implantar a infra-estrutura de telefonia em
novas operações, configurando e instalando as centrais e seus periféricos. Além
disso, faz contatos com as operadoras de telefone buscando menores tarifações.
Os lideres das equipes descritas acima, desenvolvimento de sistemas,
Telecom, Produção e Service Desk, são responsáveis pela utilização do time quanto
ao desenvolvimento e atendimento de demandas. Eles fazem o controle de fluxo de
chamados e negociação de prioridades com os gerentes e superintendentes do
cliente. Além disso, os lideres são responsáveis pelo gerenciamento da equipe.
contratação de novos membros e outras atividades operacionais relacionadas ao
RH.
O PM0 é o escritório de gerenciamento de Projetos da Move. É composto por
uma tríade: Gestão de Projetos, Gestão do Conhecimento e Gestão de Processos.
No âmbito da Gestão de Projetos, o PMO busca garantir que os projetos sejam
concluídos dentro do prazo, dos custos e qualidade estimados. Com a Gestão do
Conhecimento busca-se coletar e repassar o conhecimento organizacional. Quanto a
Gestão dos Processos, procura-se estabelecer e melhorar processos e padrões para
atendimento de solicitações de demandas, com a finalidade de garantir maior
qualidade e desempenho.
Segundo o Guia do PMBoK (2004), o PMO é uma unidade organizacional que
centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio. Devido a
características próprias, a Move adotou o PM0 para dar suporte a gestão de
projetos.
Dentre as responsabilidades do PM0, destaca-se o apoio aos lideres de
equipes, gerentes e time de projeto e aos stakeholders. Na Move, as principais
finalidades do PMO são:
a)

Padronizar informações, cronogramas, estimativas, relatórios, planos:
através da implantação da metodologia de gerenciamento de projetos,
criou-se templates para o uso dos analistas de negócio e gerentes de
projetos de forma a padronizar e estruturar a entrada de informações e
melhorar o entendimento dos interessados. Os cronogramas, status
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report e relatórios gerenciais são gerados pelo PM0 como forma de
posicionar o cliente quanto aos custos e prazos do projeto;
b)

Ser o elemento central de informações: tendo conhecimento de todos os
envolvidos nos projetos andamento, o PM0 consegue definir melhores
prazos e recursos para o atendimento de novas demandas;

c)

Ser um centro de apoio aos times de projetos: o PMO apóia as equipes
quanto a metodologia, processos e praticas de gerenciamento de
projetos;

d)

Estimular o espirito de equipe: por meio de incentivos, o PM0 procura
premiar, não necessariamente de forma financeira, a colaboração das
equipes. Essa colaboração pode vir de novas idéias quanto a processos.
adoção de novas ferramentas ou melhores praticas;

e)

Manter histórico dos projetos: por ser o núcleo responsável pela gestão
do conhecimento,

o PM0

procura organizar

e

armazenar a

documentação dos projetos concluídos e em andamento;
f)

Realizar comparações de desempenho entre projetos: hoje essa prática
não vem sendo realizada;

g)

Estimar riscos e ações de mitigação aos mesmos: cada projeto possui
diversos riscos relacionados, como corte de custos, perda de prioridade
frente um novo projeto, perda do gerente do projeto. É responsabilidade
do PM0 identificar esses riscos, reportá-los ao cliente e prever medidas
corretivas;

h)

Garantir que os processos e a metodologia sejam cumpridos, por meio
de auditoria: a auditoria verifica se os processos e as metodologias
adotadas vêm sendo cumpridos, buscando sempre a melhoria continua.

0 coordenador do PM0

é o responsável

pela Gestão de Processos.

qualidade de soft-wares e metodologia. Além disso, tem o papel de coordenar as
atividades do PM0, gerenciando as demandas que vêm da alta administração, dos
lideres de projetos e requisições e idéias dos membros de equipes.
O PM0 da Move conta com a participação de seis pessoas, sendo que uma
delas é responsável pelo estudo análise e adoção de práticas e ferramentas
voltadas a Gestão do Conhecimento. Dentre as atividades do responsável pela
Gestão do Conhecimento, estão: gerenciamento e suporte aos usuários do Atena
(cadastro de usuário, permissão de acessos, inclusão de grupos, manutenção

e
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atualização do conteúdo), pesquisa de ferramentas de colaboração, divulgação de
novos projetos e casos de sucesso por meio do PM0 News, um boletim informativo
enviado aos stakeholders e aos colaboradores da Move mensalmente; e atualmente
estudo e implantação de um portal corporativo.

4.2 Objetivos estratégicos da Gestão do Conhecimento na Move CRM

Primeiramente, ao tratar de objetivos estratégicos da Gestão do
Conhecimento na Move CRM, é preciso ressaltar que a Move não possui missão,
visão e objetivos formalizados.
Quando iniciou suas atividades, a Move era apenas uma empresa de
consultoria em CRTVI. Com o passar do tempo, foi absorvendo outras areas de TI do
cliente, e cada vez mais vem cuidando de processos e negócios.
Por ter pouco tempo de atuação no mercado, 18 meses, a diretoria acredita
que ainda é cedo para definir a missão, visão e objetivos da empresa, pois isso
engessaria seus limites, não permitindo atuar em areas que ainda não são de sua
competência.
Porém, mesmo não possuindo esses objetivos traçados, a diretoria sabia que
assim como a Gerência de Projetos, Processos e a Metodologia, a Gestão do
Conhecimento é um dos benefícios trazidos por um Escritório de Projetos (PM O).
Embora os objetivos estratégicos não tenham sido declarados formalmente,
ao adotar o PM0, definiu-se que a Gestão do Conhecimento seria responsável pela
coleta de experiências de projetos e dados para uso em projetos futuros e para a
melhoria de processos. Também possuía o

dever de identificar

e

publicar

documentações e técnicas dos projetos e adicioná-las à base de conhecimento da
empresa e realizar um benchmark com empresas ou companhias que praticam a
Gestão do Conhecimento e têm obtido sucesso.
Levando em consideração a importância que esses processos de Gestão do
Conhecimento possuem para melhorar a comunicação e qualidade da informação
prestada ao cliente, Move procurou adotar algumas práticas de forma planejada para
diminuir eventuais riscos que poderiam ocorrer.
Esses riscos dizem respeito a falta de centralização e coerência das
informações repassadas aos clientes e a falta de comunicação entre as equipes de
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projeto e gerentes do cliente. A idéia é que todos compartilhassem das mesmas
informaçbes, e quando não as tivessem, saberiam onde encontra-las.
O próximo tópico trata das principais práticas adotadas pela Move, em relação
Gestão do Conhecimento.

4.3 Atuais praticas da Gestão do Conhecimento na Move CRM

Devido a necessidade de práticas de Gestão do Conhecimento, a Move
necessitava de um ambiente onde fossem disponibilizadas informações sobre
Projetos, que fosse de fácil uso e acesso a todos os envolvidos: acionistas, gestores,
colaboradores e cliente. Seria o repositório de conhecimento da Move.
Essa necessidade vai de acordo com as práticas de Gestão do Conhecimento
citadas por Davenport e Prusak (1998), onde a empresa deve implantar formas de
armazenar

o

conhecimento, procurando garantir que todas as pessoas da

organização tenham acesso a ele.
Além de disponibilizar informações, também seria necessário geri-las de
forma que ficassem concentradas num ambiente único, e que o conhecimento
gerado com a experiência de projetos passados, pudesse ser reaproveitado para
projetos vindouros.
Para isso, naquele primeiro momento, foi feita uma pesquisa de tecnologias
que pudesse atender a principal necessidade: gerenciar conteúdos. Dentre os
gerenciadores de conteúdo pesquisados, o Plane era o mais viável, por ser um
software Open Source, de fácil usabilidade

e por possuir uma comunidade

relativamente grande. Mais tarde a ferramenta foi batizada pelo nome de Atena,
como pode ser visualizado na fi gura 4.
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Definida a tecnologia, foi montada uma estrutura de pastas que abordava
basicamente os projetos, a metodologia, templates e alguns processos de projetos.
Essa estrutura inicial foi sendo modificada conforme o uso do Atena e o surgimento
de novas necessidades de documentação para diferentes tipos de projetos

