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RESUMO 
 

 

Um dos desafios importantes nas organizações de engenharia é lidar com o crescente 
nível de complexidade dos seus projetos, aliado à imersão da indústria da construção 
em um fraco cenário econômico e comercial nos últimos anos. A situação obriga as 
empresas a reverem a organização dos seus macroprocessos, simplificando-os a 
partir de uma melhor distribuição de tarefas, reduzindo custos e, adaptando, 
consequentemente, seus padrões de construtibilidade à nova realidade.  Na mesma 
linha de tempo surge o segundo cenário, advindo da inserção da gestão do 
conhecimento na ISO 9001:2015. Além de estimular a participação dos empregados, 
mobilizando-os na construção de soluções práticas, a gestão do conhecimento busca 
o desenvolvimento de processos mais equilibrados, que proporcionem uma 
construção eficiente e de baixo custo, ao mesmo tempo em que são fomentadas e 
sistematizadas as atividades de criação, armazenagem, transferência e reuso de 
conhecimento. Em função disso o objetivo central da pesquisa está pautado na 
concepção de artefatos que priorizem a produção e incorporação de conhecimento 
local, levando-se em consideração as particularidades do cliente, os riscos, 
disponibilidade de recursos, região e cultura de mão de obra, e minimize o problema 
permitindo uma articulação mais fluida e dinâmica entre pessoas, processos e 
sistemas. Considerando que se trata de uma pesquisa de engenharia, procurou-se 
utilizar de um método investigativo que se aproximasse da realidade das empresas 
de construção e montagem, optando assim pela Design Science Research. A 
metodologia sustentou o estudo de caso em uma empresa de grande porte que lidera 
o segmento no Brasil. Pelo método foram gerados quatro artefatos, avaliados e 
validados quanto ao rigor e aplicação. A pesquisa se beneficiou da convergência 
oportuna entre a metodologia, o contexto de uma empresa de engenharia, em um 
quadro de mudança regulatória da norma ISO 9001:2015. Encontrar e explorar essa 
convergência em benefício da empresa, mas com perspectivas de generalização dos 
seus resultados foi a contribuição mais relevante que o presente trabalho realizou. 

 
 
Palavras chaves:  Gestão do conhecimento – Gestão de processos – Design 

Science Research –– OKA – Canvas   
 

  



ABSTRACT 
 

 

One of the most important challenges in engineering organizations is to deal with the 
growing level of complexity of their projects, combined with the immersion of the 
construction industry in a weak economic and commercial scene in recent years. The 
situation forces companies to review their macro processes’ organization, simplifying 
them onwards to a better distribution of tasks, reducing costs and consequently 
adapting its constructability standards to the new reality. In the same timeline emerges 
a second scenario, resulting from integration of knowledge management in the ISO 
9001: 2015. Besides encouraging the participation of employees, mobilizing them to 
build practical solutions, the knowledge management also seeks to develop more 
balanced processes that provide an efficient and low-cost construction, at the same 
time that creation activities, storage, transfer and reuse of knowledge are encouraged 
and systematized. Based on this, the central objective of the research is lined on the 
design of artifacts that prioritize the production and incorporation of local knowledge, 
taking into account customer particularities, risks, availability of resources, region and 
labor culture, and minimize the problem allowing a more fluid articulation and dynamics 
between people, processes and systems. Whereas it is an engineering research, it 
was aimed to use an investigative method to approach the reality of construction and 
assembly companies, thus opting for Design Science Research. The methodology 
supported the case study in a large company that leads the industry in Brazil. By the 
method were generated four artifacts, assessed and validated as to the accuracy and 
application. The research has benefited from timely convergence of the methodology, 
the context of an engineering company in a regulatory change ISO 9001: 2015 context.  
The most important contribution this work accomplished was to find and exploit this 
convergence for the benefit of the company, but with generalization prospects of its 
results. 

 
 
Key words: Knowledge management - Process management - Design Science 

Research - OKA - Canvas 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Segundo a ISO 9000 (ABNT, 2015), “compreender o contexto da organização 

é um processo”. Sendo assim, a categoria processo pode ser tomada como um 

espelho da organização, condicionando os seus objetivos e sustentabilidade. Desse 

modo, processos burocráticos configuram uma organização burocrática e a falta de 

mapeamento e interação entre eles geram incertezas e riscos operacionais. 

 Existe ainda uma visão mecanicista de processos que caminha lado a lado com 

a resistência a mudanças na organização. Para a Association of Business Process 

Management Professsionals (ABPMP, 2013, p. 05), as empresas devem revolucionar 

os processos, não apenas aprimorá-los e isso requer mais do que apenas 

gerenciamento. É necessária criatividade dos gestores e da própria organização.

 É nesse sentido que se destaca a gestão do conhecimento, pois além de 

estimular a participação dos empregados, mobilizando-os na construção de soluções 

práticas, busca o desenvolvimento de processos mais equilibrados, que proporcionem 

uma operação eficiente e de baixo custo para empresa, ao mesmo tempo em que 

sistematizam as atividades de geração, armazenagem, transferência e reuso de 

conhecimento (MORENO e SANTOS, 2012). 

 A gestão do conhecimento potencializa a proteção aos ativos intangíveis da 

organização e faz de seus recursos e capacidades o combustível para a manutenção 

da vantagem competitiva (DENFORD e CHAN, 2011; POPADIUK e RICCIARDI, 2011; 

PACHECO et al., 2015; OLIVEIRA, M. et al. 2010). 

 O conhecimento e o uso da informação têm sido estudados há bastante tempo 

dentro da área de gestão. Entretanto, a partir da década de 1990, com o crescimento 

da economia baseada em ativos intangíveis, as empresas passaram a preocupar-se 

com o conhecimento existente em suas organizações, assim como com o seu 

gerenciamento (LEMOS e JOIA, 2012). 

 Vale salientar que, paralelamente às mudanças ocorridas no cenário 

econômico, surge o conceito de qualidade e consequentemente a busca incansável 

das organizações para oferecer produtos e serviços com esta característica, não 

apenas como fator de vantagem competitiva, mas como uma condição para a 

sobrevivência no ambiente em que a empresa está inserida (ANDRADE, 2007). 
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 Para Andrade (2007): 

 
Quanto mais nos aproximarmos da qualidade total, mais nos convencemos 
da importância do caminho percorrido e da necessidade do sentimento de 
identificação dos envolvidos como elementos imprescindíveis à gestão da 
qualidade. Pois esses são os responsáveis por buscar, propor e capacitar-se 
para as transformações organizacionais, pois, à medida que isso ocorre, 
desenvolvem-se e impulsionam a gestão do conhecimento, do capital 
intelectual e do crescimento da empresa. Assim, idealizando e construindo 
uma estrutura organizacional e social mais justa, responsável e digna, 
garantindo a sobrevivência das organizações, os empregos para as pessoas 
e o desenvolvimento sustentado para a sociedade (ANDRADE, 2007, p. 135). 

 

 Atento a essa mudança ressaltada por Andrade (2007), elaborou-se no Comitê 

Brasileiro de Qualidade (ABNT/CB-25), a norma ABNT ISO 9001, versão 2015. Dada 

a sua funcionalidade e importância, adicionou-se a gestão do conhecimento ao 

requisito 7.1 (Recursos), tornando-a explícita através do requisito 7.1.6 

(Conhecimento Organizacional). Nessa nova versão, os sistemas de gestão genéricos 

tendem a perder cada vez mais espaço com a introdução do requisito supracitado.  
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1.1. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

 A indústria da construção vem passando por uma transformação e uma forte 

mudança de valores, principalmente pela imersão em um fraco cenário econômico e 

comercial nos últimos anos. 

 Nesse novo cenário, a permanência no mercado de uma empresa de grande 

porte como UTC Engenharia, passa a ser subsidiada pela sua capacidade de trabalhar 

a gestão de mudanças, adaptando-se a um meio onde não só o menor preço e a 

capacidade técnica sobressaem, mas também a habilidade para manutenção do 

resultado sob um risco maior e uma margem de lucro menor. Desse modo, cabe aos 

gestores de processo a procura por alternativas para que as empresas inseridas 

nesse contexto se adaptem à nova realidade e tornem os seus projetos viáveis no 

âmbito técnico e financeiro. 

 Para manutenção de sua vantagem competitiva, a UTC Engenharia vem 

reestruturando seus padrões de construtibilidade e os processos relacionados ao seu 

sistema de gestão e de negócios. Porém, em empresas de grande porte, é comum 

que os macroprocessos sejam definidos pela alta administração e pelo grupo de 

acionistas de sua unidade central. E isso é importante para que a identidade do 

sistema de gestão da empresa seja mantida e implementada nos demais sites. 

Contudo, isso pode levar a uma centralização excessiva, sendo necessário cuidados 

para não se engessar em demasia as condições para a criação do conhecimento local. 

 Os macroprocessos definidos pela organização a ser estudada seguem um 

fluxo lógico, com o grupo de entrega voltado para diretores e gerentes. A metodologia 

de execução é descrita em procedimentos específicos ligados a seu sistema de 

gestão. Acontece que, nem sempre esses macroprocessos levam em consideração 

as particularidades do cliente, os riscos, disponibilidade de recursos, região e cultura 

de mão de obra. Todo o estudo para mapeamento de processos é feito de forma 

genérica e sem a distribuição de tarefas. 

 Essa lacuna é identificada pois, a centralização do mapeamento de processos 

e o direcionamento hegemônico apenas para a alta administração, pode restringir o 

envolvimento de outros profissionais, impactando a necessária integração com outros 

elementos importantes para a criação do conhecimento como processos e sistemas. 

Dessa forma existe a necessidade de uma transformação orientada a todos esses 
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elementos para que seja potencializado o poder de decisão da organização, conforme 

ilustra a Figura 01. 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 01 – Redesenho de processos orientado a tomada de decisões 
Fonte: Lima (2013, p. 30) 

 

 Pode-se afirmar então, que para cada processo mapeado, existem inúmeras 

rotinas que nem sempre são estudadas em função das particularidades listadas. A 

falta de registro dessas rotinas faz com que a cada empreendimento, o gestor do 

processo gaste tempo na adaptação de padrões corporativos e aumente custos com 

treinamentos e aperfeiçoamento de sua equipe. Resumindo, tudo é feito 

repetidamente a cada contrato iniciado. 

 Se já era evidente a necessidade de mudanças em decorrência desse cenário 

comercial e econômico, surge ainda um segundo cenário, que discorre sobre a 

necessidade de uma completa restruturação do sistema de gestão advinda da 

inserção da gestão do conhecimento na ISO 9001. Essa mudança faz com que, 

obrigatoriamente, a gestão do conhecimento seja incorporada no primeiro cenário. 

 Rego et al. (2013) ressaltam que a dinâmica de mudanças nos modelos de 

negócio e a consequente transformação das organizações acarretam a preocupação 

com a perda do conhecimento acumulado e dúvidas sobre como o conhecimento será 

obtido, processado e incorporado pelas pessoas, processos e sistemas das 

organizações.  

 Moraes (2011) pondera que, nas organizações, o conhecimento é mais amplo 

do que se apresenta. Ele é mais profundo e rico do que a informação depositada nos 
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documentos organizacionais e que o seu poder está nas pessoas que geraram os 

documentos. Nesse sentido, para que a informação seja transmitida dentro de um 

fluxo lógico, ela depende do engajamento tanto do transmissor quanto do receptor, e 

falhas podem fazer com que os envolvidos não tenham acesso ao mesmo significado 

de conhecimento, podendo influenciar no resultado do projeto. 

 Nesse contexto, surge a questão básica que norteará este estudo, qual seja, a 

de saber de que maneira a lacuna anteriormente enunciada, provocada pela 

necessidade de preservar a identidade organizacional, concentrando definições 

macro de processos de qualidade apenas no grupo da alta administração, e 

dificultando a absorção de conhecimento local, pode ser minimizada, garantindo uma 

adequada articulação entre pessoas, processos e sistemas.  
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1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

 O objetivo central dessa pesquisa é fornecer artefatos para que a lacuna 

provocada, de um lado pela necessidade de preservar a identidade organizacional 

através da concentração de definições macro no grupo da alta administração e, de 

outro lado, a necessidade de produzir e incorporar conhecimento local que leve em 

consideração as particularidades do cliente, os riscos, disponibilidade de recursos, 

região e cultura de mão de obra, seja minimizada permitindo uma articulação mais 

fluida e dinâmica entre pessoas, processos e sistemas.  

  

 Afim de atingir esse objetivo foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

[A] Traduzir o requisito 7.1.6 (Conhecimento Organizacional), proposto na ISO 

9001 (ABNT, 2015) em termos da gestão do conhecimento e verificar sua 

compatibilidade epistemológica. 

 
[B] Avaliar se a empresa estudada possui ferramentas e condições necessárias 

para atender ao requisito supracitado através de um diagnóstico de 

maturidade em gestão do conhecimento. 

 
[C] Mapear as práticas de criação e compartilhamento de conhecimento 

utilizadas na UTC Engenharia identificando convergências e divergências 

em relação ao novo quadro conjuntural, epistemológico e legal. 
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1.3. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

 

 A presente pesquisa vai ao encontro da reestruturação da ISO 9001. Assim 

sendo, aprofundar o entendimento acerca da inserção da gestão do conhecimento na 

norma, certamente irá contribuir para que as empresas da indústria da construção 

como outras que operam em contextos similares, possam se basear nos conceitos 

aqui discutidos para tomada de decisões relacionadas ao seu sistema de gestão. 

 Desse modo, a pesquisa irá contribuir na forma como os atores da indústria irão 

recepcionar a norma, tendo em vista sua recente revisão e consequente ausência de 

pesquisas afins. Espera-se que a academia possa se basear nos conceitos e 

resultados aqui discutidos para proposição de novas pesquisas e discussão de 

soluções alternativas para as classes de problemas apresentadas e outras que 

poderão surgir. 

 Somado a isso, em um primeiro momento, perceber que gestão do 

conhecimento passa a ser um requisito explícito, pode soar como dúvida para muitos 

profissionais identificados com as versões anteriores da norma, e essa interrogação 

faz, ainda mais, com que a pesquisa tenha um valor intrínseco e os conceitos aqui 

discutidos, tornem-se ingredientes para o entendimento das mudanças.  

 Além disso, por mais que a inspiração dos revisores da norma tenha se pautado 

em uma teoria dada, que será objeto de investigação da pesquisa, implementá-la sob 

a forma de norma faz emergir novos problemas de natureza teórica e empírica, cuja 

análise e reflexão serão objeto do presente estudo. 

  

 

1.4. DELIMITAÇÃO  

 

 

Este estudo é direcionado às organizações com atividades relacionadas à 

construção e montagem que atuam em um contexto complexo no território brasileiro.  

Para demais empresas que mantém um sistema de gestão baseado na norma ISO 

9001, mas que não possuem características do presente estudo de caso, os dados de 

natureza teórica e empírica poderão ser utilizados para aplicação em pesquisas afins 

ou situações práticas, desde que adaptados à realidade de cada organização. 
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1.5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 O Capítulo 1 dessa pesquisa está organizado com a introdução composta pelos 

aspectos envolvendo o problema, objetivos, importância do estudo e justificativa, 

delimitações do trabalho e a presente seção. O capítulo serve como norte para o 

restante da pesquisa, proporcionando a sua contextualização e mostra a importância 

da pesquisa para a empresa, pesquisadores, para a indústria da construção e demais 

empresas com visão sistêmica. 

 O Capítulo 2 é representado pela revisão da literatura. Nele são apresentados 

e discutidos os fundamentos para compreender, equacionar e resolver o problema. 

Alinhados à perspectiva da gestão do conhecimento, o capítulo apresenta a revisão 

necessária para compreender a disciplina em um universo epistemológico e 

normativo. Faz ainda uma integração entre gestão de processos, assim como 

apresenta modelos e métodos para diagnóstico em gestão do conhecimento. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia aplicada à pesquisa baseados na design 

science, as características e escopo da empresa relacionada para o estudo de caso, 

as ferramentas e procedimentos para coleta de evidências e tratamento de dados. 

O Capítulo 4 dedica-se a análise e discussão dos resultados. Através do 

capítulo será possível discutir e identificar as soluções para os problemas da pesquisa. 

Para o Capítulo 5, restou a apresentação das considerações finais do trabalho, 

o diagnóstico quanto ao atendimento dos objetivos propostos e as perspectivas e 

interesses para pesquisas futuras. 

Por fim, apresenta-se a bibliografia utilizada na pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 A presente revisão de literatura buscou identificar os elementos teóricos 

centrais para a compreensão, não apenas do gap conceitual no tocante ao tema em 

questão, mas também explorar inter-relações originais entre diferentes áreas do 

conhecimento que pudessem fornecer um novo olhar sobre o problema. Para isso 

utilizou-se o mapa da literatura proposto por Creswell (2007). A Figura 02 ilustra o 

mapa em seções a fim de facilitar a visualização.  

 

 

Figura 02 – Mapa da literatura 
Fonte: Autor (2016), baseado em Creswell (2007, p. 54) 
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2.1. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

 A gestão do conhecimento vem crescendo exponencialmente ao longo dos 

anos e passou a figurar dentro das organizações como saída para o enfrentamento 

da concorrência e promoção da inovação (POPADIUK e RICCIARDI, 2011; MORENO 

e SANTOS, 2012). 

 Para a ISO 9000 (ABNT, 2015, p. 01), “a sociedade se tornou mais instruída e 

mais exigente, tornando as partes interessadas cada vez mais influentes”. Em função 

disso, são inúmeras as publicações envolvendo os termos associados à gestão do 

conhecimento nas últimas décadas. A disciplina vem tendo como agentes de 

promoção os pesquisadores, pensadores, gestores, profissionais anônimos, grupos 

de trabalho e comitês que trabalham nas questões envolvendo-a dentro do ambiente 

acadêmico e organizacional. 

 Na gestão do conhecimento não há certeza, tampouco precisão. Há sim, razão, 

racionalidade e verdade. Isso traz renovação a cada abordagem e promove um ciclo 

de melhoria contínua. Para Morin (2012, p.17), “estamos situados diante do paradoxo 

de um conhecimento que não somente se despedaça desde a primeira interrogação, 

mas que também descobre o desconhecido em si mesmo e ignora até mesmo o que 

significa conhecer”. Nesse sentido, para ele, o conhecimento que ao mesmo tempo é 

tão íntimo, torna-se desconhecido tão logo o questionamos.  

 Takeuchi e Nonaka (2008, p.39) indicam que “as empresas bem-sucedidas são 

as que criam consistentemente novos conhecimentos, disseminam-no amplamente 

pela organização e o incorporam rapidamente em novas tecnologias e produtos. 

Essas atividades definem a empresa criadora de conhecimento”. Os autores colocam 

a gestão do conhecimento no centro da gestão de mudanças, que ocorre em múltiplas 

dimensões e em um ritmo acelerado. A gestão de mudanças é um processo eficaz de 

alocação de recursos que transforma a organização, aumenta o desempenho e 

melhora a eficácia de seus processos (SILVA e ZAIDAN, 2013, p. 56). 

 Há, porém, que se ter um cuidado especial na aplicação dos conceitos da 

gestão do conhecimento nas organizações. A Fundação Nacional da Qualidade 

(2011), enfatiza que a organização deve evitar a adoção da abordagem puramente 

conceitual e filosófica, pois, isso pode levar a projetos ambiciosos longe da realidade 
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da organização. Com isso, torna-se necessário criar exemplos e métodos baseados 

na prática quando a disciplina for citada dentro das organizações. 

 Esse tipo de organização possui informações e conhecimentos que lhe 

conferem uma vantagem competitiva, permitindo-lhe agir com inteligência e 

criatividade. Isso a coloca em um patamar maior, tornando-a previsível e diminuindo 

os riscos do negócio (CHOO, 2003; POPADIUK e RICCIARDI, 2011; PACHECO et 

al., 2015; OLIVEIRA, M. et al. 2010). 

 Segundo a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 

(SEPLAG, 2012, p. 06), as organizações que utilizam a gestão do conhecimento em 

seus processos obtêm uma série de benefícios, entre eles: 

 

 Transferir boas práticas de gestão; 

 Racionalizar e facilitar a busca das informações; 

 Evitar retrabalho; 

 Promover o aprendizado coletivo; 

 Reter e preservar o conhecimento organizacional; 

 Criar uma cultura organizacional;  

 Estimular a inovação; 

 Melhorar o desempenho dos profissionais; 

 Melhorar os fluxos e processos de trabalho; 

 Melhorar o processo de tomada de decisão; 

 Melhorar a qualidade de prestação de serviços ao cliente / cidadão; 

 Adequar os serviços às necessidades do cliente / cidadão; 

 Melhorar a vantagem competitiva; evidenciar e valorizar o capital intelectual;  

 Melhorar a imagem organizacional; 

 Acelerar a geração de novos conhecimentos;  

 Desenvolver competências; 

 Aumentar à colaboração entre os funcionários; 

 Alavancar o conhecimento do ambiente externo; 

 Mapear e gerir fontes de informação e conhecimento. 
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 A dinâmica que toca o mundo dos negócios é grande e a adesão à gestão do 

conhecimento na estratégia da organização depende, além do engajamento das 

partes, da sistematização e formalização do tema através de normas e padrões.  

 Os sistemas de gestão genéricos tendem a perder cada vez mais espaço com 

a introdução do requisito voltado para o conhecimento organizacional. Este requisito 

potencializa a proteção aos ativos intangíveis da organização e faz de seus recursos 

e capacidades o combustível para a manutenção da vantagem competitiva 

(DENFORD e CHAN, 2011; POPADIUK e RICCIARDI, 2011; PACHECO et al., 2015; 

OLIVEIRA, M. et al. 2010). Dada essa funcionalidade e importância, a ISO 9001 

(ABNT, 2015) adicionou a gestão do conhecimento ao requisito 7.1 (Recursos) e a 

tornou explícita através do requisito 7.1.6 (Conhecimento Organizacional).  

 Grant (2005) enfatiza que a saída para esse universo competitivo é moldar uma 

estratégia a partir dos recursos e das capacidades das empresas, constituindo um 

enfoque mais realista, uma vez que os aspectos internos se caracterizam como uma 

base muito mais sólida e adequada à real capacidade de competição e 

consequentemente sobrevivência através da obtenção dos lucros e benefícios. 

  Para Takeuchi e Nonaka (2008), “a característica exclusiva do conhecimento 

como recurso reside no fato de que ele se torna obsoleto tão logo é criado”. Para eles 

novos conhecimentos devem ser criados e incorporados velozmente nos processos 

da empresa afim de perpetuar a mudança na organização. 

 Wiig et al. (1997, p. 16) também colocam o conhecimento dentro desse 

raciocínio. Como um recurso, ele precisa “ser entregue no prazo; estar disponível no 

lugar adequado; ser apresentado na forma correta; satisfazer os requisitos de 

qualidade da solicitação e ser obtido no menor custo possível”. Para os autores o 

recurso conhecimento é mais complexo que os demais, e por diversos motivos. Além 

da intangibilidade, ele é de difícil mensuração e torna-se volátil e de fácil dispersão se 

mal gerenciado.  

 A realidade é que o conhecimento há tempos foi inserido na estratégia das 

organizações, mas somente agora com teor normativo. Desse modo, se antes a 

referência às ideias e termos como gestão do conhecimento, conhecimento 

organizacional, capital intelectual e criação de conhecimento eram, muitas vezes, 

tidos como modismos gerenciais, neste contexto passam a configurar como o início 

de um processo de construção de conhecimento coletivo para a área e para uma real 

abertura de um diálogo interdisciplinar que possa conduzir a uma resolução 
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colaborativa de problemas (MORENO e SANTOS, 2012; BARRADAS et al., 2010; 

ALVARENGA NETO, 2002). 

 Findando e reforçando o conceito do conhecimento como recurso, a ISO 9001 

(ABNT, 2015) indica que essa nova revisão da norma, além de fornecer à organização 

a capacidade para enfrentar os desafios apresentados por um ambiente que é 

profundamente diferente a partir das últimas décadas, ela também opera em um 

contexto caracterizado pela mudança acelerada, globalização dos mercados e 

surgimento do conhecimento como principal recurso. 

 Com a gestão do conhecimento amplamente estudada do ponto de vista 

epistemológico, cabe a esse capítulo sintetizar e reunir referencial dessa ciência que 

possibilite o seu emprego no ambiente organizacional. Assim como Choo (2003, p. 

186), aqui também a preocupação é com o conhecimento que “permite ou resulta no 

desenvolvimento de novas competências, produtos ou serviços, ou na melhoria de 

importantes atividades de trabalho organizacional”. Para o autor, o interesse central 

está sobre os processos que transformam o conhecimento e o transportam pelos 

diferentes níveis da organização e entre uma organização e seus parceiros.  
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2.1.1. Conhecimento e gestão do conhecimento 

 

 

 Para Morin (2012, p.16), a “noção do conhecimento parece-nos una e evidente. 

Mas desde que a questionamos, ela se fragmenta, diversifica-se, multiplica-se em 

inúmeras noções, cada uma gerando uma nova interrogação”. Incontáveis fragmentos 

de dúvida poderiam nos distanciar do significado de conhecimento.  Mas, como ele 

mesmo indica, “não devemos questionar tudo que nos parecia evidente e reconsiderar 

tudo o que fundava as novas verdades”?   

 É fato que nunca sabemos tudo e também é verdade que nossa dificuldade em 

transmitir o que sabemos se torna ainda mais complexa a medida que adquirimos 

mais conhecimentos. As pessoas geralmente criam coisas sem saber porque ou como 

criaram. Isto acontece porque a capacidade de fazer e executar são diferentes da 

capacidade de descrever e expressar o que foi feito (GROPP e TAVARES, 2011). Nas 

palavras de Polanyi (1958), “sabemos mais do que podemos dizer”. 

 Essa afirmação nos aproxima da ideia de Takeuchi e Nonaka (2008). Eles 

esclarecem que “tornar o conhecimento pessoal disponível para outros é atividade 

central da empresa criadora do conhecimento”. A respeito dessa citação é importante 

destacar que a organização não cria conhecimento. O conhecimento existe, reside e 

é criado apenas por indivíduos. A organização apenas gere, codifica, coordena e 

transfere o conhecimento criado (ALVARENGA NETO, 2005). Assim também diz 

Takeuchi e Nonaka (2008), 

 

A organização apoia os indivíduos criativos ou propicia contextos para que 
criem o conhecimento. A criação do conhecimento organizacional, dessa 
forma, deve ser compreendida com um processo que amplifica, 
organizacionalmente, o conhecimento criado pelos indivíduos e os cristaliza 
como parte da rede de conhecimentos da organização (TAKEUCHI e 
NONAKA, 2008, p. 57). 

 

 Sendo assim, deve ser instigada a criatividade dos colaboradores, criando 

propostas de gestão de conhecimento e implementando-as para assim transformar o 

conhecimento individual ou de grupo em conhecimento organizacional (ANDRADE et 

al., 2010; ROCHA e BORINI, 2011). 

 Para Davenport e Prusak (2003) o conhecimento é definido como sendo uma 

mistura fluida de experiência condensada, valores e informação contextual, que 
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proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações, onde, baseado em sua origem é aplicado na mente dos colaboradores. 

Segundo eles, nas organizações, “o conhecimento costuma estar embutido não só em 

documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais”. Para eles, o conhecimento é algo passível de gestão e pode ter a 

forma tanto de um processo ou ato, quanto um artefato ou coisa. 

 Sveiby (1997, p.38) parece ser mais claro quando indica o conhecimento nas 

organizações. Para o autor ele está disposto da seguinte forma: “conhecimento sabido 

– o conhecimento que o indivíduo sabe que sabe e conhecimento desconhecido – o 

conhecimento que o indivíduo não sabe que sabe, porque tal conhecimento está 

integrado à sua maneira de agir”. 

 Takeuchi e Nonaka (2008, p.56), pautados na visão oriental, reforçam que o 

conhecimento traz em si crenças e compromissos, “é uma função de uma determinada 

instância, perspectiva ou intenção”. Traz ainda, ação e significado. Eles resumem o 

conceito da seguinte forma: “Conhecimento é crença verdadeira justificada”. 

 Sobre verdade, Morin (2012), tem a seguinte perspectiva, 

 

“(...) quanto mais conhece e compreende, mais é capaz, reconhecendo 
justamente as sujeições que pesam sobre a busca do verdadeiro, de dedicar-
se à sua procura, e através disso de relativamente emancipar-se das suas 
condições de formação. A busca da verdade sobre o conhecimento só pode 
contribuir para a busca da verdade através do conhecimento e faz, em certo 
sentido, parte dessa busca. Tudo o que podemos diagnosticar como fonte de 
erros, de insuficiências, de mutilações de pensamento, tenderá a repercutir 
na conduta do nosso próprio pensamento e no exercício do nosso próprio 
conhecimento (MORIN, 2012, p. 33-34). 

 

 Para reforçar o conceito de conhecimento, Davenport e Prusak (2003) indicam 

quatro elementos que se diferenciam, mas são mutuamente integrados: dado, 

informação, conhecimento e ação. Cada elemento funciona como base para a 

existência do elemento seguinte. Assim, dados são formas brutas que não sustentam 

por si uma tomada de ação, representam muitas vezes eventos organizacionais 

(DAVENPORT e PRUSAK, 2003). Almeida (2010) mostra que podemos dispor de 

informação, mas não necessariamente possuir conhecimento. Reforça ainda que 

“estocagem de informação não é conhecimento”, assim, dispor de um enorme banco 

de dados não significa, necessariamente, possuir conhecimento.  
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Acerca dessa afirmação, Almeida (2010) enfatiza que, 

 

Para conhecer é preciso selecionar informações, eleger algumas como mais 
importantes, articulá-las entre si, imputar significados a elas. Conhecimento 
é tratamento de informações. É o resultado de uma ação e de um trabalho ao 
mesmo tempo árduo e prazeroso do pensamento para estabelecer elos entre 
os dados, observar aproximações e afastamentos, procurar encaixes entre 
indícios e sinais que reconhecemos como informações sobre um fenômeno, 
um problema, um tema. Conhecimento é manipulação cognitiva, trabalho 
artesanal do pensamento, como se o pensamento tivesse mãos para dar 
forma ao que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, apreciamos. Essa 
manipulação das informações para construir conhecimento se assemelha ao 
trabalho do oleiro que, com suas mãos, dá forma ao barro que se torna pote, 
panela, vasos, telha. A analogia entre o pensamento e o oleiro permite dizer 
também que informações e barro são matérias brutas a serem lapidadas 
pelos dois artesãos – o artesão do pensamento e o artesão do tijolo e da telha 
(ALMEIDA, 2010, p.3). 

 

 A informação está presente em quase tudo na atividade de uma organização. 

Por isso, Choo (2003, p. 27) indica que “sem uma clara compreensão dos processos 

organizacionais e humanos pelos quais a informação se transforma em percepção, 

conhecimento e ação, as empresas não são capazes de perceber a importância de 

suas fontes e tecnologias de informação”. 

 Para Santos e Souza (2010) a definição de conhecimento adotada por Takeuchi 

e Nonaka (2008) é considerada simplista pois, ignora que a correta interpretação da 

informação demanda um conhecimento tácito. Para o autor, existe ainda sinonimidade 

entre dado, informação e conhecimento, pois, todos eles são compostos por um 

significante (percebido pelo sentido ou pela mente) e um significado. 

 Existe, porém, um ponto de atenção nas variáveis “verdade” e “valor” indicados 

por Takeuchi e Nonaka (2008). Segundo Santos e Souza (2010, p. 261), “toda 

associação gera um conhecimento, mas nem todo conhecimento é percebido como 

verdadeiro ou valoroso. (...). Há conhecimentos que não se apresentam como 

informações comunicáveis, indicando uma diferença entre conhecimento e 

informação que vai além da questão do valor”. 

 Brito et al. (2013) reforçam que a utilização do conhecimento só terá valor se 

ele provocar algum tipo de mudança, tanto no comportamento, como no 

desenvolvimento das pessoas. Essa afirmação tem o mesmo sentido da que é feita 

por Davenport e Prusak (2003) para quem o conhecimento é uma capacidade de agir. 

De qualquer forma, o conhecimento é visto como um recurso crítico, essencial e 
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fundamental para a continuidade da organização frente a um mercado globalizado, 

competitivo e inovador, ele necessita ser gerido de forma eficiente e eficaz.  

 Caberia, porém, sem hesitação, afirmar a existência de um quinto elemento, a 

sabedoria (ALMEIDA, 2010; ACKOFF, 1989; ROWLEY, 2007). O conhecimento deve 

ser utilizado a favor da ação e da vida, porém, não basta colocar tudo em prática. Em 

tempos onde a ética prevalece sobre a vontade e muitas vezes sobre a própria razão, 

a sabedoria é o elemento que dosa os demais. Para Almeida (2010) nem todos que 

transformam informação em conhecimento constroem sabedoria. 