e

processos.
Vale lembrar que a documentação no Atena vai de acordo com um dos
processos para criação de conhecimento propostos por Nonaka e Takeuchi (1997),
que é a combinação. Segundo definição dos autores, na combinação, as pessoas
trocam e combinam conhecimentos por meio de documentos, reuniões, conversas
ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas.
Tanto as pastas, como os documentos contidos nelas, possuem nível de
acesso por usuário. Os usuários estão divididos por grupos de projetos. Cada projeto
possui uma pasta que contempla toda documentação estabelecida pela metodologia
e outros materiais utilizados como referência. A equipe do projeto possui permissão
para inserir, editar e excluir documentos. Outros usuários possuem permissão
apenas para consular os documentos.
Essa restrição por usuário tem por objetivo facilitar que os membros tenham
acesso independente do administrador do sistema e impedir que documentos

confidenciais sejam consultados ou excluídos por usuários indevidos.
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Com o tempo o gestor do Atena verificou algumas falhas no sistema. As
vezes, usuários conseguiam visualizar alguns documentos sem possuir as
permissões necessárias. Isso fez com que a confiabilidade do Atena fosse afetada.
Urn outro problema identificado na adoção do Atena foi a falta de
conhecimento na linguagem utilizada. A equipe de desenvolvimento da Move conta
com membros que conhecem linguagens de programação como Delphi, ASP, C#,
Dot Net e Java, mas nenhum deles conhece a linguagem utilizada pelo Plone, que é
o Phyton.
Com o uso mais acentuado do Atena, verificou-se a necessidade de algumas
customizações que facilitariam o manuseio da ferramenta, porém não puderam ser
realizadas devido a falta de conhecimento da linguagem. A empresa também não
quis investir em adquirir conhecimento fora, como uma consultoria especializada, por
exemplo.
Por isso, a Diretoria decidiu investir na pesquisa e adoção de uma ferramenta
de gestão de conteúdo que seja mais segura, possua facilidade de integração e
customização, que tenha padrões abertos e linguagem de programação mais
comum aos desenvolvedores da Move.
A necessidade de documentação, uma forma de externalizar o conhecimento,
segundo Nonaka e Takeuchi (1997), foi suprida pelo estabelecimento de uma
metodologia, que visava alcançar bons resultados, ter controle e acompanhar tarefas
e recursos aliado ao atendimento a fatores críticos de sucesso, estratégias e
prioridades da empresa. Para alcançar estes objetivos foi importante a adoção de
uma metodologia para o acompanhamento da gestão de projetos adequada.
A metodologia de gerência de projeto adotada pela Move foi o XPM. O XPM
(eXtreme Project Management)

é

uma metodologia de desenvolvimento

reconhecida, baseada nos conceitos do Guia PMBoK e (2004), cujo objetivo é
descrever como entregar projetos com prazo e custo estimados considerando o
escopo.
As atuais práticas de Gestão do Conhecimento na Move muito se relacionam
com a metodologia XPM, pois esta é uma metodologia de gerência de projetos
baseada na participação ativa dos stakeholders e abertura no compartilhamento de
todas as informações relativas a projetos entre as partes. A comunicação deve ser
intensa e as informações devem estar disponíveis ao cliente em qualquer momento.
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Porém, ao mesmo tempo, essa metodologia prevê

o mínimo de

documentação possível. Por isso, inicialmente procurou-se estabelecer alguns
documentos a serem gerados por tipo de projeto. Esses documentos são
obrigatórios e os responsáveis por sua elaboração são os lideres do projeto.
Os documentos, ou artefatos, a serem gerados por tipos de projeto podem ser
visualizados na figura 5:
• RTE FATOS DE PROJETOS
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Como mostra a figura 5, percebe-se que o número de documentos depende
do tipo de projeto. Segue o escopo desses documentos:
a)

0 Documento de Visão, como já descrito anteriormente, traz um
levantamento de todas as necessidades do cliente com a descrição de
todas as solicitações. Um documento é gerado a cada novo projeto
corporativo. Esse documento também traz as demandas de
desenvolvimento do projeto, onde é documentado o necessário para um
entendimento mútuo da necessidade e do plano de mudança para
alcançar o cenário alvo desejado;

b)

A User Story é um detalhamento do que vai ser desenvolvido (código)
pelos analistas de sistemas do projeto;
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c)

A Avaliação de Tecnologias (Anexo A) é um documento que faz a
comparação de tecnologias quando é necessário um estudo para o
cliente Identificar qual melhor solução a ser adotada, levando em
consideração suas necessidades;

d)

Manual do Usuário contem

todas as especificações técnicas

e

operacionais do sistema desenvolvido.
Para projetos corporativos, é necessária a elaboração do Documento de
Visão, Cronograma de Projeto, User Story, Avaliação de Tecnologias, caso tenha
sido pesquisada alguma ferramenta, e o Manual do Usuário. A descrição das Users
Stories é feita dentro do documento de visão.
Para os projetos de operação, como são projetos de melhorias com maior
escopo, não é necessário fazer avaliação de tecnologia,

e o manual s6 é

confeccionado quando solicitado pelo cliente. Assim como projetos corporativos, as
Users Stories ficam dentro do documento de visão.
Nos projetos de melhorias é necessário montar apenas o cronograma e fazer
a descrição das Users Stories.
0 principal objetivo da elaboração desses artefatos é a reutilização do
conhecimento gerado pelas equipes. Muitas vezes a demanda se repete, e se
alguma vez ela já foi tratada não será necessário resolvê-la novamente, o quê
diminui o indice de re-trabalho da equipe.
Para cada tipo de projeto ha uma forma de armazenar a documentação. Os
projetos corporativos e de operação, têm seus artefatos armazenados no Atena. Já
os projetos de melhoria, que abrangem as Users Stories, têm essas armazenadas
no JIRA, o sistema de gerenciamento de demandas. Os cronogramas para todos os
tipos de projeto ficam armazenados no Atena.
Urna outra prática estabelecida é a reunião semanal. Essa é uma forma de
combinação de conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (1997). 0 objetivo é que
essas reuniões aconteçam periodicamente, uma vez por semana
Ha dois tipos de reuniões: a reunião de lideres com o PM0 e as reuniões de
equipe. A reunião de dos lideres com o PM0 acontece todas as sextas-feiras as
14:00 horas. É obrigatória a presença de todos os lideres de equipe e analistas de
negócios. Discutem-se principalmente as melhorias dos processos, necessidade de
revisão de metodologia, repasse de informações sobre projetos, adoção de boas
práticas e surgimento de novas necessidades a serem tratadas pelo PMO.
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Vários assuntos discutidos na reunião são repassados pelos lideres as suas
equipes na reunião de equipes. Ao final da reunião é gerada uma ata que é
encaminhada a todos os participantes. Antigamente essas atas eram armazenadas
no Atena. Porém devido a falta de atualização, definiu-se que elas seriam guardadas
nas caixas de e-mail dos membros do PMO, por causa da auditoria.
A reunião de equipe também deve acontecer semanalmente, e é obrigatória
para todas as equipes da Move. 0 objetivo é que a equipe troque experiências,
conhecimentos e idéias. Além disso, deve-se repassar as tarefas da semana. Esse é
o momento do lider repassar para a equipe as informações pertinentes discutidas na
reunião com o PM0.
As atuais praticas de Gestão do Conhecimento que foram identificadas na
Move, que são o armazenamento, externalização e combinação do conhecimento,
foram estabelecidas pelo PM0. O PM0 não só estabelece, como também audita se
essas praticas têm sido colocadas em ação.
Por intermédio da definição de indicadores e metas individuais definidas de
acordo com as decisões estratégicas da empresa, a auditoria visa garantir que as
praticas de Gestão do Conhecimento, os processos e as metodologias adotadas
venham sendo cumpridos.
Os indicadores são estabelecidos pelo PMO em conjunto com os lideres de
equipe e Diretoria. Eles levam em consideração o papel desempenhado por cada
equipe, por isso cada area e seus gestores possuem indicadores próprios.
As metas individuais, assim como os indicadores, também são definidas pelo
PM0, lideres e Diretoria. Porém, levam em consideração o papel individual exercido
dentro da equipe. Por exemplo, dentro da equipe de sistemas, analistas
programadores possuem metas diferentes dos testers.
Como se pode perceber, as praticas identificadas ainda não abrangem todos
os objetivos iniciais da Gestão do Conhecimento propostos pela Move. 0 que se
verifica são ações primárias, que nem mesmo com processo de auditoria podem ser
garantidas, pois o PM0 não consegue controlar as práticas nas unidades distantes.
Além disso, muitos lideres usam a falta de tempo como pretexto por não ter
conseguido realizar as reuniões. Como a falta de tempo é produto da alta demanda
gerada pelo cliente, a prioridade é atendê-lo.
Como sera tratado mais adiante, nem essas poucas práticas estão enraizadas
na cultura da organização, elas funcionam em algumas equipes, dependendo do
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perfil do lider, se ele estimula mais a criação e compartilhamento do conhecimento
ou não.
Também se observou que não há políticas da empresa que apóiem ou
reforcem essas práticas. Grande parte dos lideres entrevistados não conseguiu
identificar meios que a empresa utilize para motivar