 Almeida (2010) executa uma interessante analogia acerca da sabedoria, 

colocando-a entre o conhecimento e a ação. Ela indica que a sabedoria seja um tipo, 

uma forma especial ou um determinado modo de ser do conhecimento, mas nem todo 

conhecimento se expressa ou se expande em sabedoria. Assim, a autora descreve a 

sabedoria,  

 

  A sabedoria é como o lodo que mantém viva uma lagoa; é o que sobrevive 
em meio à superpopulação das ideias, dos conceitos, das informações. 
Quando dizemos que ‘somos um dos fios da teia da vida’, quando assumimos 
para nós próprios a ideia de que a vida é uma teia, estamos anunciando e 
vivendo uma sabedoria, porque as teorias podem mudar, informações novas 
podem aparecer, mas apesar dessas mudanças podemos continuar dizendo 
‘a vida é uma teia de muitos fios e nós somos um desses fios’. O 
conhecimento se transforma, porém, a sabedoria fica porque fala do 
essencial e permanente que se desdobra nos fenômenos, no particular, no 
fugaz, no instantâneo (ALMEIDA, 2010, p.4). 

 

 Rowler (2007, p. 166) acrescenta ao conceito de sabedoria, as definições de 

eficiência e eficácia. Para ele, sabedoria está relacionada à habilidade de incrementar 

a eficácia. A eficiência é incrementada pela inteligência. Conhecimento adiciona valor, 

o que demanda a função mental que chamamos de julgamento. Os valores éticos e 

estéticos em que isso implica são inerentes ao ator e são únicos e pessoais.  

 Assim, em consideração a proposição de integração de conceitos e a visão 

holística dessa pesquisa, hierarquicamente, a Figura 04 ilustra os cinco elementos 

que compõe essa relação. 
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Figura 04 – Os cinco elementos 
Fonte: Autor (2016), baseado em Almeida (2010), Takeuchi e Nonaka (2008), Davenport e Prusak (2003), Rowley (2007) e 
Ackoff (1989). 

  

 A respeito da ação, Choo (2003) assume que existem três arenas, ligadas entre 

si, para o uso da informação organizacional e entrada nesse nível: a criação de 

significado, a construção de conhecimento e a tomada de decisão. Assim descreve, 

 

Durante a fase de criação de significado, o principal processo de informação 
é a interpretação de notícias e mensagens sobre o ambiente. Os membros 
da organização devem decidir qual informação é relevante e deve receber 
atenção. A partir de explicações da experiência passada, eles trocam e 
negociam seus pontos de vista até chegarem a uma interpretação 
consensual. Durante a construção do conhecimento, o principal processo de 
informação é a conversão do conhecimento. Por meio do diálogo e do 
discurso, os membros partilham seus conhecimentos e articulam o que 
intuitivamente sabem por meio de metáforas, analogias, assim como de 
canais mais formais de comunicação. Durante a tomada de decisões, a 
principal atividade é o processamento e a análise da informação a partir das 
alternativas disponíveis, cujas vantagens e desvantagens são pesadas 
(Choo, 2003, p. 29-30). 

 

 Em síntese, para Choo (2003), na arena de criação de significado trata-se de 

administrar a ambiguidade, enquanto na arena e construção do conhecimento o 

desafio é administrar a aprendizagem e na arena tomada de decisões trata-se de 

administrar a incerteza. O mesmo autor assume que a organização que for capaz de 

administrar e integrar de forma eficiente esses processos, pode ser considerada uma 

organização do conhecimento, representada pela Figura 05.  
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Figura 05 – A organização do conhecimento 
Fonte: Choo (2003, p. 31) 

 

 Assim como um processo (caracterizado sempre por entradas e saídas), o 

conhecimento possui dois extremos, a competência para produzi-lo e a sabedoria para 

utilizá-lo. Conforme indicado na Figura 06, a atividade cognitiva é sempre realizada 

em função da competência e é o agente que opera o ciclo (SANTOS e SOUZA, 2010). 

Mais uma vez é necessário reafirmar que a competência nesse caso está relacionada 

à capacidade de “transformar informações em conhecimento como prática 

sistemática, permanente, cotidiana” (ALMEIDA, 2010). 
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Figura 06 – A máquina do conhecimento 
Fonte: Autor (2016), baseado em Morin (2012, p. 18) 

 

 Sveiby (1998) adota cinco elementos mutuamente dependentes para a relação 

de competência de um indivíduo: 

 

 Conhecimento explícito: conhecimento dos fatos, adquirido através da 

informação, quase sempre pela educação formalizada; 

 Habilidade: é o ‘saber fazer’ adquirido pela prática e pelo treinamento; 

 Experiência: adquirida principalmente pela reflexão sobre erros e acertos do 

passado; 

 Julgamento de valor: julgamento daquilo que o indivíduo acredita estar certo. 

São os filtros conscientes e inconscientes para o processo de saber de cada 

indivíduo; 

 Rede social: formada pela relação dos indivíduos com outros dentro do 

ambiente e cultura transmitidos pela tradição.  

 

 Almeida (2010), indica fortemente a presença do conhecimento tácito e o 

relaciona a intelectualidade. Segundo ela, na competência, a intelectualidade não está 

relacionada apenas à pensadores e indivíduos de formação elevada. Cada um 
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carrega em si conhecimentos que o fazem ser únicos e intelectuais. Almeida (2010) 

amplia, com justa medida, a compreensão do que seja um intelectual.  

 

Intelectual não é sinônimo de cientista ou acadêmico. Intelectual é, mais 
propriamente, aquele que faz da tarefa de transformar informações em 
conhecimento uma prática sistemática, permanente, cotidiana. É aquele que 
se esmera em manter viva a curiosidade sobre o mundo à sua volta; aquele 
que observa as várias faces do mesmo fenômeno, as informações novas, 
contraditórias e complementares; aquele que apura o olhar; aquele que não 
se contenta com uma só interpretação, nem se limita a repetir o que já 
disseram (ALMEIDA, 2010, p. 3). 

 

 Almeida (2010), acrescenta ainda que o intelectual “é aquele que manipula 

constantemente a mesma interpretação, inserindo-a num campo maior, observando 

suas transformações, dialogando com ela, pensando sobre ela em outros contextos 

próximos e distantes”. Essa visão futurística da gestão do conhecimento tem elevado 

cada vez mais os níveis das organizações e sua compreensão sobre seu modelo de 

negócio. 

  Findado o conceito de conhecimento, cabe-nos investigar acerca da definição 

de gestão do conhecimento. Essa definição vai muito além de uma analogia grosseira 

de que se trata de uma disciplina que estuda o conhecimento. Em termos lógicos, a 

definição de conhecimento está distante da perfeição (PACHECO et al., 2015). 

 Alvarenga Neto (2005), sugere que o termo “gestão do conhecimento” seja 

alterado para “gestão para o conhecimento”, “promoção do conhecimento 

organizacional” (mesma terminologia da ISO 9001, ABNT 2015), “gestão da 

informação” ou outro qualquer. Assim, para não criamos discussões desnecessárias 

acerca de terminologias, definições e sem pretensão de estabelecer limites e 

verdades, tudo será tratado como gestão do conhecimento, ou GC em alguns casos. 

 Takeuchi e Nonaka (2008), definem gestão do conhecimento como um 

processo capaz de criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-os 

através da organização e incorporando-os em um ritmo veloz nos novos produtos / 

serviços, tecnologias e sistemas. 

 Nas empresas, a gestão do conhecimento pode ser entendida como um 

conjunto de conceitos, métodos e atividades com o objetivo de atribuir valor aos ativos 

intangíveis e aumentar a capacidade de criação, armazenagem, recuperação, 

transferência e reutilização do conhecimento (MORENO e SANTOS, 2012). 
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 Para Andrade et al. (2010, p. 539), o termo gestão do conhecimento está 

associado à utilização de recursos ou mecanismos que auxiliem as organizações a 

gerenciar o conhecimento como um ativo que promova o desenvolvimento 

organizacional. Segundo a autora, “a gestão do conhecimento procura aproximar o 

homem das tecnologias da informação, potencializando a capacidade cognitiva 

humana dentro de um âmbito organizacional”. 

 Davenport e Prusak (2003) enumeram 08 princípios da gestão do 

conhecimento (Figura 07) que assumem um importante papel na consolidação da 

importância do conceito dentro das organizações. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 07 – Os 08 princípios da gestão do conhecimento 
Fonte:  Autor (2016), texto adaptado de Davenport e Prusak (2003) e pictogramas de SEPLAG (2012) 
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2.1.2. As dimensões do conhecimento 

 

 

 Muitos autores enxergam o conhecimento como um produto que pode ser 

manipulado e armazenado, ou até mesmo como um processo, onde o conhecer e o 

agir estão intrinsicamente relacionados (MORENO e SANTOS, 2012). Nesse sentido, 

como produto, o conhecimento pode ser formado por uma ou mais partes, definidas 

como conhecimento tácito e conhecimento explícito (POLANYI, 1966; TAKEUCHI e 

NONAKA, 2008). A Figura 08 ilustra esses dois tipos. 

 

 

 

Figura 08 – Conhecimento tácito e explícito 
Fonte:  SEPLAG (2012) 

 

 Como o próprio nome indica, o conhecimento explícito é entendido como 

aquele que é percebido e transmitido através de linguagem sistemática e formal. Este 

tipo de conhecimento geralmente é expresso em palavras ou algum tipo de sinal, 

números ou sons. Seu compartilhamento é feito através de dados, padrões, fórmulas, 

recursos audiovisuais, especificações ou manuais. O conhecimento explícito pode ser 
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rapidamente transmitido aos indivíduos (POLANYI, 1966; TAKEUCHI E NONAKA, 

2008). 

 Moraes (2011) pondera que, nas organizações, o conhecimento é mais amplo 

do que se apresenta. Ele é mais profundo e rico do que a informação depositada nos 

documentos organizacionais e que o seu poder está nas pessoas que geraram os 

documentos.  

 O conhecimento tácito é pessoal e por isso é difícil de ser formalizado pois é 

representado por uma forte dimensão cognitiva relacionada a crenças, intuições, 

feelings, insights, habilidades pessoais, percepções, ideais, valores, emoções e 

modelos mentais (LEMOS e JOIA, 2012; TAKEUCHI E NONAKA, 2008). Além disso 

é complexo gerenciar o que está dentro da cabeça das pessoas (MORESI e MENDES, 

2010). Adquirimos esse tipo de conhecimento quando criamos e organizamos nossas 

experiências de vida (POLANYI, 1966). 

 No modelo organizacional, o conhecimento tácito é expresso na ação e não se 

reduz à padrões. Segundo Choo (2003, p.188), os colaboradores utilizam o 

conhecimento tácito para realizar seu trabalho, dando sentido ao seu mundo. Eles 

aprendem durante longos períodos de experiência e de execução de uma tarefa, 

desenvolvendo uma capacidade para fazer julgamentos intuitivos sobre a realização 

bem-sucedida da atividade. O autor reforça ainda que, 

 

O conhecimento tácito é vital para a organização porque as empresas só 
podem aprender e inovar estimulando de algum modo o conhecimento tácito 
de seus membros. Por si sós, os mais avançados sistemas de informação 
computadorizados não geram novo conhecimento; apenas os seres 
humanos, levados pelo tácito know-how, têm essa capacidade (CHOO, 2003, 
p.189). 

  

 Em síntese, baseados na proposição de Takeuchi e Nonaka (2008), pode-se 

resumir, através do Quadro 01, as seguintes diferenças entre conhecimento tácito e 

conhecimento explícito: 

 
 

Conhecimento tácito (subjetivo) Conhecimento explícito (objetivo) 

Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 

Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento sequencial (lá e então) 

Conhecimento análogo (prática) Conhecimento digital (teoria) 

Quadro 01 – Tácito Versus Explícito 
Fonte: Adaptado de Takeuchi e Nonaka (2008, p.58) 
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 Na seção 2.1 foi mostrado a visão de Morin (2012) acerca do “conhecimento 

do conhecimento”, reafirmando sua ideia de que o conhecimento não é exato e não 

possui um fim. Por isso, não se pode afirmar que só existem dois tipos de 

conhecimento. Se desmembrarmos incansavelmente a literatura certamente iremos 

encontrar autores com outras visões e analogias, o que para essa pesquisa não trará 

direcionamento adequado e benefícios significantes. Assim recorremos a Choo (2003) 

e sua linha de referências para indicação de um terceiro tipo de conhecimento 

adicional aos propostos por Polanyi (1966) e Takeuchi e Nonaka (2008). Trata-se do 

conhecimento cultural (CHOO, 2003; POPADIUK et al., 2010). 

 A indicação do conhecimento cultural não se enquadra nos métodos de 

conversão do conhecimento sugeridos por Takeuchi e Nonaka (2008), pois ele não é 

independente. O conhecimento cultural atua como um agente entre os tipos tácito e 

explícito. Sabendo de seu valor, percebemos que a cultura assume um papel 

importante na promoção do conhecimento nas organizações. Através dela diversas 

expressões e linguagens são criadas por indivíduos e compartilhadas em senso 

comum (SANTOS e SOUZA, 2010), assim como na sociedade, cada organização 

possui sua identidade e cultura predominante, algumas sendo centralizadoras ou 

burocráticas, outras liberais. Enfim, seja como uma variável de retenção ou ampliação, 

podemos afirmar que a cultura está diretamente associada ao modo de aquisição e 

compartilhamento de conhecimento.  

 Sob o conhecimento cultural, destaca-se que, 

 

(...) consiste em estruturas cognitivas e emocionais que habitualmente são 
usadas pelos membros da organização para perceber, explicar, avaliar e 
construir a realidade. O conhecimento cultural inclui as suposições e crenças 
usadas para descrever e explicar a realidade, assim como as convenções e 
expectativas usadas para agregar valor e significado a uma informação nova. 
Essas crenças, regras e valores compartilhados formam a estrutura na qual 
os membros da organização constroem a realidade, reconhecem a 
importância de novas informações e avaliam ações e interpretações 
alternativas (CHOO, 2003, p. 190). 

 

 Brito (2008, p. 206), afirma que, cada vez mais, mobiliza-se “os aspectos 

subjetivos do trabalho envolvendo a cultura, os valores, o coração e a mente dos 

funcionários num processo de aprendizado contínuo capaz de liberar a força criativa 

de cada um, projetada para atingir os resultados desejados pela organização”. 

 Assim como no conhecimento tácito, o conhecimento cultural não é codificado. 

Ele passa nesse sentido a ser divulgado a partir dos vínculos e relacionamentos entre 
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as equipes de trabalho e a organização (CHOO, 2003). É a partir desse conhecimento 

que a organização define quais tipos de atividade de construção do conhecimento 

podem ser admitidas e estimulados dentro de seu ambiente, baseados na crença, 

tecnologia, religião. Para Choo (2003, p.193), “o conhecimento cultural é 

compartilhado por diversos membros da organização a fim de dar sentido e valor a 

informações, acontecimentos e ações. Assim como as regras e rotinas são 

manifestações e codificações da cultura organizacional, o conhecimento baseado em 

regras esconde-se no conhecimento cultural”. 

 A Figura 09 ilustra essas três dimensões do conhecimento. 

 

 

 

Figura 09 – As dimensões do conhecimento 
Fonte: Autor (2016) 
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2.1.3. Criação, conversão e compartilhamento do conhecimento nas organizações 
 

 

 O conhecimento é criado através da interação entre o conhecimento tácito e 

explícito (TAKEUCHI E NONAKA, 2008). Assim, tomando como base estes dois tipos 

de conhecimentos e reservando o conhecimento cultural proposto por Choo (2003) 

como uma variável dependente, postula-se quatro modos diferentes de conversão do 

conhecimento: Socialização (tácito x tácito), Externalização (tácito x explícito), 

Combinação (explícito x explícito) e Internalização (explícito x tácito) (TAKEUCHI E 

NONAKA, 2008). A Figura 10 ilustra os quatro modos de conversão do conhecimento. 

  

 

 

Figura 10 – Conversão do conhecimento 
Fonte: Autor (2016), baseado em (Takeuchi e Nonaka, 2008). 
 

 

 Baseado em Takeuchi e Nonaka (2008), sobre cada um deles, se pode tecer 

as seguintes considerações: 

 

 Socialização: compartilhamento de experiências e criação do conhecimento 

tácito. Fazendo analogia ao oleiro citado por Almeida (2010), este tipo de 

conversão é percebido quando um aprendiz absorve sua arte, sem uso da 

linguagem, apenas com a observação, imitação e prática. No ambiente 

organizacional a chave para aquisição do conhecimento tácito está na 
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experiência. O compartilhamento de experiência e o diálogo continuado são os 

principais agentes desse tipo de conversão. Ela frequentemente ocorre por 

uma relação de empatia, e pode ir além das fronteiras da organização, através 

da interação com clientes e fornecedores. 

 

 Externalização: titulado por muitos autores como o modo mais carente de 

estudos e entendimento, a externalização é o processo de conversão do 

conhecimento tácito em explícito. A externalização ocorre por meio da 

articulação. O diálogo e a reflexão coletiva são as principais fontes de 

desencadeamento do conhecimento. A combinação dos métodos indutivo1 e 

dedutivo são frequentemente presenciados nesse modo de conversão. A partir 

da criação dos conceitos explícitos estes podem ser modelados, escritos ou 

catalogados assim como expressos em uma linguagem lógica e coerente. 

 

 Combinação: processo que busca a sistematização de conceitos em um 

sistema de aquisição de conhecimento. A combinação ocorre por meio da 

conexão das peças individuais de conhecimento explícito. Nesse modo os 

indivíduos combinam o conhecimento através de documentos, reuniões, 

conversas formais. A interação se dá através da reconfiguração da informação 

existente, seja pela separação, adição, combinação ou classificação do 

conhecimento explícito.  

 

 Internalização: é um processo de incorporação do conhecimento explícito em 

tácito. Trata-se principalmente do know-how, que é o entendimento dos 

processos e dos procedimentos. O know-how é obtido através do “aprender 

fazendo”, da experiência de tentativa e erro. Para essa operação é fundamental 

que o conhecimento explícito seja verbalizado ou diagramado em algum meio. 

Toda forma de registro ajuda os indivíduos a adquirir ou aprimorar seu 

conhecimento tácito, além da padronização. 

 

 O conhecimento tácito, de difícil compartilhamento, é o principal responsável 

pela criação do conhecimento organizacional, que através de um processo de espiral, 

                                              
1 Para maiores detalhes sobre métodos indutivos e dedutivos, ver Capítulo 3, seção 3.1. 
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inicializado pelo indivíduo, se expande através dos diversos níveis e departamentos 

da organização (TAKEUCHI E NONAKA, 2008). 

 Categoricamente Bukowitz e Williams (2002, p. 19), assumem que o 

conhecimento intangível pode ser acessado nas organizações com o 

compartilhamento do conhecimento tácito entre os indivíduos, a partir daquele que 

sabe. Mas para isso há de se explorar o indivíduo da forma mais plena possível afim 

de não o inibir. Moraes (2011) salienta que o conhecimento possuído pelas pessoas 

necessita do consentimento dessas para ser acessado, por isso, é dito como 

intangível.  

 Moraes (2011), reforça ainda que esse conhecimento pode ser utilizado pela 

organização e, na medida do possível, pode ser compartilhado com outras pessoas 

ou, ainda melhor, publicado em documentos organizacionais de maneira que estejam 

disponíveis a quantos queiram ou necessitem acessá-lo a qualquer tempo. Para 

Sveiby (1997), isso pode ser dado como uma vantagem significativa, pois, o 

conhecimento pode ser reutilizado e não perde o seu valor quando compartilhado. 

 Para Angeloni (2008) existe uma diferenciação entre compartilhar e disseminar 

o conhecimento. O compartilhamento está mais vinculado a troca de conhecimentos, 

ideias, valores, experiências entre as pessoas, enquanto a disseminação do 

conhecimento possui um caráter mais institucional, voltado para a transferência de 

conhecimentos entre unidades organizacionais, sede e filiais de empresas, 

fornecedores e parceiros. Alvarenga Neto (2005, p. 155) assume que “a mera 

disponibilização do conhecimento não é transferência. O objetivo da transferência de 

conhecimento é melhorar a capacidade da organização de fazer coisas e, portanto, 

aumentar o seu valor”. 

 Rocha e Borini (2011) realizaram uma pesquisa acerca de mecanismos de 

transferência de conhecimento em empresas multinacionais. Derivando para esta 

pesquisa, nota-se que elas operam em regime similar às empresas de construção e 

montagem. Geralmente possuem vários sites que são controlados ou apoiados por 

uma unidade ou escritório central. Cabe a sede/matriz, disseminar todo o 

conhecimento explícito de seu sistema de gestão para as demais unidades. Essa 

forma de transferir o conhecimento da matriz para as subsidiárias, é uma maneira de 

levar vantagens sobre seus concorrentes locais, porém, torna-se central a 

preocupação de como estruturar a empresa para melhor aproveitar o conhecimento 

corporativo (ROCHA e BORINI, 2011). 
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 Pode-se extrair três mecanismos de transferência da matriz para as demais 

unidades da pesquisa de Rocha e Borini (2011), sendo: Alocação de mão de obra 

estratégica, treinamento e boas práticas. É comum a matriz dessas empresas 

manterem em seu quadro pessoal estratégico de nível de liderança que fomentam a 

cultura da empresa nos sites, independente da mão de obra local, isso garante o 

correto emprego de recursos, tecnologia e padrões de construção e montagem. 

 Outro fator de extrema importância que pode ser destacado nesse contexto é 

a disseminação dos treinamentos corporativos afim de aumentar as habilidades e 

competência dos empregados, através da aquisição e desenvolvimento do capital 

humano, além de motivá-los. O objetivo da utilização de boas práticas é explorar 

alguma iniciativa que já foi desenvolvida em outro site e reaplicá-la para um problema 

específico, para tal, podem ser utilizados portais, seminários, encontros, entre outros 

(ROCHA e BORINI, 2011). 

 Adicionado a isso, a FNQ (2011), reforça que os mecanismos de 

compartilhamento de conhecimento podem abranger boas práticas como: intercâmbio 

de experiência entre profissionais por meio de edição de novos padrões de trabalho, 

instrutoria interna, boletins técnicos, seminários com especialistas, grupos de 

usuários, concursos de ideias bem-sucedidas, banco de dados de conhecimento, 

entre outros. Ressalta ainda a importância, para o desenvolvimento desse quesito, 

que o investimento na contratação e formação de especialistas, incentivo à formação 

acadêmica de 4º grau de seus colaboradores estratégicos, aquisição de tecnologia, 

pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, estudos comparativos. 

 Para que haja sucesso no processo de disseminação e compartilhamento do 

conhecimento, é fundamental o envolvimento de todos, especialmente da alta 

administração, que tem um papel fundamental no estímulo e incentivo, não só na 

implantação, mas sobretudo, no acompanhamento, de maneira que o mesmo não 

fique retido com um colaborador ou com uma unidade específica (SOUZA e KURTZ, 

2014). 

 Além da importância de se transferir e compartilhar o conhecimento é 

necessário que se faça o mapeamento das principais fontes, principalmente em 

relação ao conhecimento tácito. Tal processo pode ser obtido pela identificação dos 

detentores do conhecimento. Este processo objetiva a disseminação do conhecimento 

e aperfeiçoa a formação de equipes para novos projetos (MORAES, 2011). 
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 Moresi e Mendes (2010, p. 20) afirmam que “o foco está na gestão do capital 

intelectual e na criação de um ambiente organizacional adequado para a gestão e o 

compartilhamento do conhecimento”. Porém, ressalta a complexidade derivada do 

estímulo ao compartilhamento, à motivação das pessoas para a cooperação, o 

comportamento colaborativo e a relação de confiança. Esses componentes, aliados à 

fatores individuais e ao ambiente de trabalho, pertencem a própria cultura 

organizacional. Sendo subjetivos, esses componentes podem, se mal gerenciados, 

dificultar as ações de compartilhamento do conhecimento de tipologia tácita.  

 Não existe um consenso sobre qual melhor técnica para criação de 

conhecimento organizacional. Mesmo assim é importante que a organização saiba da 

existência de algumas das principais estudadas por pesquisadores ao longo dos anos, 

para assim identificar aquela que maior se enquadra ao seu contexto. Para Orofino 

(2011) esse o processo de criação e compartilhamento do conhecimento é um 

processo dinâmico, onde o conhecimento pré-existente que está sendo partilhado e 

reutilizado cria um novo saber. Isso permite que as às pessoas e organizações sejam 

mais inovadoras e competitivas. Os Quadros 02, 03 e 04 descrevem os métodos e 

técnicas de criação do conhecimento organizacional baseados em pessoas, 

processos e tecnologias, que mais se aderem à essa pesquisa. 

 
 

Pessoas  Descritivo 

Comunidade de 
prática 

Grupo de pessoas que desenvolvem e compartilham conhecimentos em torno de temas específicos 
relacionados a uma área específica de conhecimento ou competência e estão dispostos a trabalhar 
e aprender em conjunto durante um período de tempo para desenvolver e compartilhar tal 
conhecimento. 

Equipes 
colaborativas 

Executada por equipes colaborativas, cujos participantes se engajam para promover e proporcionar 
conhecimentos complementares, por meio da diversidade de estilos de trabalho, que passam a 
compor uma unidade, integrados pelas suas experiências anteriores. 

Insights do cliente Significa ver o negócio pelo ponto de vista e perspectiva dos clientes 

Representação de 
papéis 

Simulação de cena ou teatro onde pessoas representam papéis de improviso para evidenciar 
diferentes experiências de serviços e explorar melhores opções em espaço e tempo reais. 

Quadro 02 – Métodos e técnicas de criação do conhecimento organizacional baseados em pessoas 
Fonte: Orofino (2011, p. 98-98)  
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Processos  Descritivo 

Brainstorming 
Consiste na reunião de diversas pessoas com diferentes conhecimentos, concentrados em um tema 
ou problema e deliberadamente proporem sem censura, soluções inusitadas, tantas quanto for 
possível. 

Cenários 
Narrativa para construção de uma visão de futuro para a organização identificando as ameaças e 
oportunidades, os potenciais pontos fortes e fracos para permitir que o cenário desejado aconteça 
através de um planejamento estratégico. 

Concept note 
Ou notas conceituais, diz respeito a documentos curtos, de reflexão e conceitualização para explorar 
novos temas, novas tendências e questões transversais. 

Contactivity events 
Eventos de contatos efetivos que visam gerar oportunidades de forma organizada para promover a 
geração de novas ideias, melhorar a conexão entre as pessoas e desenvolver novas estratégias 
botton-up (de baixo para cima)  

Ideação 
Um processo criativo para gerar um grande número de ideias com possibilidades de êxito e 
selecionar as melhores. 

Mapeamento do 
conhecimento 

Identificação e categorização dos ativos do conhecimento dentro de uma organização – pessoas, 
processos e sistemas 

Melhores práticas 
Abordagens para capturar as melhores práticas identificadas em uma parte da organização e 
compartilhá-las para o benefício de todos 

Mentoring 
Situação em que um profissional mais experiente transfere intencionalmente sua experiência e 
conhecimento a um profissional mais jovem, promovendo o desenvolvimento da carreira do 
aprendiz. 

Metáforas e 
analogias 

Utilização de figuras de linguagem como método de percepção e meio para que conceitos e 
contextos diferentes possam fazer sentido a pessoas com diferentes experiências de vida, através 
do uso da imaginação e dos símbolos 

Modelos mentais 
Ou modelos de referência, refletem a realidade ou situações imaginárias e representam um 
conhecimento operacional. Modelos mentais são utilizados para codificar um aprendizado adquirido 
pela experiência vivida ou por inferência observadas a partir de fontes diversas. 

Pensamento visual 
Técnica de utilizar desenhos para expressar uma ideia para obter resultados diferentes daqueles, 
caso fossem expressos por palavras ou números. 

Prototipagem ou 
protótipo 

Teste de hipóteses a partir da construção de objetos tangíveis. Construção experimental e 
rudimentar de ideias em objetos para gerar feedback e estimular a tomada de decisão 

Sistema de 
gerenciamento de 
ideias e inovação 

Sistema para ampliar a conectividade e colaboração entre especialistas, através de tecnologia de 
integração para promover o surgimento de ideias para a formação de um cérebro global 

Storyboards 
Sequência de fatos, como uma estória em quadrinhos, que expressam um evento ou um 
acontecimento 

Visual power 
networking 

Técnica de entrosamento de equipes que pode ser usada também em início de reuniões ou palestras 
para permitir que cada participante se conheça facilitando a integração e os deixando em estado de 
alerta, com mente aberta a novas ideias e possibilidades. 

Fóruns de 
discussão 

Sua finalidade é fornecer um "ponto de encontro informal" para favorecer um ambiente onde as 
pessoas possam solicitar conselhos ou compartilhar informações em torno de temas de interesse. 
Permite às pessoas trabalharem em equipe, através de uma rede, independentemente do local ou 
do tempo. 

Mapa de experiência Visualização das experiências das pessoas com os produtos, ambientes, mensagens e serviços 

Espaço virtual 
colaborativo 

Permite às pessoas trabalharem juntas, independentemente de onde eles estão localizados 
fisicamente. Em termos práticos, isto significa que ela tem de envolver uma combinação de 
compartilhamento de documentos, edição colaborativa, e conferências de áudio / vídeo. 

Quadro 03 – Métodos e técnicas de criação do conhecimento organizacional baseados em processos 
Fonte: Orofino (2011, p. 98-98)  
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Tecnologia  Descritivo 

Comunidades 
virtuais de execução 

de projetos 

Permitem que grupos de trabalho e equipes de projeto compartilhem documentos e troca de 
mensagens entre locais diferentes e em tempo real. Favorece a análise e a reflexão em conjunto, 
na geração de lista de discussão, no desenho ou mapeamento de conceitos visuais para auxiliar a 
compreensão e análise de dados, na tomada de decisão, etc. 

Espaço para 
prototipagem 

Local onde as pessoas podem experimentar as suas ideias e possam colocá-las em ação para 
transformá-las em valor. Ambiente adequado para o desenvolvimento e expansão da criatividade 
dos colaboradores dentro de uma organização. 

Gerenciamento de 
conteúdo 

São recursos para operacionalizar eficazmente as estratégias colaborativas visando à eficiência da 
cadeia de valor via web site ou portal. Inclui a criação de templates, manutenção do conteúdo das 
páginas na web, links estratégicos, armazenamento adequado de banco de dados via web e 
compatibilização com outras plataformas e formatos. 

Redes sociais 
Identificação das interações de pessoas em grupos formados basicamente na internet e das 
informações que são transmitidas de um indivíduo ou grupo para outro indivíduo 

Videoconferência 

Utilizada em situações que requerem um grau de confiança e construção de relacionamento, para 
discutir questões e explorar ideias. Facilita a capacidade de acessar o conhecimento de 
especialistas onde quer que estejam localizados. Tem a vantagem de redução de despesas com 
deslocamento, transporte e hospedagem de pessoal em viagens de negócios ou de treinamento. 

Quadro 04 – Métodos e técnicas de criação do conhecimento organizacional baseados em tecnologia 
Fonte: Orofino (2011, p. 99)  

 

 Sobre os métodos citados nos quadros acima, Orofino (2011) destaca que 

alguns são extremamente simples não exigindo nada além da determinação de quem 

as utiliza, tentando algo novo. Porém, para outros são requeridos habilidade especiais, 

como a comunicação e experiência em condução de grupos e equipes. 
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2.1.4. Barreiras e agentes promotores do conhecimento nas organizações 
 

 

 Dentro do ambiente dos negócios, a tempos o conhecimento vem sendo tratado 

como poder, e seu compartilhamento, para muitos, tende a significar a perda de poder 

(MORESI e MENDES, 2010). Visões do tipo “é meu e não te dou” ainda são frequentes 

nas empresas e cabe a elas, por si, proporcionarem condições e um ambiente 

favorável ao compartilhamento e transferência de conhecimento.  

 Brito et al. (2013) reforça a necessidade de as organizações investirem na 

criação de ambientes favoráveis à livre circulação do conhecimento, criando 

ambientes propícios para que os indivíduos se encontrem e conversem com 

frequência, se habituem a falar e a ouvir, a agir como fonte e como receptores de 

conhecimento. 

 Para quebrar as diversas barreiras e favorecer o modelo de criação de 

conhecimento, faz-se necessário promover condições capacitoras para criação do 

conhecimento organizacional, conforme ilustrado na Figura 11. Nesse sentido, um dos 

papéis da organização é a deliberação de um contexto apropriado que facilite as 

atividades em grupo e o acúmulo de conhecimento individual (TAKEUCHI E NONAKA, 

2008). 