o compartilhamento de

conhecimento, nem de reconhecer e reter pessoas colaborativas.
As exceções ocorreram com o lider do PM0, que possui contato direto com o
tema e com o lider da equipe de sistemas, que fica na sala ao lado da equipe do
PM0 e também interage constantemente com essa equipe.
Os lideres afirmam que a cultura do compartilhamento não é percebida e que
provavelmente, isso só mudará quando a alta administração demonstrar seu apoio e
cobrar de forma mais efetiva que seus colaboradores sejam mais pró-ativos quanto
ás práticas de Gestão do Conhecimento.
4.4 Criação do Conhecimento na Move CRM
Conforme abordado anteriormente, a criação do conhecimento é um dos
fatores chaves para o sucesso da organização. A criação do conhecimento
organizacional é a capacidade que a empresa possui de criar, difundir e incorporar
conhecimento a produtos, serviços e sistemas.
Dentro das áreas de atuação da Move, a criação do conhecimento ás vezes
acontece de formas diferentes. Isso se deve ao fato da distância geográfica das
unidades.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para que uma empresa seja criadora de
conhecimento, ela precisa garantir que haja uma interação intensiva e trabalhosa
entre os membros da organização. Mas hoje, não se consegue ter controle efetivo se
as práticas de Gestão do Conhecimento em Jundiai e em Vergueiro vêm sendo
adotadas.
Por essas unidades estarem dentro das instalações físicas do cliente, a
dinâmica do negócio do mesmo nem sempre permite que haja tempo hábil,

OL1

pessoa disponível para o repasse não apenas de conhecimento técnico, mas
também de senso critico ao resolver os problemas das áreas. Logo, pouco acontece
no processo de socialização do conhecimento.
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Hoje, o que se percebe é que o conhecimento ainda é retido pelas pessoas e
a Move não possui nenhuma política para evitar que isso ocorra. Poder-se-ia afirmar
que na maior parte das equipes o conhecimento existente é o tácito, pois não há
interação do conhecimento entre as pessoas, o que segundo Nonaka e Takeuchi
(1997) é a principal forma do conhecimento ser criado em uma empresa.
As equipes do PMO e da Fábrica de Software são as que mais fogem a esse
contexto. Entre essas equipes, busca-se interagir constantemente e repassar á
equipe quais atividades estão sendo desenvolvidas. Apresentam-se novos
conhecimentos pesquisados para que seja compartilhado entre todos.
Nas reuniões semanais, é uma prática comum os membros das equipes
fazerem apresentações aos demais. Na equipe de sistemas, os programadores
relatam todo o desenvolvimento da semana com as novas soluções desenvolvidas
para o cliente. Esse desenvolvimento pode ser re-utilizado por outro membro em um
outro sistema mais tarde.
Na equipe do PM0, procura-se difundir o conhecimento por meio da
apresentação do plano de ação individual. Todos relatam as atividades que vêm
desempenhando, qual o objetivo e os resultados já alcançados. Discutem-se várias
idéias que visem a melhoria dos processos e as idéias são levadas á Diretoria.
As características dos membros do PM0 são voltadas à colaboração e
inovação Cada vez que alguém descobre algo novo, leva-se para a equipe poder
discutir e verificar a possibilidade da adoção, seja de uma nova técnica, prática ou
ferramenta.
Nas demais equipes a transferência de conhecimento ocorre apenas sob
demanda. Não se procura fazer um rodízio de tarefas para que os membros
entendam melhor as tarefas uns dos outros. E na maioria dos casos, não há nem
como consultar algum documento para conhecer melhor área. Essa falha ocorre por
dois principais motivos: falta de cultura em documentar os processos de trabalho e
outro a falta de tempo alegada pelo excesso de demanda.
As reuniões semanais de equipe ainda garantem que haja uma comunicação
minima entre a equipe e o lider. Nessas reuniões os lideres repassam as metas
operacionais à equipe, e recolhem idéias da equipe para repassar ao PM0.
Entretanto, a falta de definição de quais conhecimentos são relevantes para a
Move, acaba inibindo o processo de criação do conhecimento. A empresa não
estabeleceu quais conhecimentos ou informações são importantes para a
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organização. Não há

uma referência de que tipo de conhecimento deve

necessariamente ser repassado

e para quem ser repassado. A criação do

conhecimento s6 é válida quando as pessoas sabem como poderão utilizá-lo nas
tarefas do seu dia-a-dia.
Isso inibe que a criação do conhecimento aconteça, pois para que o
conhecimento seja criado ele precisa da interação efetiva do conhecimento tácito
com o conhecimento explicito, o que não acontece na Move.
Percebeu-se que muitos dos lideres afirmam não se preocupar muito com
documentação por não saber para quem são destinados certos tipos de
documentos, e ainda, mesmo que gerados eles não são consultados. É dada
atenção apenas aos artefatos de projetos auditados pelo PM0, mas mesmo assim a
atualização nem sempre é regra.
Vale ressaltar que a decisão de auditar os artefatos de projetos, deve-se ao
processo de estabelecimento de metodologia e não da Gestão de Conhecimento. A
auditoria visa verificar se os processos e metodologia dos projetos estão sendo
seguidos Se foi estabelecido que era obrigatório elaborar um documento de visão,
ou a realização de reunião semanal entre equipes, isso se deve a metodologia e não
porque esta é uma forma de externalizar ou combinar conhecimentos. Ainda não ha
indicadores próprios para auditar práticas de Gestão do Conhecimento.
Deve-se atentar que os lideres não percebem que, assim como a falta de
repasse de conhecimento informal, se o conhecimento não é documentado as
pessoas não podem atualizá-lo, reutilizá-lo e nem aprender com as experiências dos
outros, e isso impede que a criação do conhecimento organizacional aconteça.
Como já identificado no capitulo anterior, a ausência da rotina em documentar
se deve principalmente à falta de tempo e falta de conhecimento do porque e para
quem essa documentação

é

importante. Nesse caso,

é

preciso fazer urna

conscientização dos lideres e das equipes para mostrar que a documentação diminui
o tempo de busca por informações, o conhecimento pode ser re-utilizado e o reporte
de informações ao cliente acontecerá de forma mais clara e rápida.
Também não se constatou a existência de ferramentas de colaboração para
troca de conhecimentos informais. Acredita-se que haja uma deficiência de infraestrutura e pessoal capacitado, nesse sentido. Todos os lideres entrevistados
sentem a necessidade de um wiki, onde haveria uma descrição de procedimentos
menos formal que os manuais, mas que poderia ajudar todas as areas.
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O wiki funciona como uma enciclopédia on-line, que ao invés de ser mantida
por uma pessoa, conta com a colaboração de quem tem conhecimento de
determinado assunto. É uma ferramenta de colaboração que vem sendo bastante
utilizada em grupos na internet, como forma de troca de conhecimento. Algumas
vezes pode até substituir um manual. A idéia é que um grupo de usuários possa
adicionar e editar conteúdos em um browser, geralmente não necessitando de
aprovação. 0 wiki suporta hyperlinks que os conectam a outras páginas com
conteúdos que se relacionam.
Para que o conhecimento seja criado, a organização precisa dar as condições
para que os colaboradores desenvolvam, compartilhem, armazenem e disseminem
conhecimento. Não é o que se percebe na atual realidade da Move. 0 que se
percebe é a falta de incentivos para compartilhar conhecimento.
Nenhum dos entrevistados pôde identificar ações que a empresa promove
visando uma melhor Gestão do Conhecimento e quando questionados sobre a
consciência do papel da Gestão do Conhecimento na Move, verificou-se que não há
compreensão do tema. Apenas o coordenador do PM0 soube responder com
certeza. Para os demais esse papel não é transparente.
É claro que mesmo de forma não estruturada o conhecimento é criado, porém
os lideres não conseguem gerenciar esse processo, por não conhecerem a fundo
quais os benefícios da Gestão do Conhecimento. Mais uma vez volta-se ao
problema da falta de apoio da alta administração.
Segundo os lideres, essa carência em promover ações que mostrem
empresa que a Gestão do Conhecimento é algo importante, pode ser um dos fatores
que não permitem que os objetivos iniciais tenham sido alcançados.