 

 

 

Figura 11 – Promoção de condições para a criação do conhecimento organizacional  
Fonte: Autor, baseado em (Takeuchi e Nonaka, 2008). 
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Sobre os cinco elementos, baseando em Takeuchi e Nonaka (2008), destacam-

se: 

 Intenção: É através da intenção que se operacionaliza a espiral do 

conhecimento. Sem intenção uma organização não atinge seus objetivos e 

metas. Toda estratégia da organização passa pelo desenvolvimento da sua 

capacidade para adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento, com o 

intuito de operacionalizá-lo em um sistema de gestão visando sua 

implementação. Takeuchi e Nonaka (2008, p. 72) destacam que “a intenção 

organizacional proporciona critérios mais importantes para o julgamento da 

veracidade de uma determinada porção de conhecimento. Se não fosse a 

intenção, seria impossível julgar o valor da informação ou do conhecimento 

percebido ou criado”. A intenção pode ser facilmente identificada em padrões 

ou visões organizacionais, que, carregada de valores podem justificar o 

conhecimento criado. A promoção da intenção se dá através do favorecimento 

do comprometimento dos empregados pela organização, assumidos e 

intermediados pelos gestores. 

 

 Autonomia: a condição de autonomia vai de encontro aos objetivos propostos 

por essa pesquisa, pois, é principalmente através dessa condição que o autor 

buscará promover melhorias, desafiar as visões pré-estabelecidas e propor 

artefatos aderentes às classes de problemas. A autonomia prevê que todos os 

membros de uma organização, independentemente do nível, deveriam ter 

permissão para agir autonomamente, conforme as circunstâncias permitirem. 

Essa permissão busca o aumento da motivação e criação de novos 

conhecimentos, que podem ser, futuramente, solução para os diversos 

problemas da organização, como fonte constante de inovação e previsibilidade 

operacional. O incentivo à autonomia pode trazer inúmeros benefícios para a 

organização pois, as ideias originais emanam dos indivíduos autônomos, 

difundem-se na equipe e tornam-se, então, ideias organizacionais. A condição 

de autonomia desacelera a visão de poder, pois, ele se encontra 

descentralizado através de delegação de poderes dos níveis hierárquicos mais 

elevados para os mais baixos (ALVARENGA NETO, 2005). 
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 Flutuação e caos criativo: diferentemente da imagem que essa condição passa 

por sua tipologia, a flutuação e o caos criativo não estão associados à 

desordem. Essa condição estimula a interação entre a organização e o 

ambiente externo e sua introdução na organização faz com que rotinas, hábitos 

e estruturas cognitivas sejam quebradas, tirando os indivíduos do seu estado 

de conforto e estimulando-os a pensar e criar novos conhecimentos. Muitas 

vezes o caos, naturalmente, é desencadeado quando o excesso de conforto e 

a falta de criatividade estão presentes na organização, podendo levá-la a perca 

de competitividade. A reação a essa condição fortalece a cadeia de valor da 

empresa, levando-a, muitas vezes a outro patamar de inovação e 

competividade. Assim, é importante o gestor estimular um ambiente de crise, 

criando um caos intencional, ou caos criativo como é conhecido. Tal ação 

busca concentrar a atenção dos indivíduos na solução de problemas de forma 

contínua. Um indivíduo também pode abster-se da comodidade e criar, para si, 

um caos individual, estabelecendo metas desafiadoras afim de elevar seu nível 

e de sua equipe. É essencial um equilíbrio entre o caos e a ordem. Hook (1999), 

indica que os sentimentos advindos do caminho caórdico, muitas vezes 

representado pela ansiedade, o medo e a insegurança, tornam-se aliados na 

busca por resultados excepcionais, porém precisamos reconhecê-los e 

controlá-los. A criação de um novo conhecimento passa por esse modelo, 

conforme representado pela Figura 12. 
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Figura 12 – Modelo caórdico  
Fonte: Autor, baseado em Hock (1999) 
 

 Redundância: assim como a condição anterior, o termo redundância não está 

associado com seu sentido lógico inicial, ou seja, com duplicidades, 

desperdício e sobrecarga de informações. Neste contexto ele está associado a 

existência de informações que vão além das exigências operacionais 

imediatas. O conhecimento criado por um indivíduo precisa ser compartilhado 

com outros que, essencialmente, precisam de seu conceito. É a mesma 

informação, o mesmo tipo de conhecimento compartilhado, porém isso acelera 

e promove a partilha do conhecimento tácito, principalmente na formulação dos 

conceitos. Segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 78), “a informação 

redundante permite que os indivíduos invadam os limites funcionais uns dos 

outros e aconselhem ou ofereçam novas informações a partir de diferentes 

perspectivas”. Há, porém, pontos de atenção a serem observados na promoção 

dessa condição. A redundância aumenta a quantidade de informação a ser 

processada, e, mesmo todas sendo úteis, podem levar a um problema de 
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excesso de informação, acarretando em aumento dos custos. Por isso, deve-

se haver um equilíbrio entre a criação e o processamento de informações, 

deixando claro os meios e locais onde a informação pode ser encontrada e 

onde o conhecimento deve ficar armazenado. 

 

 Requisito variedade: promover a variedade significa também concentrar 

esforços na praticidade. Para promoção dessa condição deve-se buscar 

sempre a flexibilidade e a agilidade no acesso às informações, percorrendo 

sempre o menor número de passos. Em um ambiente composto por sede e 

filiais é imprescindível que seja desenvolvido uma estrutura de acesso 

integrada às informações. Isso pode ser dado através de portais corporativos e 

tecnologias GED (Gestão Eletrônica de Documentos). Takeuchi e Nonaka 

(2008) propõe, como forma de fomentar essa condição, mudanças frequentes 

na estrutura organizacional da empresa, o que para construtoras não é viável 

tendo em vista os prazos curtos e bem definidos para início e fim de um projeto 

(CASTRO et al., 2012). 

 

Contudo, é mister reforçar que é o gestor que deve promover essas condições, 

não controlando a criação e disseminação do conhecimento na organização, mas 

procurando promovê-la através de uma liderança participativa (SVEIBY, 1997; 

TAKEUCHI E NONAKA 2008). 
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2.1.5. A normalização do conhecimento 

 
 

 No Capítulo 1, foi apresentado um breve relato sobre a inclusão da gestão do 

conhecimento na ISO 9001 (ABNT,2015), ressaltando que os sistemas de gestão 

genéricos tendem a perder cada vez mais espaço com a introdução do requisito 

voltado para o conhecimento organizacional. Foi indicado também que o 

conhecimento a tempos foi inserido na estratégia das organizações, mas somente 

agora com teor normativo. 

 Para a ISO 9001 (ABNT, 2015, p. 26), os requisitos relativos a conhecimento 

organizacional foram introduzidos na norma com o propósito de: 

 

 Salvaguardar a organização de perdas de conhecimento, seja através da 

rotatividade de pessoas ou pela falha em capturar e compartilhar informação e 

conhecimento; 

 Encorajar a organização a adquirir conhecimento através do aprendizado com 

a experiência, mentoreamento, e comparando-se com referências. 

 

 A importância da informação e do conhecimento neste novo contexto vai além 

das fronteiras do requisito específico da norma em referência. Levando-se em 

consideração todos os conceitos acerca dos elementos e da formação do 

conhecimento (seção 2.1.1), a ISO 9001 (ABNT, 2015) também se mostra aderente 

aos conceitos e terminologias adotadas nessa pesquisa. Requisitos de 

documentação, antes cruciais na interpretação e auditoria da norma, passaram, a 

cada revisão, a serem consideradas triviais. Ou seja, passando a concentrar os 

requisitos naquilo que é realmente importante. 

 Enquanto a ISO 9001 (ABNT, 2008), utilizava terminologias específicas como 

“documento” ou “procedimento documentado”, “manual de qualidade” ou “plano de 

qualidade”, a ISO 9001 (ABNT, 2015), traz à tona o requisito “informação 

documentada”, substituindo os supracitados e digerindo a necessidade do manual de 

qualidade. O mesmo critério foi adotado para o termo “registros”. A ISO 9001 (ANBT, 

2015) expressa o termo como “reter informação documentada”. Em uma percepção 

míope, parece-nos evidente apenas uma mudança de terminologia, mas por uma 
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visão holística percebemos a norma cada vez mais aderente à gestão do 

conhecimento e mais distante da burocracia. 

 Iniciativas para aproximação e incorporação da gestão do conhecimento em 

sistemas de gestão vem sendo ensaiadas na última década, e nos últimos anos tem 

tomado forma e conteúdo. Em meio às organizações privadas, surge, por entidades e 

secretarias ligadas à governos estaduais e federal, resoluções e instruções 

normativas sobre o tema, sendo, aquilo que pode ser o estopim para fomentar novas 

iniciativas acerca da gestão do conhecimento no nível de uma legislação federal. 

 Como amostra dessa participação e contribuição, toma-se como exemplo a 

Resolução nº 55 de 27 de julho de 2012, da Secretária de Estado de Planejamento e 

Gestão de Minas Gerais. A resolução institui a política de gestão do conhecimento, no 

âmbito da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do poder Executivo 

Estadual. 

 A medida, idealizada de forma similar também em outras entidades, parece 

tomar a cada dia forma de regulamentação federal, podendo ser integrada, em um 

futuro próximo, em todas as organizações, e não somente naquelas adeptas de um 

sistema de gestão baseado nas normas ISO. Isso seria um ganho imensurável para o 

país, pois, é fato que as empresas criam conhecimento, mas poucas tem a capacidade 

de gerenciá-lo.  

 Pode-se inferir que, anterior à inclusão do requisito 7.1.6 (Conhecimento 

Organizacional) à ISO 9001 (ABNT, 2015), a ISO já previa a imersão da gestão do 

conhecimento nas normas. É percebido, anos antes à publicação da norma 

certificável, a preocupação com a proteção dos ativos da empresa como forma de 

sustentabilidade operacional e comercial. 

 Em seu texto, anterior à 9001 (ABNT, 2015), a ISO 9004 (ABNT, 2010) indica 

que a utilização dos recursos de forma eficaz e eficiente se dá mediante a 

implementação de processos para prover, alocar, monitorar, avaliar, otimizar, manter 

e proteger tais recursos. A norma sugere ainda que a organização estabeleça e 

mantenha mecanismos para gerenciar o conhecimento, a informação e a tecnologia 

como recursos essenciais, assim como seu compartilhamento com as partes 

interessadas. 

 O valor condicionado ao conhecimento faz com que a alta administração seja 

a responsável por identificar e proteger seus ativos intangíveis (ISO 9004, ABNT 2010; 

TAKEUCHI e NONAKA, 2008). A ISO 9004 (ABNT, 2010), adiciona à alta 
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administração a atribuição de obter novos conhecimentos a partir da aproximação de 

fontes internas e externas, como instituições acadêmicas e profissionais. 

 A respeito dessas fontes mostra-se a exemplificação da Nota 02 do requisito 

7.1.6 da ISO 9001 (ABNT, 2015, p. 08), 

 

a) Fontes internas (por exemplo, propriedade intelectual; conhecimento 
obtido por experiência; lições aprendidas de falhas e de projetos bem-
sucedidos; captura e compartilhamento de conhecimento e experiência não 
documentados; os resultados de melhorias em processos, produtos e 
serviços; b) Fontes externas (por exemplo, normas; academia; conferências; 
compilação de conhecimento de clientes ou provedores externos (ABNT ISO 
9001, 2015, p. 08). 

 

 A ISO 9004 (ABNT 2010, p. 10), indica que existem muitos assuntos a se 

considerar quando se define a forma de identificar, manter e proteger o conhecimento, 

entre eles: 

 

 Aprender a partir de falhas, situações de risco e sucessos; 

 Coletar conhecimento e experiência das pessoas na organização; 

 Coletar conhecimento dos clientes, fornecedores e parceiros; 

 Coletar conhecimento não documentado (tácito e explícito) que existe dentro 

da organização; 

 Assegurar a comunicação eficaz de informações importantes; 

 Gerenciar dados e registros. 

 

 Diversas são as associações da gestão do conhecimento à gestão de 

qualidade. Pacheco et al. (2015), defende que todo conhecimento tem suas raízes em 

situações específicas e envolve previsões verificáveis sobre as possíveis 

consequências de ações tomadas, assim como essa é a principal característica que 

diferencia conhecimento de informação. Em função disso, o autor recomenda a 

utilização do ciclo PDCA2 para orientação a aplicação da gestão do conhecimento 

dentro da organização. Essa aplicação seria orientada pela adição de tarefas de 

aprendizagem organizacional e replanejamento após a atividade de verificação, antes 

da tomada decisões (action). 

                                              
2 PDCA – Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Verificar), Action (Agir). Para maior detalhamento da metodologia recomenda-se 
ao leitor a orientação por artigos e estudos sobre o Ciclo de Deming, ou PDCA como é conhecido. 
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 Santos e Souza (2010, p. 277), fazem referência à metodologia dos “5W2H”. 

Para eles, em uma estratégia voltada para o conhecimento, é importante fazer o 

seguinte mapeamento:  

 

 (What) - o que deve ser conhecido 

 (Who) - por quem deve ser conhecido 

 (Why) - porque deve ser feito 

 (When) - quando deve ser feito 

 (Where) - onde deve ser feito  

 (How) - como deve ser feito 

 (How much) – quanto vai custar 

 

 Diversos métodos podem ser utilizados para aproximar a gestão do 

conhecimento à qualidade, o que poderia ser objeto de um estudo específico. No 

Brasil, um dos exemplos mais significativos da associação da gestão do conhecimento 

aos requisitos de qualidade se dá através da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ). 

O modelo apresentado pela FNQ é abrangente e aborda 08 critérios de excelência da 

gestão, conforme Figura 13. 

 Para a FNQ (2011), o conhecimento é o principal insumo para o planejamento 

estratégico e a comunicação necessária para a excelência da gestão. Ele promove a 

criatividade e um ambiente apropriado, levando à autonomia, melhoria, inovação, 

proatividade e ao aprendizado organizacional. 

 

  



57 

 

 

Figura 13 – Critérios de Excelência da Gestão (FNQ) 
Fonte: FNQ (2011) 

 

Pela Figura 13 percebe-se que, o critério “Informações e Conhecimento” (cor 

branca) é tão importante que abraça todos os demais critérios, aparecendo como um 

elo entre eles. Para a FNQ (2011), este critério permeia todo o sistema de gestão e é 

estruturado em dois itens: Informações da organização e conhecimento 

organizacional. Ele define, desenvolve, implanta e melhora o sistema de informação 

da empresa, não se restringindo aos processos e departamentos internos. Tendo em 

vista que o conhecimento está nas pessoas, ele se expande para todas as partes 

interessadas. Reforça ainda que conhecimento útil é conhecimento compartilhado, 

aquele que gera aprendizado e garante a sustentabilidade da organização. 
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2.1.6. O conhecimento construindo processos 

 

 

 Formalizar sem burocratizar! Dosar esses dois conceitos talvez seja um dos 

maiores desafios no gerenciamento de processos. Assim diz Albuquerque (2012, p. 

313), 

 

A abordagem de gestão de processos de negócio ganhou grande 
popularidade e ampla disseminação nas últimas décadas. Uma análise dessa 
abordagem mostra que ela persegue dois objetivos de difícil conciliação: por 
um lado, visa à formalização dos processos em modelos – a fim de estruturar 
efetivamente o trabalho – e, por outro lado, visa dar flexibilidade à 
organização – mantendo a sua capacidade de responder a situações novas 
e imprevistas (ALBUQUERQUE, 2012, p. 313).  

 

 Existem diversas metodologias e aplicações voltadas para gerenciamento de 

processos, algumas automatizadas, outras no “padrão engenheiro”, muitas vezes 

representado por fluxogramas. Fazer uso de uma ferramenta de gestão de processos 

requer além de dominá-la, conhecer a fundo a característica da empresa, respeitando 

solidamente seus ativos tangíveis e intangíveis. 

 A ABPMP (2013) reforça que não se faz gestão de processos sem a 

compreensão dos próprios processos, diz ainda que, 

 

Se uma organização não compreende o processo, não poderá enxergá-lo de 
forma interfuncional, sendo possível apenas medir isoladamente o 
desempenho de áreas funcionais. Isso impacta na medição de desempenho, 
monitoramento de qualidade, custo, resolução de problema, entre outros 
(ABPMP, 2013, p. 217). 