4.5 Aquisição do Conhecimento na Move CRM

A geração do conhecimento trata não apenas da criação do conhecimento.
mas também da aquisição deste. A aquisição de conhecimento por uma organização
pode ocorrer através de contratações, aquisições de outras empresas, contratação
de consultorias e investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Assim que a Move foi contratada, grande parte das pessoas que trabalhavam
na área de TI do cliente foi absorvida pela Move. Por isso, quando questionados
sobre aquisição do conhecimento, todos os lideres afirmaram que o principal fator da
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Move ter absorvido os colaboradores do cliente no processo de terceirização, devese ao fato deles já terem o conhecimento especializado. Para adquirir esse
conhecimento fora, a Move levaria muito tempo até conquistar a experiência

e

entender todos os processos do cliente.
Porém, como afirmam Davenport e Prusak (1998), é difícil determinar e
identificar quais são as pessoas que geram resultados devido ao seu conhecimento.
Por isso, inicialmente foram contratadas todas as pessoas que estavam interessadas
em trabalhar na Move, isso também diminuiria o choque para os colaboradores com
o processo de transferência.
Com o tempo, os lideres das equipes foram percebendo por meio de
observações pessoais e dos colegas, que algumas pessoas não vinham de
adaptando a nova realidade, não demonstravam retorno ou não mostravam um born
desempenho. Para minimizar problemas e conflitos, essas pessoas foram desligadas
ou remanejadas para outras areas da Move.
Ainda hoje acontecem aquisições de conhecimento do cliente, geralmente no
nível mais gerencial. Quanto a contratação de novos colaboradores, não se exige
tanto o conhecimento técnico. Busca-se contratar pessoas que tenham perfis
voltados ao trabalho em equipe, pró-ativas e com bom relacionamento interpessoal.
Essas características são importantes na medida em que a empresa, para
desenvolver conhecimento, necessita de pessoas com perfis colaborativos.
Davenport e Prusak (1998) afirmam que contratar pessoas perspicazes e deixar que
elas conversem entre si é urna forma de apoiar as praticas de criação do
conhecimento.
Entretanto, essa avaliação é informal e feita de forma subjetiva. Na maioria
das equipes não se aplica teste comportamental para verificar esses tipos de
requisitos. Isso acontece apenas para contratação da equipe do PMO e para os
analistas da Fabrica em Florianópolis.
Também foi verificado que a maior parte dos contratados da Move são
estagiários. Muitas vezes não se consegue obter no mercado pessoas com os
conhecimentos necessários para a realização das tarefas, e quando isso acontece
são pessoas muito especializadas que custariam caro para a empresa. Por isso, a
Move proporciona um ambiente propicio para o aprendizado, sem, entretanto.
oferecer algum tipo de treinamento formal.
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Nessa descrição, o ambiente foi considerado propicio para o aprendizado
segundo relatos dos lideres entrevistados, que afirmam que a estrutura física do
ambiente não é uma barreira para a troca de conhecimentos e os membros mais
velhos da equipe acham bastante natural

o repasse das tarefas

e outras

informações aos novos entrantes, eles sempre se mostram bem dispostos e
acolhedores.
Ao entrar na empresa, os novos colaboradores são acompanhados por um
membro mais velho da equipe. Esse membro encaminha alguns documentos que
julgue necessários para a realização das atividades do novo colaborador. Além
disso, mostra suas atividades do dia-a-dia. Com exceção da equipe de sistemas, os
novos contratados são acompanhados por mais de um membro mais velho. Isso
evita que o colaborador adquira maus hábitos das pessoas que o acompanharam, e
também tenha uma visão mais critica de como desenvolver suas tarefas.
0 tempo de acompanhamento varia de acordo com o desempenho individual.
Dependendo das tarefas que o novo colaborador vai realizar, o conhecimento pode
ser repassado sob demanda de trabalho. Por isso, não se consegue transferir todo o
conhecimento para novos membros da equipe. Percebe-se nessa prática uma
situação bastante delicada. Se há apenas uma pessoa com conhecimento de uma
ferramenta ou sistema, por exemplo, na falta dela é difícil haver alguém para
substitui-la.
Muito do conhecimento adquirido pelas equipes da Move acontece por meios
informais, por isso além dos perfis citados as pessoas precisam ser autodidatas.
Essa característica so é identificada com o tempo e não ha meios de avaliar isso no
momento do recrutamento. Apenas a equipe de sistemas tem pessoas dedicadas
em tempo parcial a pesquisa e desenvolvimento, nas demais equipes as pesquisas
são feitas individualmente e conforme a necessidade.
A aquisição de conhecimento por meio de treinamentos é rara na Move, salvo
exceções em que seja adquirida uma nova tecnologia. Quando isso acontece é

realizado um treinamento com os fornecedores. Porém o mais comum é o repasse
de manuais e outras documentações técnicas para a equipe.
Quando o treinamento acontece, ele faz parte da consultoria realizada por
terceiros no momento da implantação da nova tecnologia. Essa característica foi
observada por Davenport e Prusak (1998). Os autores afirmam no momento da
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negociação de aquisição' de tecnologias, os consultores levam em consideração a
transferência do conhecimento para seus clientes.

Na maioria das vezes, quando há necessidade de um treinamento fora da
Move, uma pessoa é destinada ao treinamento e o conhecimento adquirido não é
repassado a equipe. Isso so acontece quando é preciso que uma pessoa assuma a
função da outra, ou no caso da demanda de trabalho for muito grande para uma so
pessoa atender. Mais uma vez, percebe-se a falta de praticas para o repasse do
conhecimento adquirido.
A maior parte dos lideres afirma que o que inibe esse repasse é a falta de
tempo, mas todos concordam que isso é importante para a empresa e mais ainda
para a equipe, já que isso evita a perda do conhecimento quando uma pessoa se
desliga da Move.
Segundo Davenport e Prusak (1998) há outras duas formas de adquirir
conhecimento; aluguel do conhecimento que ocorre com a contratação de
consultoria e envolve transferência de conhecimento; e a geração de conhecimento
por meio de equipes dedicadas a pesquisa e desenvolvimento.
0 aluguel de conhecimento na Move pode ser bem retratado no caso da area
de Segurança Corporativa. Hoje, quem estrutura a area

é

um consultor

especializado em Segurança Corporativa. Ao mesmo tempo em que estrutura a
area, estabelecendo processos, ele vem repassando o conhecimento para a pessoa
que vai assumir a area em breve. Esse repasse acontece por meio das reuniões e
definições de processos para atendimento das demandas da area.
Observa-se que esse conhecimento não vem sendo repassado formalmente,
principalmente por que tanto o consultor como o futuro responsável pela area não
consideram que isso seja importante. Eles acreditam que a internet oferece diversas
fontes de pesquisas, e que estariam re-fazendo um trabalho já desenvolvido por
terceiros. Esse acontecimento é uma exceção, já que a area tem apenas o dever de
seguir práticas recomendadas por padrões mundiais em Segurança Corporativa, que
estão estabelecidas em vários guias que tratam do tema.
Então, neste caso, pode-se afirmar que a aquisição de conhecimento se da
pela socialização, internalização, o que Nonaka (apud RIBEIRO, 2000) define por
"learning by doing", pelo acompanhamento do futuro responsável da area.

65

Embora de forma não institucionalizada, não tendo uma equipe dedicada,
pode-se afirmar que a Move oferece um ambiente voltado á pesquisa

e

desenvolvimento. Vale ressaltar que as pesquisas s6 são feitas mediante alguma
necessidade, não há pesquisa sem finalidades. Dentro de cada equipe existe
pessoas com perfis voltados à pesquisa e seus lideres sabem a quem destinar
essas tarefas quando surge uma necessidade.
A equipe de sistemas pode contar com duas pessoas com perfis bem
voltados à pesquisa e desenvolvimento. Elas não trabalham apenas com pesquisa.
mas elas fazem avaliações das tecnologias disponíveis no mercado, que podem
melhorar as atividades ou processos de trabalho do cliente. Após um levantamento
de requisitos do cliente eles avaliam as tecnologias e expõem os resultados para
que o cliente escolha a alternativa que mais se adequa ás suas exigências.
A única documentação gerada em pesquisas é a planilha de avaliação de
tecnologias, e embora seja obrigatória, na maioria das vezes não é utilizada. Até
hoje nenhuma descrição das funcionalidades das tecnologias, manual ou guia de
usuário foi elaborado como resultados das pesquisas realizadas.
Essa planilha contempla vários itens que devem ser considerados quando se
pretende adquirir uma tecnologia, como os fatores técnicos, custo e adaptação. De
acordo com as necessidades do cliente, pontuam-se os itens para cada uma das
tecnologias pesquisadas, e como resultado final, gera-se um ranking com a
classificação geral.
Cada planilha é capaz de avaliar três tecnologias diferentes. Além dos itens
especificados acima , há uma aba que contempla a ações a serem tomadas para os
riscos identificados quando a adoção da tecnologia. A planilha pode ser consultada
no Anexo I.
4.6 Armazenamento do Conhecimento na Move CRM

0 armazenamento de conhecimento trata da disponibilização das informações
e conhecimentos criados pela organização. Essa prática contribui para que estes
possam ser consultados, atualizados e reutilizados quando necessário.
A prática de armazenar conhecimento, segundo Marconi e Lakatos (apud
ANDRÉ, 2001), trata da classificação dos dados e agrupamento destes sob
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determinadas categorias, por semelhança ou afinidade. Para esses autores, nesse
momento identifica-se a importância do papel da tecnologia.
A tecnologia para armazenamento de conhecimento na Move é um sistema
de gestão de conteúdo, o Atena. Embora seja a ferramenta instituída pela Move
como própria para o armazenamento do conhecimento, poucos a reconhecem como
tal. Alguns fatores foram identificados como causa da falta de acesso.
0 primeiro é que grande parte dos colaboradores que hoje são Move, faziam
parte da equipe do cliente. Este não tinha processos definidos, não seguia
metodologia alguma e o armazenamento de documentos era feito apenas nos
servidores. A falta de habito em usar um sistema gerenciador de conteúdos pode ter
sido um dos inibidores do uso do Atena.
É comum em todas equipes, um grande volume de informação armazenada
em servidores e pastas compartilhadas nos computadores pessoais. Porém, usa-se
mais o compartilhamento pela rede, e segundo opinião dos lideres entrevistados.
talvez por falta de cultura as pessoas não pensam no Atena como primeira opção
para armazenar conhecimento. Não se usa o Atena nem para armazenar , nem para
compartilhar conhecimento.
Outro fator identificado é a falta de conhecimento da existência do Atena. Ao
adotar a ferramenta o PM0 procurou comunicar a toda organização que possuíam
uma ferramenta para fazer a gestão de documentos e que toda a documentação de
projeto e reportes ac cliente seriam armazenados la.
Entretanto, a medida que entravam novas pessoas, não foi repassado a elas
a existência e importância de um sistema que gerenciava conteúdos, armazenava
conhecimento e servia como fonte de informações para o cliente. Esperava-se que
os lideres de equipes informassem do Atena a quem estivesse entrando, e não o
PM0. Vale ressaltar que desde do inicio de suas atividades a Move dobrou o
número de colaboradores.
A falta da comunicação e incentivo constante ao uso do Atena, podem ter
desestimulado os colaboradores que o conheciam de utilizarem-no. Com o passar
do tempo. o Atena foi caindo em desuso pela equipes, exceto pelo PM0.
A equipe que mais utiliza o Atena é o PM0. Por trabalhar com um volume
muito grande de documentação de processos, metodologias, padrões e andamento
dos projetos, é necessário que a equipe disponibilize as informações num ambiente
corporativo. Mas mesmo o PM0 reconhece que não possui um processo para
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atualizar os documentos e verificar se o que foi disponibilizado vem sendo
consultado.
Os analistas de negócio e lideres de projetos também utilizam o Atena, mas
nesse caso, trata-se mais da atualização dos documentos de visão de projetos
corporativos ou de operação.
Nas unidades de Jundiai e Vergueiro há um diretório em um servidor do
cliente que fica disponibilizado para as equipes depositarem documentos. Porém as
informações que são disponibilizadas não passam por um processo de divulgação.
Também não há controle ou processos estabelecidos para a atualização dessas
informações.
O terceiro fator mais percebido como inibidor ao armazenamento de
conhecimento é a falta de tempo para que a equipe possa documentar seu trabalho
e o conhecimento gerado. A demanda do cliente é muito grande, por isso prefere-se
a melhor solução em menos tempo e sem documentação, à solução melhor e
documentada com a possibilidade de reutilização do conhecimento.
Um grande problema identificado, nesse caso, é que hoje não se mede
quanto tempo as pessoas perdem ao tentar encontrar uma informação de que
precisam. Na maior parte das vezes acaba-se ligando para quem tem a informação,
e o problema fica sem solução até que essa pessoa seja encontrada.
Dentre os fatores inibidores, um outro relatado pelos lideres é que mesmo
sendo elaborada uma documentação, ela não é consultada pelo cliente. As pessoas
perguntam diretamente a quem sabe e não se dão ao trabalho de pesquisar
primeiro. Até hoje a documentação elaborada não teve feedback do cliente. Por isso,
presume-se que ele não tem o habito de consultar o Atena.
Segundo o lider da equipe de Jundiai, o Atena dificulta em parte a motivação
em armazenar documentos. Para ele, a estrutura de navegação é difícil de entender,
não há padrões para o armazenamento e nomenclatura de documentos e inexiste a
funcionalidade de versionamento de arquivos. Buscando a veracidade desses fatos
com o PM0, verificou-se que existe padrão de armazenamento e nomenclatura para
os documentos, porém esses não foram divulgados, por isso são desconhecidos dos
demais.
0 maior prejudicado com a falta de armazenamento de conhecimento na
Move é a equipe do Service Desk. Para poder atender o maior número de problemas
surgidos, antes que tenham que encaminhar a area solucionadora, eles poderiam
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consultar uma base de conhecimento que descrevesse a solução dos problemas.
Dessa forma a demanda de trabalho para as áreas solucionadoras diminuiria
bruscamente, dado que o conhecimento seria re-utilizado.
Quanto ao armazenamento percebe-se primeiramente a falta do hábito em
codificar o conhecimento, passar para o papel o conhecimento adquirido ou os
processos e informações necessárias para a realização de alguma atividade. Isso é
agravado com a falta de apoio do cliente, que ao cobrar soluções rápidas, não dá
atenção á documentação nem mesmo a consulta.

4.7 Disseminação do Conhecimento na Move CRM

Embora tenha uma estrutura propicia para a troca de conhecimento, muito
pouco foi observado na Move com relação à disseminação do conhecimento.
0 meio mais comum para disseminação são as reuniões semanais com
equipe. Segundo os lideres, nessas reuniões os integrantes da equipe fazem urn
breve relato das atividades que desempenharam durante a semana.
Segundo relato do lider de Jundiai, antigamente aconteciam palestras de
cerca de uma hora, com o objetivo de informar toda a equipe quanto aos processos
de uma operação. Hoje essas reuniões não acontecem mais devido à falta de
tempo, por causa da grande demanda gerada pelo cliente.
0 maior problema encontrado quanto ás reuniões semanais é que por estar
dentro das dependências do cliente, nas unidades de Jundiai e Vergueiro nem
sempre é possível realizar reuniões para repasse de conhecimento.
Esse problema vai de encontro com as barreiras identificadas por Davenport e
Prusak (1998), onde os gerentes ao verem os funcionários conversando acham que
estes estejam evitando trabalho. Já houveram reclamações por parte do cliente ao
chegar á sala da Move e encontrar as pessoas conversando. Sem saber do que se
tratava, acharam que a equipe não tinha trabalho para fazer. A reclamação foi de um
gerente do cliente para um líder da Move.
Com esse tipo de comportamento, por parte do cliente, as unidades de
Jundiai e Vergueiro se sentem prejudicadas quanto ás reuniões. 0 que não
acontece na Move Florianópolis que possui uma unidade independente do cliente.
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A Move Florianópolis possui uma sala de reuniões que é comum para todas
as equipes, e mesmo no caso de indisponibilidade da sala, as equipes não se
sentem inibidas de trocarem conhecimentos.
Como afirmado por Davenport e Prusak (1998), a informalidade é a melhor
forma de transmitir conhecimento. Verificou-se que todas as unidades possuem
arranjo físico adequado. No geral não foi observada a presença de baias que
impedissem a troca de informações informais entre a equipe. As duas exceções
ficam em Vergueiro.
A sala do Service Desk tem um espaço reservado para os atendentes de Help
Desk. Eles ficam isolados do resto da equipe, o que segundo a lider da equipe inibe
um pouco o repasse de informações a eles.
O outro caso é a equipe de desenvolvimento da Vergueiro que não têm uma
sala própria. Eles ficam na mesma sala que os analistas de negócio e muitas vezes
se sentem inibidos ao conversarem, para não atrapalhar o trabalho dos colegas de
sala.
Uma ocorrência de disseminação do conhecimento aconteceu no inicio de
2006, onde a Move promoveu um Workshop com os analistas de negócio e lideres
de equipe das três unidades e o PMO, com o objetivo de reforçar as práticas já
existente referente à metodologia, discutir e decidir novas práticas para melhoria do
processo, disseminar o conhecimento entre as diferentes equipes e divulgar o que
estava acontecendo de mais importante nos projetos corporativos.
Todos os lideres aprovaram o Workshop e perceberam a melhoria em suas
atividades. Porém muitas coisas mudaram até a presente data e eles sentem a
necessidade da realização de novos eventos como esse.