 

  

  



59 

 Existem diversos conceitos sobre processos, definições tradicionais e 

normativas. Acerca do primeiro bloco, tradicional, pode-se extrair alguns desses 

conceitos da pesquisa de KLUSKA et al. (2015), conforme Quadro 05: 

 
 

Autor Definição  

Processos  

(PLATTS et al., 1996) 
São eventos sequenciados que descrevem modificações ao longo do tempo, 
normalmente desenvolvidos de acordo com um objetivo. 

(JURAN, 1992) 

É uma série sistemática de ações direcionadas para a consecução de uma 
meta. A definição genérica aplica-se a um processo em todas as funções, 
relacionadas com a fabricação ou não. Também inclui as forças humanas, 
assim como as instalações físicas. 

(D’ACENÇÃO, 2001)  É um conjunto de causas, que provoca um ou mais efeitos.  

(OLIVEIRA, 2006)  
Um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação 
lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as 
necessidades e as expectativas dos clientes externos e internos da empresa.  

Processos de Negócio 

(ABPMP, 2013)  
É uma agregação de atividades e componentes executados por humanos ou 
máquinas para alcançar um ou mais resultados.  

(ERIKSSON E PENKER, 2000)  
É uma abstração do funcionamento do próprio negócio. É composto por: 
objetivos, recursos, processos e regras.  

(OMG, 2011)  É qualquer atividade executada dentro de uma companhia ou organização.  

Quadro 05 - Termos e Definições – Processos e Processos de negócio 
Fonte: Adaptado da pesquisa de KLUSKA et al. (2015) 

 

Em resumo a estes conceitos, Kluska et al. (2015, p. 902) definem:  

 

Os processos de negócio são uma representação do funcionamento de um 
negócio, orientado por um modelo sistêmico composto por processos, 
eventos, atividades e tarefas, cujo objetivo é organizar o fluxo e as operações 
de troca de valores entre fornecedores e clientes (KLUSKA et al., 2015, p. 
902). 
 

 O conceito de Kluska et al. (2015) apresenta uma compilação e integração 

entre os demais, e em primeiro momento pode parecer limitado ao dizer que o 

“objetivo é organizar o fluxo e as operações de troca de valores entre fornecedores e 

cliente”. Assim também entende Gonçalves (2000): “As empresas do futuro deixarão 

de enxergar processo apenas na área industrial, serão organizadas em torno de seus 

processos não fabris essenciais e centrarão seus esforços em seus clientes”. 

 Ao contrário dessa percepção inicial e ampliando essa visão, o cliente em 

ambos os casos pode ser representado pelos profissionais envolvidos no processo e 

pela própria organização, criando uma cadeia de valor interna, sendo todos eles parte 

interessada. Neste caso o produto/ serviço pode não ser tangível. Assim o resultado 

pode ser explicitado de várias formas obstante à financeira, desde que crie valor. 
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 Segundo a ISO 9000 (ABNT, 2015), “compreender o contexto da organização 

é um processo”. Este processo determina fatores que influenciam o propósito, os 

objetivos e a sustentabilidade da organização. Em sua origem, o processo é um 

conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que utilizam entradas para 

entregar um resultado pretendido. 

 Para as ISO 10005 (ABNT, 2007) e ISO 10006 (ABNT, 2006), processo é o 

“conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos 

(entradas) em produtos (saídas) ”. A literatura é vasta quando falamos em gestão por 

processos, e alguns desses conceitos serão discutidos na pesquisa, inclusive a 

respeito de técnicas de redesenho e modelagem. 

 Enxergar apenas ativos tangíveis nas entradas e saídas de projeto, são 

características de uma visão centralizada e fechada às transformações. Deve-se 

considerar que os inputs (entradas) e os outputs (saídas) podem ser também 

informação e conhecimento.  

 A incorporação da gestão do conhecimento na gestão por processos, que é 

uma disciplina extremamente enraizada nas normas ISO, é de extrema importância 

pois busca o desenvolvimento de processos mais equilibrados, que proporcionem 

uma operação eficiente e de baixo custo para empresa, ao mesmo tempo em que 

sistematizam as atividades de geração, armazenagem, transferência e reuso de 

conhecimento (MORENO e SANTOS, 2012). 

 Gronau et al., (2005, p. 455) descreve algumas características inerentes a 

associação de processos com conhecimento, dentre quais podemos destacar: 

 

 O conhecimento contribui significativamente para os valores adicionados 

dentro do processo; 

 A inovação e criatividade desempenham um papel importante nos processos; 

 Liberdade para tomada de decisões; 

 Compartilhamento de experiências distintas e em diferentes níveis de 

especializa; 

 O tempo de vida do conhecimento envolvido no processo é muitas vezes muito 

curto pois ele se transforma de forma extremamente rápida; 

 O processo não segue regras de trabalho estruturadas e não possui métricas 

para avaliar o sucesso; 

 Depende muito da socialização e troca informal de conhecimento; 
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 Muitas vezes os custos dos processos de conhecimento são muito elevados. 

 

 A inserção da gestão do conhecimento na construção de processos é de 

extrema importância pois dilui a normalidade intrínseca na padronização tradicional 

dos processos. Dessa forma, o correto uso da informação e conhecimento na gestão 

de processos traz flexibilidade, temporalidade e o dinamismo necessários à adaptação 

aos ambientes da organização. (OLIVEIRA et al., 2010; TAO et al., 2006). 

 A interdisciplinaridade, sustentada nessa pesquisa, traz uma forte associação 

entre a gestão do conhecimento e a gestão de processos. Contador et al. (2005), 

assumem que as práticas de gestão do conhecimento aplicadas à gestão de 

processos configuram como recursos potenciais para identificação de problemas e 

oportunidades relacionadas ao processo e, consequentemente, transformam-se em 

um importante facilitador para a melhoria contínua do sistema de gestão.  

 Oliveira R. (2010) indica que a associação da gestão de processo e 

conhecimento traz benefícios como o levantamento dos problemas informacionais e 

possíveis soluções, de maneira sistematizada. É possível ainda garantir um melhor 

alinhamento, melhoria dos processos existentes e criação de novos. Servin (2005) 

entende que a gestão do conhecimento só é feita através de processos, pessoas e 

tecnologia. 

 Antes de consolidar uma diagramação final sobre o tema, é importante 

considerar que, além da gestão do conhecimento, a ISO 9001 traz a abordagem de 

processos associada à mentalidade de riscos. Por mais crescente que seja a 

utilização de sistemas informatizados na gestão de processos, em sua raiz, eles ainda 

são construídos e mapeados por pessoas. Sendo assim a Figura 14 ilustra uma visão 

ampliada de processos considerando os riscos e a gestão do conhecimento. 
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Figura 14 – Visão de processo baseado em riscos e conhecimento 
Fonte: Autor (2016), baseado na Figura 01 da ISO 9001 (ABNT, 2015) 

  

Assumir riscos significa também identificar oportunidades. Em função disso, 

para a ISO 9001 (ABNT, 20115), essa abordagem oferece uma base para aumento 

da eficácia do sistema de gestão da qualidade, conseguir resultados melhorados e 

prevenir efeitos negativos. Em toda etapa que compõe um processo existe risco, antes 

mesmo de sua inicialização.  
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2.1.6.1. Redesenho e modelagem de processos 

 

 

Em projetos de construção e montagem é premissa, para uma obra com bons 

resultados, o engajamento e a sinergia entre os diversos departamentos. Projetos 

desse porte são dinâmicos e por isso exigem foco e boa gestão. Neste caso, trazer 

complexidade em demasia para os processos pode trazer consigo a burocracia, ao 

mesmo tempo em que a flexibilidade em excesso pode se aproximar do comodismo. 

Neste contexto o equilíbrio entre o caos e a ordem possui a mesma relação entre a 

formalização e a flexibilidade. 

Albuquerque (2012) assume que nessa relação entre formalizar e flexibilizar, 

devemos considerar, em primeiro momento, a maneira como os modelos estão 

associados às práticas de trabalho de uma organização. Para ele, modelos de 

processos de negócio são geralmente compreendidos como representações de 

padrões de ação recorrentes ou sistemáticas, ou seja, como as descrições de modos 

de agir que se repetem ao longo do tempo em uma organização.  

Neste caso é fundamental que saibamos como a flexibilidade pode ser obtida 

em situações práticas das organizações. Importante que além da flexibilidade os 

modelos de gestão de processos sejam integrados e ágeis para que seja possível lidar 

com os desafios cada vez maiores de mundo empresarial de hoje, além de serem 

capazes para manter e aumentar o nível de desempenho da sua respectiva 

organização (NADARAJAH e KADIR, 2014).  

Para que integração, agilidade e flexibilidade sejam instigadas é necessário que 

os envolvidos sejam criativos ao tratarem de gestão de processos. Pois, se é possível 

instigar a criatividade e obter o equilíbrio através do entendimento do modelo caórdico 

(Figura 12), pode-se inferir que é possível obter processos simplificados, flexíveis e 

ao mesmo tempo formalizado.  

Para isso, faz-se necessário distinguirmos um termo bastante utilizado em 

gestão de processos, a rotina. Esse termo é muitas vezes associado às características 

essencialmente estáticas de uma atividade. Estabelecer e gerenciar rotinas em uma 

organização significa obter um padrão de trabalho eficaz, considerando o caráter 

dinâmico das atividades e das pessoas. Essas rotinas devem ter um canal aberto para 

variações, mudanças e criação de oportunidades de melhorias. 
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 É importante sempre atentar para o fato de que os modelos de processos não 

devem ser vistos como substitutos do conhecimento tácito dos funcionários, pelo 

contrário, eles devem atuar como recurso para realização do trabalho 

(ALBUQUERQUE, 2012). Para que isso não ocorra, e necessário que haja 

participação ampla dos envolvidos nas atividades, e não apenas do gestor. 

 Greef (2013) reforça que a composição dos processos nas organizações sofreu 

diversas mudanças ao longo da incorporação de metodologias e respectivas 

tecnologias, fazendo com que múltiplas ideologias e tecnologias de gestão se 

relacionassem em um mesmo ambiente e que, mesmo com objetivos em comum elas 

se mostravam desconexas. 

 Afim de expandir a visão de processos e não se limitar à macroprocessos, a 

ABPMP (2013) indica a hierarquia que deve ser levada em consideração para 

modelagem de processos. Para ela a gestão deve começar em um nível mais alto do 

que o nível que realmente executa o trabalho, para depois subdividir-se em 

subprocessos que possam ser realizados por uma ou mais atividades. As atividades, 

por sua vez, podem ser decompostas em tarefas e, depois, em cenários de realização 

da tarefa e respectivos passos, conforme Figura 15. 

 

 

 

 

Figura 15 – Processos orquestrando atividades 
Fonte: ABPMP (2013) 



65 

 Nesse contexto de definição de ferramentas e metodologias não se trata de 

certo ou errado, e sim de bom senso. Diante da imensa gama de técnicas para 

modelagem, cabe a organização definir aquela que mais se adequa a sua realidade. 

O importante nesse contexto é administrar os processos de forma organizada, para 

evitar a desorganização informacional (Cruz, 2010). 

 Para a ABPMP (2013, p. 146) podem ser utilizados diferentes abordagens 

(melhoria contínua, redesenho, reengenharia, mudança de paradigma) para focar 

desenhos iterativos e melhorar problemas específicos ou incorporar transformações 

radicais. Porém, a prática deve corresponder à necessidade e ao objetivo para 

assegurar que serão usadas da maneira certa, além de instigar a criatividade. Para 

ela, o desenho de processos envolve a criação e compreensão dos processos atuais 

e seus subprocessos, assim como um exame de como a operação pode ser 

melhorada ou modificada para atingir um resultado desejado. 

 Kintschner e Bresciani Filho (2004) reforçam a necessidade de escolha de 

apenas uma técnica de desenho e modelagem para se ter um resultado eficaz. Para 

eles, combinar muitas técnicas torna o mapeamento demorado e complicado. Assim, 

para os autores, o recomendado é que se utilize uma única técnica que consiga 

englobar todos os aspectos do processo e também tenha facilidade de uso.  

 Deve-se evitar modificar um processo sem um diagnóstico devido. Qualquer 

mudança deve promover aprendizado organizacional, para assim se ter resultados 

satisfatórios. Villela (2000, p. xii) assume que o aprendizado organizacional é 

estimulado pelo espírito interrogativo-crítico da metodologia e pelo uso das 

ferramentas selecionadas. Isso torna os membros da organização mais conscientes 

sobre a realidade do trabalho organizacional e consequências de suas escolhas 

estratégicas. 

 Sancovschi (1999, p.67) cita algumas características da reengenharia, termo 

semântico que hoje é associado à desenho e modelagem de processos: 

 

 Vários serviços são unificados; 

 As atividades dos trabalhadores são planejadas e executadas por eles; 

 A ordem natural no desempenho das etapas de um processo é respeitada; 

 Os processos têm múltiplas versões; 

 O trabalho é realizado onde faz mais sentido; 

 As verificações e os controles são reduzidos; 
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 As reconciliações são minimizadas; 

 Gerentes e equipes de caso proporcionam um único ponto de contato entre 

organizações e clientes; 

 Operações centralizadas ou descentralizadas híbridas prevalecem. 

 

 Em sua pesquisa, Sancovschi (1999, p.69) chegou a algumas conclusões 

importantes acerca do assunto, dentre as quais destaca-se. 

 As unidades de trabalho devem mudar de departamentos funcionais para 

equipes de processo; 

 Os serviços devem mudar de tarefas simples para trabalhos multidimensionais. 

 O nível de formalização das atividades deve ser reduzido; 

 A preparação dos funcionários para os serviços deve mudar do treinamento 

para a educação; 

 A cultura deve enfatizar que todos os serviços, independentemente da sua 

natureza, têm um único destinatário: o cliente (interno ou externo); 

 Os gerentes devem mudar de supervisores para instrutores; 

 O número de níveis hierárquicos deve ser reduzido; 

 Os executivos devem ser líderes em vez de controladores de resultado; 

 A tecnologia, especialmente a Tecnologia da Informação, é um capacitador 

essencial dos processos de mudança, porque ela viabiliza projetos de trabalho 

mais ágeis, menos onerosos e mais eficazes. 

 

Os modelos de processos devem ter a estrutura completa e não complexa, 

procurando sempre facilitar a interpretação dos envolvidos (ABPMP, 2013). O 

redesenho dos processos deve ser capaz de provocar melhorias significativas nos 

indicadores da empresa e procurar sempre quebrar paradigmas, burocracia, regras e 

fundamentos ultrapassados de gestão. Assim, como sugere El Sawy (2001), 

“resíduos” de processos devem ser eliminados, ou seja, é importante desapegar-se 

daquelas atividades obsoletas que não agregam em nada no sistema de gestão da 

empresa. Otimizar nesse sentido é mais importante que redesenhar.  
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2.1.6.2. Metodologia canvas 

 

 

Kettinger e Teng (1997, p. 63) assumem que é inviável detalhar em uma única 

pesquisa todas as técnicas e ferramentas para redesenho e modelagem de 

processos. Há quase duas décadas atrás, eles levantaram que existiam pelo menos 

72 técnicas e 102 ferramentas para a finalidade. Não foi identificado pesquisa mais 

recente acerca desse quantitativo, portanto, é sabido que se a pesquisa dos referidos 

autores fosse atualizada para o ano vigente certamente esse número seria 

exponencialmente maior.  

Baseados nos requisitos de integração, criatividade, autonomia e flexibilidade, 

citados nas seções anteriores, esta seção abordará as metodologias que mais se 

aproximam dessas premissas. Dentre vários métodos estudados para compor a 

revisão da literatura, observou-se que os métodos canvas aderem a proposta da 

presente pesquisa, portanto serão abordados.  

O termo canvas é utilizado para modelos que são dispostos em uma única tela, 

folha ou template. Tido por muitos pesquisadores como uma metodologia inovadora, 

o canvas cada vez mais é utilizado por pesquisadores que buscam novas maneiras 

de gerir projetos para substituir aqueles antigos e ultrapassados (OSTERWALDER e 

PIGNEUR, 2011). Para Finocchio Júnior (2013) o canvas permite que páginas e mais 

páginas textuais, assim como diagramas e fluxogramas complexos sejam substituídos 

por uma única folha. Para ele é mais fácil pensar e planejar visualmente. 