4.8 Sugestão de plano de ação de Gestão do Conhecimento

As ações listadas a seguir foram elaboradas com base na pesquisa
bibliográfica, comparando-as com a análise realizada na Move. Essas ago- es buscam
tornar a Gestão do Conhecimento uma prática estruturada, com objetivos

e

responsabilidades bem definidos.
a)

Elaborar e apresentar a missão, visão e valores da empresa. Embora já
tenha mais de um ano operacional, até hoje a Move ainda não definiu
sua missão, visão e valores. Não foi identificado um plano estratégico, e
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se ele existe, não é divulgado. A partir da formulação da estratégia será
possível amarrar os objetivos estratégicos da Gestão do Conhecimento
com os objetivos estratégicos da Move.
b)

Definir junto com a alta administração, quais os objetivos estratégicos da
Gestão do Conhecimento na Move. Dessa maneira,

é possível

demonstrar qual sua importância e valor para os colaboradores. Tendo
consciência disso, o espirito de colaboração pode ser estimulado.
c)

Fazer mapeamento do conhecimento na Move de forma a identificar
quais conhecimentos são considerados críticos para a empresa, e assim
promover ações para capturar, armazenar

e

disseminar esses

conhecimentos. Esta etapa compreende:
-

Definir pessoas-chaves que criam conhecimento na organização;
Determinar quais tipos de conhecimento elas detêm e como elas o
criam;
Determinar quais tipos de informações

e

conhecimentos são

considerados pertinentes ao compartilhamento/publicação;
Verificar necessidades pessoais/interesses.
d)

Como a Move utiliza diversos sistemas, é interessante que se use
apenas uma ferramenta que contenha todas as informações necessárias
para a realização de tarefas no dia-a-dia dos colaboradores. Por isso,
pode-se definir uma ferramenta a ser utilizada como Portal Corporativo.
Essa ferramenta deve atender ás seguintes demandas:
-

Aplicativo de gestão de conteúdo, para armazenamento e atualização
de documentos. Deve possuir restrição de acesso por tipo de usuários,
versionamento de conteúdos, compartilhamento de uso e fluxo de
aprovação de documentos. Um novo sistema de gestão de conteúdo,
para substituir o Atena se faz necessário pelos fatos já relatados, como
falta de confiabilidade na segurança do Atena e falta de conhecimento
da linguagem que permita que customizações sejam feitas na
ferramenta. 0 Atena também não possui versionamento, um outro
requisito solicitado pelos entrevistados;

-

Fóruns de discussão, para disseminação de conhecimento informal. Os
fóruns permitem que as equipes troquem informações e conhecimento
de seu interesse. Como as equipes de Florianópolis, Jundiai

e
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Vergueiro são distantes e possuem pouco contato pessoal, o fóruns
teria como objetivo aproximar as pessoas para discutirem problemas
que são comuns a todas as unidades.
Wikis para estimular a colaboração entre os membros da equipe.
Segundo relatos dos lideres, as pessoas têm certa dificuldade em
documentar procedimentos formais e elaborar manuais. 0 uso do wiki
poderia estimular o repasse de conhecimento de uma forma menos
estruturada, mas que serve como fonte de consulta ou base de
conhecimento;
Ferramenta de busca robusta, que contemple todos aplicativos, para
que os usuários encontrem o que desejam com maior facilidade e em
menos tempo que atualmente.
e)

Após a escolhida a ferramenta, divulgar, treinar e tirar dúvidas quanto ás
ferramentas de Gestão do Conhecimento. Essa é uma das etapas mais
importantes, pois se o Portal Corporativo não for intensamente divulgado
e comunicado, ele vai se tornar obsoleto, assim como aconteceu com o
Atena. Também é importante treinar os usuários do Portal para que a
dificuldade em utilizá-lo não seja uma barreira à criação,
armazenamento e compartilhamento de conhecimento.

f)

Estudar e definir estratégias de incentivo aos colaboradores, para que
estes ponham em prática as ações de Gestão do Conhecimento e
acessem o Portal dando suas contribuições. Os incentivos são dados na
medida que as pessoas colaboram com idéias e melhorias no processo
de Gestão do Conhecimento. Seria uma forma de introduzir a cultura de
criação, armazenamento e disseminação de conhecimento nas equipes.

g)

Desenvolver meios de medir o nível de satisfação de usuários quanto ao
Portal. Definir um método para colher feedback, que pode ser desde
uma ferramenta de pesquisa, como uma ouvidoria. Por meio do
feedback recebido, procura-se melhorar os processos

e adaptá-los

segundo necessidades e orientações de toda a organização.
h)

Desenvolver métricas e indicadores para assegurar a adoção das
práticas de Gestão do Conhecimento, assim como os incentivos, os
indicadores são uma forma de inserir a cultura de colaboração. A idéia é
que esses indicadores façam parte da avaliação de desempenho dos
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colaboradores, fortalecendo assim, a adoção dos processos e práticas
de Gestão do Conhecimento.
Quando se trata da definição de estratégias de incentivo aos colaboradores,
deve-se dar uma atenção especial ao assunto, dada sua complexidade. Além da
preocupação em garantir que

o

conhecimento seja criado, armazenado

e

disseminado, também se deve garantir que as pessoas mais talentosas

e

colaborativas permaneçam na empresa.
E nesse momento que se percebe a importância das políticas de Recursos
Humanos. Segundo Ribeiro (2000), deve-se levar em consideração aspectos da
cultura organizacional, liderança, arranjos físicos, regras, procedimentos, etc.
Dentre os autores pesquisados, verificou-se a convergência de opiniões no
que se trata és novas formas de se ver os trabalhadores. Hoje se as empresas
procuram lugar de destaque no mercado, elas devem possuir características
atrativas aos colaboradores, como ambiente de trabalho, liderança, postura

e

aprendizado, todas relacionadas com a Gestão do Conhecimento (SOUSA et al..
2001). 0 reconhecimento, para pessoas com perfil colaborativo, que se engajam e
se comprometem com a Gestão do Conhecimento deve ser diferenciado. Essas
pessoas não serão motivadas apenas por recompensas financeiras.
0 estilo de liderança também deve ser diferenciado. 0 lider deve garantir â
sua equipe o aprendizado individual e organizacional e o desenvolvimento pessoal.
Considerando todos os objetivos relatados, elaborou-se um cronograma para
o desenvolvimento das ações propostas. Esse cronograma foi elaborado a partir da
planilha eletrônica Excel.
ID Plano de ações

Horas

Prede-

Envolvidos Como fazer

cessora
1

Elaborar e apresentar a missão, visão 16 hrs
e valores da empresa

Diretoria

Reuniões entre
Diretoria e
Gestores das áreas

2

AC - Realizar reuniões

8 hrs

com gestores das areas
3

4

AC - Elaborar a
formalização da missão, visão e
valores da empresa
Elaborar e apresentar os objetivos
estratégicos da GC para a empresa

8 hrs

14 hrs

PMO,
Diretoria

Em reuniões. PM0
definir corn
Diretoria corn os
objetivos da GC na

Move.
5

AC- Elaborar os
objetivos estratégicos da GC

12 hrs

4
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AC - Apresentar os
2 hrs
objetivos da GC para a empresa
Fazer mapeamento do conhecimento 74 his

AC - Definir pessoas-.
chaves por meio de entrevistas
com gestores
AC Por meio de
entrevistas, levantar quais
conhecimento críticos eles
possuem.
AC Por meio de
entrevistas, levantar com
gestores informações e
conhecimentos pertinentes ao
compartilhamento/publicacão

2 hrs

6

52 hrs

-

16 hrs

10

AC - Verificar
necessidades
pessoais/interesses
12 Seleção de Tecnologia para Portal
Corporativo

4 hrs

11

13
Pesquisa de tecnologia
14
Homologação de tecnologia
15 Realizar treinamento com usuários

88 hrs
4 hrs

16

6 hrs

11

AC - Treinamento para
usuários finais nos três sites

92 bra

12 his

18

12 hrs

AC - Definir incentivos

Equipe de

Utilização da

Sistemas

metodologia Move.
com planilha de
avaliação de
tecnologia.

PM0

Realizar
treinamento
corporativo, em
todas as unidades,
para que os
usuários aprendam
a lidar com a nova
tecnologia.

14

6 hrs

17 Definir de incentivos

Entrevista pessoaschaves da Move.
indicada pela
diretoria.

7

-

10

PM0

15
PM0 e RH Verificar com o RH
a adoção de
incentivos nãofinanceiros. As
idéias serão
discutidas em
reuniões.

para colaboradores, junto ao RH

19 Definir métricas e indicadores

16 hrs

20

16 hrs

AC - Defi nir métricas e
indicares específicos para GC

Total
Quadro 3:Cronograma de ações.

230 hm

PM0

Reuniões entre
membros do PM0.
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O cronograma não leva em consideração quanto tempo todas as ações
demorariam a serem atendidas. Não há como afirmar que o projeto estará concluído
em dois meses. Mas em compensação, consegue-se estimar o volume de horas
para realizá-lo, nesse caso 230 horas. Essa estimativa baseia-se em fatos reais,
conforme experiência da autora.
Geralmente, nos projetos, as horas são distribuídas para várias pessoas, pois
é difícil o caso de um projeto ser desenvolvido do inicio ao fim por uma so. As
tarefas serão designadas a elas de acordo com sua disponibilidade de tempo. As
tarefas também podem ser compartilhadas por várias pessoas, como pode ser
percebido na coluna dos envolvidos.
Nesse caso, a 230 horas estimadas seriam alocadas para as pessoas
envolvidas nas ações descritas. Algumas delas necessitam que ações anteriores
estejam finalizadas para serem iniciadas. Por isso, para algumas ações, precisa-se
estabelecer outras predecessoras. Mas também há várias tarefas descritas no
cronograma podem ser desenvolvidas simultaneamente, como a definição de
incentivos e a pesquisa de tecnologia, por exemplo.
A ação de desenvolver meios de medir o nível de satisfação de usuários
quanto ao Portal não foi contemplada no cronograma, por ter caráter continuo. 0
nível de satisfação deve ser medido constantemente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
As considerações finais e sugestões para trabalhos futuros são apresentadas
neste Ultimo capitulo. Pretende-se fazer o resgate dos objetivos específicos nas
considerações finais, e em seguida sugerir ações para trabalhos posteriores.

5.1 Considerações finais

Percebe-se que com o aumento de interesse e publicações na área, a Gestão
do Conhecimento vem se tornando um tema bastante discutido entre gestores,
acadêmicos e governo. A motivação para isso é o reconhecimento de que cada vez
mais o conhecimento se sobrepõe ã antiga forma de produção, o trabalho braçal.
As organizações, entretanto, não se sentem preparadas para o novo tipo de
gestão que tem corno foco o conhecimento individual e organizacional. Buscando
verificar como as organizações vêm tratando a Gestão do Conhecimento em seus
ambientes, esse trabalho mostrou o estudo de caso realizado na Move CRM, uma
empresa de Consultoria em CRM e terceirização de Tecnologia da Informação.
0 estudo procurou identificar quais os objetivos estratégicos da Gestão do
Conhecimento na Move CRM; identificar quais as atuais práticas da Gestão do
Conhecimento adotadas pela Move CRM; identificar como as equipes da Move CRM
criam, adquirem, armazenam e disseminam conhecimento e, com base no estudo
realizado, elaborar um plano que tenha por objetivo otimizar a criação, aquisição e
disseminação do conhecimento na Move CRM.
Segundo a análise verificou-se que pelos objetivos estratégicos da Move não
estarem ainda definidos, eles não possuem vínculos com os objetivos iniciais
propostos pela Gestão do Conhecimento. Não há uma declaração formal da missão.
visão e objetivos da empresa,

o que acaba se estendendo para Gestão do

Con hecimento.
Porém, ao iniciar suas atividades, definiu-se que seria da responsabilidade da
área a coleta de experiências de projeto e dados para uso em projetos futuros e para
a melhoria de processos; identificar e publicar documentações e técnicas dos
projetos e adicioná-las á base de conhecimento da empresa; e por fim, realizar um
benchmark com empresas ou companhias que praticam a Gestão do Conhecimento
e têm obtido sucesso.
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Com o segundo objetivo do estudo, procurou-se identificar quais as atuais
práticas de Gestão do Conhecimento na Move. Formalizados, verificou-se
principalmente as reuniões semanais de equipe, a institucionalização da
documentação de projetos, como o documento de visão, manual do usuário e Users
Stories, e por fim, o armazenamento no Atena- gerenciador de conteúdos adotado
pela Move.
Foram identificados alguns fatores que inibem a criação do conhecimento
dentro das equipes: a distância geográfica das unidades não permite que o PM0
tenha certeza que as ações são colocadas em prática; ambiente dentro das
instalações físicas do cliente; falta de cultura das pessoas em documentar seus
processos de trabalho e conhecimentos gerados; a transferência de conhecimento
ocorre apenas sob demanda, devido à necessidade do cliente querer resoluções
rápidas; falta de ferramentas de colaboração para troca de conhecimento informal e
principalmente falta de apoio da alta administração com a criação do conhecimento.
Embora esses problemas ocorram na maioria das equipes , percebeu-se que o
PM0 é uma equipe bastante engajada na criação do conhecimento. É constante a
troca de conhecimento formal e informal na equipe.
Quanto ao armazenamento, verificou-se que mesmo a Move disponibilizando
uma ferramenta, o Atena, as pessoas não o utilizam para armazenar e consultar
documentos, informações e conhecimento. 0 mais comum

é a utilização de

servidores comuns, pastas nos computadores pessoais compartilhadas e e-mails, ou
seja, as informações estão dispersas pela organização.
Não existe um processo para estruturar informação a ser armazenada nem
para atualização de documentos. Porém

o Atena oferece um estrutura para

armazenamento, onde já estão armazenados vários tipos de documentos, corno
templates, normas e documentação de projetos.
A falta de uso do Atena foi justificada pela dificuldade de uso da ferramenta,
falta de versionamento de documentos, assim como a falta de cultura das pessoas
em consultá-lo antes de perguntar a alguém.
A disseminação do conhecimento, assim como a criação do conhecimento.
acontece de forma bastante primária na Move. É mais comum encontrar barreiras
que práticas.
Verificou-se a Move oferece um arranjo propicio para a disseminação de
conhecimento entre as equipes, em todas as unidades, com apenas duas exceções.
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A Move Florianópolis conta com uma sala de reunião que pode ser utilizada por
todos e urna copa onde as pessoas tomam café, agua e conversam com freqüência.
A forma mais fácil de verificar a disseminação foi através das reuniões
semanais, que nem sempre acontecem devido a falta de tempo. Mais uma vez
gerada pela demanda do cliente.
Por fim, identificados os atuais problemas, fica um plano que tem por objetivo
estabelecer ações para que a Gestão do Conhecimento se torne formalizada na
Move, tenha abrangência corporativa, com processos estabelecidos

e métricas

definidas.
preciso que o tema Gestão do Conhecimento seja algo natural na empresa,
tenha objetivos factíveis e que tenha apoio nos diferentes niveis organizacionais. A
criação, armazenamento e disseminação do conhecimento devem fazer parte da
cultura organizacional e fazer parte do dia-a-dia dos colaboradores.
Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam se responsabilizar e se
comprometer com as práticas de Gestão do Conhecimento. Esse comprometimento
pode vir por meio do alinhamento dos objetivos individuais e organizacionais e apoio
e envolvimento da alta administração.

5.2 Sugestões para trabalhos futuros

Mesmo antes de iniciar a análise, a autora identificou a carência de trabalhos
relacionando as teorias de criação de conhecimento com as atuais práticas de
Gestão do Conhecimento adotadas pelas organizações, e como esse processo pode
ser apoiado pela area de Recursos Humanos. Por isso, fica a sugestão da
elaboração de um diagnóstico a ser realizado na Move, depois que as ações forem
adotadas pela empresa, a fim de verificar se elas obtiveram sucesso nos seus
objetivos.
Outro estudo a ser realizado, só que num âmbito mais complexo, diz respeito
aos fatores que podem influenciar o comportamento dos indivíduos da organização a
serem mais colaborativos. Esse perfil

é importante para que a Gestão do

Conhecimento seja uma prática efetiva nas instituições.
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APÊNDICE A

Roteiro para entrevista semi-estruturada.