Osterwalder e Pigneur (2011) colocam o canvas a um patamar acima das 

metodologias tradicionais. Para eles o canvas desafia a “velha guarda”, que luta 

fervorosamente para se reinventar. O canvas projetado por eles, transmite a essência 

do básico, do necessário e do utilizável. Baseia-se no que é necessário saber de um 

processo em um formato rápido, simples e visual. O BMC (Business Model Canvas), 

como é definido a metodologia dos autores, possui nove componentes dispostos 

conforme Figura 16.   
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Figura 16 – O canvas de Osterwalder e Pigneur (2011) 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011, p. 44) 

 

 
Para Orofino (2011) essa ferramenta permite a qualquer pessoa interessada 

em criar ou modificar seu modelo de negócio, a ter uma linguagem comum que 

possibilite a troca de experiência e ideias com outras pessoas envolvidas no mesmo 

processo. 

A popularidade do canvas de Osterwalder e Pigneur (2011) fez com que outros 

pesquisadores buscassem inspiração e desenvolvem metodologias similares ao BMC 

(Business Model Canvas). Assim surge o PMC (Project Model Canvas), metodologia 

criada por Finocchio Júnior (2013). Como o próprio autor indica, a metodologia coloca 

em xeque visões tradicionais de gestão de projetos e tem como principal objetivo 

eliminar de forma substancial a burocracia constante nos processos modelados por 

metodologias tradicionais. 

Em relação à similaridade do canvas de Osterwalder e Pigneur (2011), 

Finocchio Júnior (2013) afirma que existem muitas diferenças entre as duas 

abordagens. A primeira, e talvez a mais significativa, é que o BMC busca uma 

concepção sobre um novo negócio, muito voltado para fontes de receita e lucro. Por 

isso, utilizá-lo para desenho e modelagem de processos propostos por essa pesquisa 

faria com que alguns campos fossem inutilizados. A segunda diferença fundamental 

é que no BMC não aparecem componentes fundamentais como “restrições” e 
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“entregas”, que são elementos chaves de um processo. A terceira diferença é que o 

PMC propõe a organização dos elementos em campos chaves de perguntas 

adaptadas do método 5W2H, conforme a Figura 17. Essa proposta aproxima a 

metodologia da estruturação de planos de ações já utilizados em projetos de 

construção e montagem, facilitando o entendimento e engajamento dos envolvidos. 

Para Finocchio Júnior (2013) o PMC pode ser utilizado tanto no redesenho e 

modelagem de processos quanto na concepção de novos projetos, o que traz 

dinamismo e aplicabilidade para a ferramenta.  

 Malaquias (2013) indica que além de simplificar a comunicação e permitir uma 

visão de conjunto, o PMC se propõe a ser um instrumento de implementação das 

melhores práticas. Dessa forma a Figura 17 apresenta o PMC (Project Model Canvas). 

 

 

 

Figura 17 – PMC (Project Model Canvas) 
Fonte: Finocchio Júnior (2013) 
 

Como observado na Figura 17, os primeiros campos levantam a seguinte 

pergunta: Por que redesenhar esse processo? Finocchio Júnior (2013) é categórico 

ao afirmar que ninguém deveria fazer algo para piorar o estado das coisas. Nesse 
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sentido configura-se o campo “justificativa”, através do levantamento dos problemas, 

demandas existentes e oportunidades não exploradas. Da mesma forma, o campo 

“benefícios” é composto pelas indicações das melhorias e valores tangíveis e 

intangíveis agregados que a mudança possa acarretar no processo e na organização. 

Por fim, o “objetivo smart3” é a ponte necessária que transporta da situação 

atual para a futura. O objetivo é a finalidade de todos os esforços e recursos que serão 

mobilizados. 

O segundo bloco compõe as etapas de identificação do produto e seus 

requisitos. Assim, no campo “produto” deve ser indicado exatamente aquilo que será 

entregue no processo, ou seja, as saídas. Um mesmo processo pode ter mais de uma 

saída, assim como pode ser representado por serviço, resultado ou conhecimento. 

Por isso é necessário que seja identificado tanto o produto tangível quanto o 

intangível. 

Requisitos são formas de comunicação entre as partes interessadas. Portanto 

nesse sentido, cabe ao cliente, que nesse caso pode ser interno ou externo, fornecer 

informações lógicas e cabíveis ao produto. Para esse campo, Finocchio Júnior (2013) 

ressalta que, por se tratar de um modelo simplificado, é preciso manter o detalhamento 

no nível menos minucioso possível e, se necessário os requisitos podem ser 

desdobrados em outros meios ou anexos. 

O terceiro bloco é composto por requisitos de pessoas. Ele determina quem faz 

parte do processo. Busca orientar para uma visão clara de quem faz parte da equipe. 

Por isso o campo “equipe” é destinado aos membros que produzem algo e possuem 

papel importante na execução ou gestão do processo. Para os profissionais que não 

trabalham diretamente no processo, mas são partes interessadas dele, deve-se 

indicá-los no campo “stakeholders externos”. A essa categoria agrupa-se aquelas 

pessoas com poder de decisão, veto e recursos, além de fornecedores importantes, 

departamentos com interação direta, órgãos regulatórios, entre outros. 

O bloco seguinte atua diretamente na entrega da saída do processo. Para 

Finocchio Júnior (2013) pensar em termos de entregas é mais viável que pensar em 

atividades. Para o autor, quando pensamos em termos de atividades, a medida em 

que se tem avanços, novas atividades surgem e se desdobram, implicando em várias 

                                              
3 A metodologia SMART é usualmente emprega quando se busca uma maneira de criar metas que sejam ao mesmo tempo 
atingíveis e desafiadoras. As iniciais significam respectivamente: S - Specific (Específico) / M - Mensurable (Mensurável) / A - 
Attainable (Alcançável) / R - Relevant (Realista ou Relevante) / T - Timely (Temporal ou delimitadas no tempo) 
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outras, o que torna a missão interminável. Ao contrário, pensando em entregas de 

ações concretas e tangíveis, obtêm-se mais estabilidade e motivação para os 

membros se organizarem da melhor forma. 

Sabendo que regras são importantes e, como em uma cadeia, uma etapa 

depende da outra e é carregado de incertezas, o campo “premissas” traz a 

necessidade da indicação de componentes e situações que não estão sob influência 

do gestor do processo. As premissas, além de blindar os envolvidos quanto a 

investidas dos stakeholders e fatores externos, fornecem bases para o planejamento, 

levando-se em consideração que todas foram sinalizadas, divulgadas, compactuadas 

e satisfeitas. Finocchio Júnior (2013) indica que elas devem ser formuladas de forma 

afirmativa, viabilizando o projeto e administrando apenas o risco de não serem 

verdadeiras. 

Um processo complexo, depende, muitas vezes, da capacidade dos envolvidos 

em fragmentar a sua execução em partes. Essas partes devem ser precedidas de 

características palpáveis, mensuráveis e verificáveis. Isso garante a entrega de todas 

as saídas com a utilização do recurso necessário. Para este campo, denominado 

“grupos de entrega” Finocchio Júnior (2013) sugere que seja buscado sempre a 

simplificação, agrupamento das entregas pequenas em entregas maiores e 

organizações dos grupos de entrega. Indica ainda que o esforço maior na elaboração 

desse requisito é tornar visível o resultado daquilo que se vai produzir e o 

posicionamento de cada entrega em elação às demais. 

No mesmo bloco encontra-se o campo de “restrições”. Por definição, Finocchio 

Júnior (2013, p. 91) sinaliza que restrições são “limitações de qualquer origem, 

impostas ao trabalho realizado pela equipe, que diminuem sua liberdade de opções”. 

É ilusório um projeto sem restrições, pois isso o aproximaria da perfeição, com 

recursos ilimitados. Este campo é de extrema importância pois um número excessivo 

de restrições pode indicar que aquele processo não é viável ou exequível, devendo 

ser replanejado. 

O último grupo define quando o projeto será concluído e quanto custará. Nas 

palavras de Finocchio Júnior (2013, p. 95) “uma gestão eficaz prevê custos e estima 

um cronograma somente depois de ter certeza sobre a causa que o projeto defende, 

sobre o produto que será gerado, as pessoas a serem alocadas para o trabalho, como 

serão feitas as entregas, etc.” Para ele os termos “quanto” e “quando” estão 

diretamente associados pois, não há sentido em acompanhar um processo 
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financeiramente sem o acompanhamento físico, e vice-versa.  Eles compartilham uma 

estrutura comum baseados nas entregas. 

Diferente dos modelos usuais, o canvas aproxima esses conceitos da 

simplicidade e praticidade, pois apresenta ordens de grandeza da duração e do custo, 

e apenas o necessário e básico para validação e integração dos elementos do plano. 

Vale destacar que tanto o tempo, quanto os custos devem estar associados ao grupo 

de entregas. Planilhas detalhadas e cálculos mais elaborados podem ser definidos em 

outros meios e softwares como o Primavera e MS Project e, posteriormente, 

incorporadas como anexo ao canvas. 

 Outra diferença observada, é a inserção do campo “risco”. Abrindo esse campo, 

o PMC dialoga diretamente com a mentalidade de riscos presente na ISO 9001 

(ABNT, 2015). O risco é o delineador entre o sucesso e o fracasso pois as ações ou 

situações futuras estão envolvidas na incerteza. Portanto considera-lo é de extrema 

importância para a sustentabilidade da organização. Malaquias (2013) indica que além 

de simplificar a comunicação e permitir uma visão de conjunto, o PMC se propõe a 

ser um instrumento de implementação das melhores práticas. 

 Sobre a execução do método, tanto o modelo BMC quanto o PMC estimulam a 

participação efetiva da equipe. Assim os autores dessas metodologias sugerem a 

utilização de post it aliada ao brainstorming para ampliar a integração e estimular a 

criatividade dos membros, conforme ilustrado na Figura 17. Para o autor, a utilização 

de post it com tamanho limitado, longe de impor dificuldade de expressão, leva a 

concisão, para facilitar entendimento. Limitando o espaço, o participante se vê 

envolvido no desafio de escrever o essencial.  

A execução do PMC deve ser conduzida em equipe, com especialistas 

participativos, pessoais leigas e principalmente pessoas criativas. Essa equipe mista 

é necessária pois, segundo Finocchio Júnior (2013), ao mesmo tempo em que os 

profissionais mais experientes irão trazer conhecimento do trabalho a ser feito, os 

novatos carregam a ousadia de não se deter diante de normas e costumes, o que 

instiga a aprendizagem organizacional e compartilhamento de conhecimento. 
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2.1.7. Maturidade e diagnóstico de gestão do conhecimento 

 

 

 Muitos autores defendem que ainda é cedo, tendo como base o atual domínio 

da disciplina, indicar um método completo e aderente à avaliação da gestão do 

conhecimento. Para Ehms e Langen (2002) trata-se de um processo que despertou, 

prematuramente, uma expectativa de quantificação de um procedimento que não 

pode ser facilmente quantificado. 

 Helou (2015, p. 104), adiciona, para os modelos de avaliação da maturidade, 

requisitos aos de Ehms e Langen (2002) e os apresenta conforme a seguir: 

 

 Permitam uma avaliação holística das atividades de GC de uma organização, 

cobrindo as áreas-chave da GC; 

 Derivem de medidas adequadas ao desenvolvimento do estado atual da GC, 

e, portanto, demonstrem o ponto de partida mais adequado antes de um projeto 

de GC ter início; 

 Suportem o desenvolvimento da organização a partir dos projetos de GC; 

 Deve prover resultados qualitativos e quantitativos, levando em conta as 

diferentes visões dos participantes dos projetos de GC; 

 Possa ser aplicado em qualquer organização clássica ou virtual e, ainda, em 

unidades ou sistemas de GC; 

 Deve ser estruturado e sistematizado para assegurar transparência e 

confiabilidade no procedimento; 

 Deve ter uma estrutura subjacente e compreensível e, ainda, permitir 

referências a conceitos de gestão ou modelos comprovados. 

 

 Gonçalo (2010) indica que os modelos de maturidade surgiram como resposta 

à necessidade de identificar a relação da GC com os resultados da organização. Para 

o autor mesmo com a existência de vários modelos, as métricas são similares, pois, 

possuem a base fundamentada na ótica tradicional de gestão do conhecimento, que 

foi abordada nas seções anteriores dessa pesquisa. 

 Jia et al. (2011) sustentam que esses modelos são fundamentais para se ter 

conhecimento e obter acesso as capacidades organizacionais, implicando 

futuramente em mudanças. 
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 Organizações são compostas por pessoas, sendo assim são únicas e 

particulares. Por toda sua complexidade e subjetividade, é possível definir guias para 

verificação da maturidade e diagnosticar tendências, assim como avaliar ferramentas 

e práticas, porém, no presente, ainda é impossível medir quantitativamente, 

diretamente e precisamente o conhecimento de uma organização ou de um indivíduo.  

Bukowitz e Willians (2002, p. 29), sustentam essa lacuna quando indicam que um 

diagnóstico da gestão do conhecimento “é um instrumento de avaliação qualitativa e 

subjetiva”. 

Para Wibowo e Waluyo (2015), o conceito de maturidade pode ser usado para 

definir o estado de eficácia de uma organização ou o estado de sua capacidade e 

competência na gestão dos processos, programas ou projetos de forma eficaz. Para 

gestão do conhecimento eles indicam que a maturidade pode referir-se ao estado de 

eficácia da organização em relação à capacidade de alavancar seus ativos de 

conhecimento, realizando o efetivo controle dos processos de gestão do 

conhecimento. 

 Para Camões (2010), essa análise inicial é importante pois atua na identificação 

do modo de compartilhamento do conhecimento, sua proteção, acesso e utilização no 

ambiente organizacional. Isso permite um melhor direcionamento das ações e 

estratégias da organização. 

 Sobre métodos qualitativos e subjetivos de análise, essa pesquisa será 

direcionada ao método Organizational Knowledge Assessement (OKA). O método foi 

desenvolvido pelo World Bank Institute (WBI) do Banco Mundial para que as 

organizações possam compreender melhor seus desafios e desenvolver capacidades 

de gestão de conhecimento. 

A metodologia possui três elementos básicos: pessoas, processos e sistemas. 

Elementos sustentados nas seções anteriores. Para Fonseca (2006) esses 

elementos, indicados na Figura 18, formam a base da gestão do conhecimento e, por 

isso, devem ser diagnosticados. 
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2.  

Figura 18 – Elementos e dimensões do método OKA 
Fonte: Adaptado e traduzido de Fonseca (2006) 

 

Os Quadros 06, 07 e 08, a seguir, apresentam a descrição de cada uma das 

dimensões listadas na Figura 18 assim como fornecessem esclarecimento quanto ao 

que é medido. 
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Elemento Pessoas 

Dimensão Descrição 

Cultura e Incentivos 

Os aspectos culturais implícitos e explícitos, crenças e incentivos que existem dentro das 
organizações para formatar, criar e dar suporte ao uso dos ativos intelectuais (incluindo 
conhecimento) para atingir suas metas. 

 
Identificação e Criação de 

Conhecimento 

A capacidade das organizações e seus stakeholders em identificar e criar conhecimento 

(e outros ativos intelectuais), especialmente aqueles que contribuem para os objetivos 

da organização. 

Compartilhamento de 
conhecimento 

A capacidade das organizações e seus stakeholders em compartilhar ativos intelectuais 

de maneira a permitir que a empresa atinja suas metas. 

Comunidades de 

Pratica e Times de 

Conhecimento 

A existência, natureza e uso de grupos de pessoas que possam ser efetivamente 

mobilizados para resolver problemas e permitir que a organização atinja suas metas. 

 
Conhecimento e 

Aprendizagem 

A capacidade da organização no desenvolvimento de seu capital humano através de 

treinamentos e outras estruturas ou atividades formalmente dirigidas ao desenvolvimento 

do conhecimento. 

Quadro 06 – Método OKA – Descrição da dimensão de pessoas 
Fonte: Fonseca (2006, p. 19-24) 

 

Elemento Processos 

Dimensão Descrição 

Liderança e Estratégias 
A utilização das técnicas de GC como modelo de gestão dos líderes e gerentes da 
organização 

Fluxo de Conhecimento 

A natureza e a capacidade do fluxo de conhecimento e outros ativos intelectuais dentro 

da organização. Inclui captura, armazenamento, disseminação e outros aspectos de 

distribuição do conhecimento. 

Operacionalização do 
Conhecimento 

A capacidade da organização em integrar e aplicar conhecimento dentro de seu negócio 

e processos operacionais (incluindo desenvolvimento de novos produtos, marketing e 

outros). Representa o ciclo interativo de conhecimento dentro dos processos críticos da 

organização, e consequentemente de seus resultados. 

Alinhamento 
O grau no qual o objetivo do Programa de GC e seu resultado tenta satisfazer ou realizar 

os objetivos e metas da organização. 