1. Quais funções são realizadas na sua área de atuação? Quais são suas
responsabilidades?
2. Com o processo de terceirização de TI da Softway, alguns colaboradores
vieram para a Move. Qual o motivo dessas pessoas serem contratadas? Por
que não se buscou novas pessoas?
3. Quais as formas mais freqüentes de se obter conhecimento na sua equipe?
4. Quais critérios você avalia na contratação de um novo colaborador para a sua
equipe? São avaliados critérios referentes a criatividade, colaboração.
capacidade de aprendizado e preferência por trabalhos em equipe, ou apenas
se avaliam critério técnicos (habilidades para exercer a função)?
5. Já aconteceu em algum momento de toda sua equipe necessitar de um
treinamento realizado por terceiros como forma de adquirir conhecimento?
Como se determina a necessidade de treinamento?
6. Existe algum núcleo, ou integrante da sua equipe voltado ao desenvolvimento
de novos conhecimentos (P&D)? 0 que é feito com os resultados das
pesquisas?
7. De que forma acontece o repasse de conhecimento aos novos integrantes de
sua equipe? A pessoa passa por uma serie de treinamentos ou o repasse
acontece informalmente por outros membros da equipe?
8. Membros mais velhos da equipe auxiliam novos integrantes de forma
colaborativa?
9. Como é compartilhado o conhecimento na sua equipe? Quais as formas mais
comuns da equipe trocar informações?
10.Quais as estruturas utilizadas para o compartilhamento? São utilizadas
ferramentas de colaboração como fóruns de discussão, wikis

e outras

ferramentas de groupware?
11.E comum a reunião entre a equipe para a discussão de problemas e repasse
de conhecimentos?
12.Existe ambientes apropriados para a troca de conhecimento informal na
empresa? (Cantina, bebedouro, copa).
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13.A estrutura do ambiente é propicia para a troca de conhecimento? (layout,
baias com divisórias altas).
14.É normal e constante a comunicação entre os membros da equipe e com
membros de outras equipes da empresa?
15. De que formas são documentados os processo de trabalho, guias, manuais e
outros documentos necessários para a realização das tarefas da sua equipe?
Com que freqüência são consultados?
16.Voces recebem algum feedback quanto a esses guias, processos e manuais.
Como são tratados?
17.Há rotinas para a documentação desses conhecimentos?
18. Como acontece o armazenamento desse conhecimento gerado pela equipe?
Há tecnologia apropriada para armazenamento e consulta a informações
necessárias para a realização do trabalho da equipe?
19. Com

que freqüência se realiza a manutenção desse conhecimento

armazenado? Existe algum processo para atualização?
20.Você consegue identificar quais ferramentas que hoje são, ou poderiam ser
utilizadas para armazenar o conhecimento de sua equipe?
21 Existe algum outro tipo de tecnologia que você acredita ser mais eficiente que
as atuais utilizadas?
22.Você sabe qual o papel da Gestão do Conhecimento na empresa?
23. Você acha que a cultura da empresa tem proporcionado um ambiente voltado
Gestão do Conhecimento?
24.Consegue-se perceber claramente de que forma a empresa motiva seus
colaboradores a compartilharem seus conhecimentos?
25.Você consegue identificar se a empresa possui alguma forma de evitar a
retenção de conhecimento critico por pessoas em funções chaves?
26.A empresa cla as devidas condições para que

o conhecimento seja

compartilhado? Se sim, você consegue identificar alguma forma da empresa
recompensar os colaboradores?
27.Você enxerga alguma política da empresa para atrair e reter pessoas
talentosas?
28. Quais as ações você acredita que hoje são tomadas que visam uma melhor
Gestão do Conhecimento? Quais se aplicam a sua area de atuação?
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ANEXO A
Avaliação Individual de Tecnologia (aba de especificação da tecnologia)

Avaliação Individual de Tecnologia
Nome da Tecnologia:
versao:
Nome do Fabricante:

Fatores Técnicos

<Nome da Tecnologia 1>
<Versão
>

<Nome do Fabricante>

Pontos

Propõe-se a fazer o que é apropriado?

5

Gera resultados corretos ou conforme
acordado?
É capaz de interagir com sistemas
especi fi cados?
Está de acordo com normas e
convenções previstas em leis e
descrições similares?

3

É fácil encontrar uma falha quando
ocorre?
E fácil encontrar e remover defeitos?
Há grandes riscos de bugs quando se
faz alterações?
É fácil testar quando se faz alterações?
Evita acesso não autorizado, acidental
ou deliberado a programas e dados?
Com que frequência apresenta falhas?
Ocorrendo falhas como a tecnologia
reage?
E capaz de recuperar dados após uma
falha?
Qual é o tempo de resposta de
processamento?
Quanto recurso utiliza?
Qual o impacto de produção que a
empresa terá com a assimilação desta
tecnologia?

Observação
<Campo destinado a Observações sobre
este aspecto da tecnologia.>

1

5

3
/
5
3
1

5
3
3
1

5
3

.

Fateres de Custo
Quais as condições de pagamento e
valores para a aquisição imediata da
tecnologia?

4

Em quanto tempo estima-se que a
solução adotada torne-se obsoleta?
Quais os gastos com treinamento,
manutenção e suporte?
Será necessária a aquisição de
tecnologia extra para suporte, ampliação
da estrutura ou outros gastos
operacionais?

5
3
5
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Fatores de Pressões
Qual o impacto ambiental da adoção
desta tecnologia?
Qual o impacto Regulamental da adoção
desta tecnologia?
Fatores de Adaptacao
É fácil adaptar a outros ambientes sem
aplicar outras ações ou meios além dos
fornecidos para esta funcionalidade no
software considerado?

1
2

5

E fácil instalar em outros ambientes?
E fácil substituir por outro software?
Está de acordo com padrões ou
convenções de portabilidade?
E fácil entender os conceitos utilizados?

3
1
5

E fácil aprender a usar?
È fácil de operar e controlar a operação?

1
5

Possui fornecedores acessíveis?
Possui variedade de fornecedores?
A arquitetura da ferramenta está
alinhada ás estratégias da empresa?

3
1
5

3

Passos para o preenchimento da Avaliação Individual de Tecnologia:

1 - Preencher o nome da tecnologia, versão e nome do fabricante.
, conforme a tabela abaixo Descrição

Tecnologia é feita para suprir esta
característica
Tecnologia possui esta característica
satisfatoriamente
Tecnologia atende precariamente esta
característica
Tecnologia não atende a característica,
contudo pretende desenvolvê-la muito
em breve
Tecnologia não atende a caracteristica e
não possui sequer uma previsão de
atender esta característica

Pontos

5
4

3
2

1
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Avaliação Individual de Tecnologia (aba de especi fi cação de riscos)

Riscos
<Nome da Tecnolo ia 1>
Ações de Tratamento
Riscos Detectados
<descrição dos riscos de adotar esta <citar ações que poderiam ser tomadas
tecnologia>
para diminuir ou evitar este risco>

<Nome da Tecnolo ia 2>

ecos bctados

Ações de Tratamento

<descrição dos riscos de adotar esta <citar ações que poderiam ser tomadas
tecnologia>
para diminuir ou evitar este risco>

<Nome da Tecnolo• ia 3>

Riscos Retegtados..

Agdes de Tratamento

<descrição dos riscos de adotar esta <citar ações que poderiam ser tomadas
tecnologia>
para diminuir ou evitar este risco>
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Avaliação Individual de Tecnologia (ranking de classificação geral)

Diagrama de Classificação Geral
<Nome da
Tecnologia 1>
Características
Esperadas
Requisitos

<Nome da
Tecnologia 2>

2,70
2,85
3,2 _

Adaptação

<Nome da
Tecnologia 3>

3,05
2,85
3,2

3,35
2,85
3,2

Classificação Geral
5,00 —

—

4,00
3,2
3,00

2.70

2 85
'

3,05

3,2

3,35

3,2

2,85

2,00

1.00

0,00
<Nome da Tecnologia "I>
O

<Nome da Tecnologia 2>

Características Esperadas si Requisitos 1:1Adaptação

<Nome da Tecnologia 3>