Métricas e Monitoração 

A capacidade da organização para medir a si mesma com respeito a gestão de seus 

ativos intelectuais e a monitorar e identificar melhores práticas, informação externa e 

aprendizado que pode desenvolver os diversos segmentos da empresa e gerar valor. 

Quadro 07 – Método OKA – Descrição da dimensão de processos 
Fonte: Fonseca (2006, p. 19-24) 
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Elemento Sistemas 

Dimensão Descrição 

Infraestrutura Tecnológica 
para a GC 

A capacidade e existência de infraestrutura tecnológica que permita a gestão do conhecimento 
e o compartilhamento de melhores práticas. 

Infraestrutura de acesso ao 
conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura existente permitindo o acesso e interação dos 

“stakeholders” com os “ativos intelectuais” da empresa (sejam eles sistemas ou outras 

pessoas) 

Gestão de conteúdo 
O tipo de conteúdo e as ferramentas de gerência da informação que a organização produz 

e gerencia. 

Infraestrutura do 

ambiente da GC 

A natureza, desenho e capacidade do Programa de GC, como construído dentro da 

organização, em envolver pessoas, unidades, grupos, etc. 

Quadro 08 – Método OKA – Descrição da dimensão de sistemas 
Fonte: Fonseca (2006, p. 19-24) 

 

Os elementos indicados nos quadros acima são subdividos em 14 dimensões 

do conhecimento, que por sua vez são compostos por um conjunto de métricas, 

apresentadas nos quadros a seguir. Essas métricas fornecem a orientação do que 

está sendo avaliado nas perguntas constantes no Anexo I, conforme preconizado por 

Fonseca (2006). 

O Quadro 09 apresenta o número de métricas por dimensão do conhecimento. 

 

Elemento Dimensão do Conhecimento Número de Métricas 

Pessoas 

Incentivos Culturais  19 

Identificação e Criação do 
Conhecimento 

12 

Compartilhamento do Conhecimento  13 

Comunidades de Pratica e Equipes de 
Conhecimento 15 

15 

Aprendizado 12 

Processos 

Liderança e Estratégia  16 

Fluxos do Conhecimento  12 

Operacionalização do Conhecimento  14 

Alinhamento 13 

Métricas e Monitoramento  13 

Sistemas 

Tecnologia 13 

Infraestrutura de Acesso ao 
Conhecimento  

11 

Conteúdo do Conhecimento  11 

Programa de Gestão do 
Conhecimento  

14 

Quadro 09 – Método OKA – Número de métricas do método OKA 
Fonte: Fonseca (2006) 
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Segundo Moraes (2011), algumas perguntas constantes do questionário são 

avaliadas por mais de uma métrica que pode ser, inclusive, de outra dimensão e de 

outro elemento. Segundo a autora, essa integração entre os elementos do método é 

importante pois garante mais integridade no diagnóstico. 

Os dados levantados são pontuados seguindo a orientação de Fonseca (2006, 

p. 25-73). Depois disso, as métricas indicadas são associadas às suas respectivas 

dimensões, gerando um gráfico similar ao indicado na Figura 19. Para essa etapa foi 

desenvolvido, por pesquisadores da Universidade Católica de Brasília, um software 

denominado SysOKA, que oferece agilidade ao processo. 

Por fim a pontuação é avaliada e pode ser usada para tomada de ações dentro 

da empresa pois oferece os limites entre as pontes e as oportunidades de melhoria. 

 

 
 

3.  

Figura 19 – Modelo de diagrama gerado através do método OKA 
Fonte: Fonseca (2006, p. 11) 
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3. METODOLOGIA  

 

 

 O presente capítulo busca apresentar os procedimentos metodológicos 

aplicados no desenvolvimento da pesquisa, assim como descrever a abordagem 

adotada para consolidar o referencial, explanar o problema da pesquisa e seus 

objetivos. 

 Optou-se por utilizar uma abordagem metodológica que tem como foco 

principal a produção de artefatos baseados na design science. Essa metodologia 

permite uma maior aproximação entre o ambiente acadêmico e as organizações, pois, 

é conduzida de forma similar à condução de projetos de construção e montagem. Ela 

possui etapas principais de planejamento, projeto, operação, verificação, avaliação e 

validação, muitas vezes sustentados por protocolos e listas de verificação. 

 

 

3.1. DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) 

 

 

 Métodos baseados em design science procuram, além de entender a 

organização como ela é, desenvolver conhecimentos para melhorá-la. Possuem como 

premissa reduzir o distanciamento entre a academia e as organizações, 

consequentemente entre teoria e prática, como fica claro na disposição dos autores. 

 

Além da forma de produção de conhecimento ser diferenciada, o objetivo da 
pesquisa e o conhecimento gerado, por consequência, também costumam 
ser distintos. Muitas vezes uma pesquisa realizada no contexto das áreas 
citadas anteriormente [engenharia e gestão] não se ocupa somente em 
explorar, descrever ou explicar o problema – ela se ocupa também em 
desenvolver propostas para solucioná-lo. Assim, o resultado esperado para 
uma pesquisa pode ser prescrever uma solução ou projetar um artefato. Tais 
objetivos não podem ser atingidos quando são aplicados os métodos de 
pesquisas fundamentados nas ciências tradicionais (DRESCH et al. 2015, p. 
124). 
 

 

 Em resumo, o Quadro 10 apresenta uma síntese com as principais definições 

que serão discutidas neste capítulo. 
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Conceito de design 
science 

Ciência que procura consolidar conhecimentos sobre o projeto e desenvolvimento de soluções para 
melhorar sistemas existentes, resolver problemas e criar novos artefatos. 

Artefato 
Algo que é construído pelo homem; interface entre o ambiente interno e o ambiente externo de um 
determinado sistema. 

Soluções 
Satisfatórias 

Soluções suficientemente adequadas para o contexto em questão. As soluções devem ser viáveis, 
não necessariamente ótimas. 

Classes de 
problemas 

Organização que orienta a trajetória e o desenvolvimento do conhecimento no âmbito da design 
science. 

Validade pragmática 
Busca assegurar a utilidade da solução proposta para o problema. Considera: Custo / benefício da 
solução, particularidades do ambiente em que será aplicada e as reais necessidades dos 
interessados na solução. 

Quadro 10 – Síntese dos principais conceitos da design science. 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 59) 

 

 Para Dresch et al. (2015),  

 

Na pesquisa explicativa, podem-se dar várias explicações, uma após a outra, 
mas, ao agir para melhorar, é necessário fazer uma escolha definitiva de 
ação. Em pesquisas baseadas em evidências ou na prática baseada em 
informação e conhecimento, essa escolha é baseada em uma síntese dos 
resultados de uma revisão sistemática da literatura sobre o problema em 
questão” (DRESCH et al. 2015, p.xi). 
 

 

 Destaca ainda que é uma forma de produção de conhecimento científico que 

envolve o desenvolvimento de uma inovação, com o intuito de resolver problemas do 

mundo real e, ao mesmo tempo, fazer uma contribuição científica de caráter prescritivo 

(DRESCH et al. 2015, p.xi). Assim, a design science torna-se uma receita adequada 

para criação de uma pesquisa voltada para as áreas de engenharia e gestão. 

 Importante destacar que a pesquisa explicativa não é excludente à design 

science, pelo contrário, pode ser combinada à pesquisa prescritiva. Isso é importante 

pois, além de explorar, descrever e explicar certo problema, a pesquisa se ocupa 

também com a produção do conhecimento, com o estudo do projeto e com a criação 

de artefatos. Para a design science o conhecimento deve ser construído a serviço da 

ação. O Quadro 11 representa uma síntese dessas diferenças. 
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Elemento Ciências tradicionais Design science 

Propósito 

Entender fenômenos organizacionais com 
base em uma objetividade consensual, 
desvendando os padrões gerais e as forças 
que explicam esses fenômenos. 

Projetar e produzir sistemas que ainda não existem 
e modificar situações existentes para alcançar 
melhores resultados com foco na solução de 
problemas. 

Objetivo da 
pesquisa 

Explorar, descrever, explicar e predizer. 
Prescrever. As pesquisas são orientadas à solução 
de problemas. 

Visão do 
conhecimento  

Representacional, nosso conhecimento 
representa o mundo como ele é; a natureza 
do pensamento é descritiva e analítica. Mais 
especificamente, a ciência é caracterizada 
pela busca por conhecimentos gerais e 
válidos, ajustes nas formulações de hipóteses 
e testes 

Pragmática: conhecimento a serviço da ação; a 
natureza do pensamento é normativa e sintética. 
Mais especificamente, o design assume que cada 
situação é única e se inspira em propostas e 
soluções ideais, pensamento sistêmico e 
informações limitadas. Além disso, enfatiza a 
participação, o discurso como meio de intervenção 
e a experimentação pragmática. 

Natureza dos 
objetos 

Fenômenos organizacionais como objetos 
empíricos, com propriedades descritivas e 
bem definidas, que podem ser efetivamente 
estudados de uma posição externa. 

Questões organizacionais e sistemas como 
objetos artificiais com propriedades mal definidas, 
tanto descritivas como imperativas, exigindo 
intervenções não rotineiras por parte de agentes 
com posições internas na organização. 
Propriedades imperativas também se desdobram 
de fins e de sistemas idealizados de maneira mais 
ampla. 

Foco no 
desenvolvimento da 

teoria 

Descoberta da relação causal geral entre 
variáveis (expressas em afirmações 
hipotéticas): a hipótese é válida? As 
conclusões permanecem dentro dos limites 
de análise. 

Será que um dado conjunto integrado de 
proposições de projeto funciona em que uma certa 
situação (problema) mal definida: O projeto e 
desenvolvimento de novos artefatos tendem a se 
mover para fora das fronteiras da definição inicial 
da situação. 

Quadro 11 – Principais diferenças entre a ciência tradicional e a design science. 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 61) 
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 Para estar a serviço da ação é necessário conhecer as diferentes perspectivas 

do conhecimento e sua relação com a prática. Gibbons et al. (1994), indicam a 

existência de dois tipos de modos de produção de conhecimento: 

 

 Modo de produção de conhecimento tipo 1 – puramente acadêmico, ligado a 

uma única disciplina; 

 Modo de produção de conhecimento tipo 2 – transdisciplinar, voltado à 

resolução de problemas que ocorrem normalmente no contexto de aplicação. 

 

 Para pesquisas em design science, o conhecimento tipo 2 é o mais 

recomendado, porém isso não exclui o conhecimento tipo 1, que nesse contexto 

fornece sustentação teórica para a pesquisa (DRESCH et al. 2015). 

 Segundo Gibbons et al. (1994), a utilização do conhecimento tipo 2 rejeita uma 

visão linear de transferência de conhecimento, devendo ter, o conhecimento 

produzido, uma abordagem construtivista pautada pela transdisciplinaridade. 

 Na pesquisa tradicional, na maioria das vezes representada pelo conhecimento 

tipo 1, é comum associar a pesquisa aos métodos indutivos e dedutivos. A literatura é 

vasta quando se fala desses dois fundamentos. Apesar disso, a design science traz à 

tona um outro método, denominado abdução. Para Dresch et al. (2015), a abdução é 

considerada um processo, acima de tudo, criativo, por isso é o mais indicado para 

compreender uma situação problema, justamente em função do processo intrínseco 

a esse tipo de raciocínio. A Figura 20 sintetiza as abordagens. 

 

 

Figura 20 – Função de cada um dos métodos científicos 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015) 
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 Uma das características da design science é a abertura para utilização de mais 

de um método. Dresch et al. (2015) nos ensina que o método abdutivo é necessário 

quando o investigador está propondo possíveis soluções para resolver um problema 

com a exigência de atividades e um raciocínio criativo significante. Por outro lado, se 

as circunstâncias exigem um raciocínio mais lógico para avaliação de aspectos 

relacionados aos artefatos, o método dedutivo seria o mais indicado. 

 A design science research é uma metodologia robusta, rígida e completa. No 

entanto, podem existir situações nas quais a inserção de diferentes abordagens pode 

ser mais conveniente. Nesses casos, podem ser utilizados, de forma complementar, 

métodos tradicionais como o estudo de caso e a pesquisa ação.  

 Neste contexto, o estudo de caso pode cumprir objetivos importantes, dentre 

os quais produzir conhecimento teórico-analítico ou formalizar artefatos eficazes que 

possam ser úteis a outras organizações, contribuindo para a concepção de 

generalização enfatizada na design science (VAN AKEN, 2004; DRESCH et al. 2015). 

 Gray (2012) indica que os estudos de caso tendem a ter um foco mais 

específico em relação aos demais métodos tradicionais. Reforça ainda que o método 

de estudos de caso pode ser usado para uma ampla variedade de questões de cunho 

organizacional, entre diferentes setores de uma organização, procurando sempre o 

estabelecimento de nexo causal. Para Yin (2015), o estudo de caso é definido como 

sendo “uma investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidos”. 

A pesquisa foi realizada em um ambiente de trabalho real, a partir da imersão 

do autor em equipes dedicadas a solução de problema, desse modo, pode-se dizer 

que serão utilizados elementos da pesquisa ação. A pesquisa-ação assume um 

importante papel no trabalho pois é através dela que se alcança um envolvimento das 

partes interessadas da pesquisa, seja o autor, os funcionários da empresa ou até 

mesmo a alta direção. Por outro lado, é através do estudo de caso que serão 

formalizados os insights e prognósticos oriundos das intervenções produzidas da 

pesquisa-ação. Assim, diz Gray (2012, p. 32), “a pesquisa-ação envolve uma 

colaboração próxima entre o pesquisador e profissionais, e enfatiza a promoção de 

mudanças dentro de uma organização [...] o principal meio da pesquisa-ação, 

contudo, é o estudo de caso”. 
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 O Quadro 12 apresenta as principais diferenças e semelhanças entre os 

métodos de pesquisa, as quais, convergindo, podem aumentar a confiabilidade das 

entradas e saídas da pesquisa e prover a validação que tanto é mencionada na design 

science. 

 

Elemento Design science research Estudo de caso Pesquisa ação 

Objetivos 

Desenvolver artefatos que 
permitam soluções 

satisfatórias aos problemas 
práticos 

Auxiliar na compreensão de 
fenômenos sociais complexos 

Resolver ou explicar problemas de 
um determinado sistema gerando 

conhecimento para a prática e para 
a teoria 

Projetar e prescrever 
Explorar, descrever, explicar 

e predizer 
Explorar, descrever, explicar e 

predizer 

Principais 
atividades 

Definir o problema, sugerir, 
desenvolver, avaliar, 

concluir 

Definir a estrutura conceitual, 
planejar casos, conduzir 
piloto, coletar e analisar 
dados, gerar relatório 

Planejar a ação, coletar e analisar 
dados, planejar e implementar 

ações, avaliar resultados, monitorar 
(contínuo) 

Resultados 

Artefatos (constructos, 
modelos, métodos, 

instanciações) e 
aprimoramento de teorias 

Constructos, hipóteses, 
descrições, explicações 

Constructos, hipóteses, descrições, 
explicações, ações 

Tipo de 
conhecimento 

Como as coisas deveriam 
ser 

Como as coisas são ou se 
comportam 

Como as coisas são ou se 
comportam 

Papel do 
pesquisador 

Construtor e/ou avaliador 
do artefato 

Observador 
Múltiplo, em função do tipo de 

pesquisa ação 

Base empírica Não obrigatória Obrigatória Obrigatória 

Colaboração 
pesquisador-
pesquisado 

Não obrigatória Não obrigatória Obrigatória 

Implementação Não obrigatória Não se aplica Obrigatória 

Avaliação dos 
resultados 

Aplicações, simulações, 
experimentos 

Confronto com a teoria Confronto com a teoria 

Abordagem Qualitativa e/ou quantitativa Qualitativa Qualitativa 

Especialidade 
Generalizável a uma 

determinada classe de 
problemas 

Situação específica Situação específica 

Quadro 12 – Características dos métodos de pesquisa. 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 94) 
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 Ainda sobre a tipologia da pesquisa, quanto a sua natureza, a pesquisa pode 

ser definida como aplicada, pois visa a produção de material e conhecimento para 

aplicação prática, direcionado às soluções de questões relacionadas ao sistema de 

gestão da qualidade na indústria da construção. A pesquisa aplicada caracteriza-se 

por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, 

imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade. Gray (2012), 

sintetiza essas diferenças conforme Quadro 13. 

 

Pesquisa básica Pesquisa aplicada 

Ampliar o conhecimento de processos organizacionais 
Melhorar o entendimento de problemas organizacionais 
específicos 

Desenvolver princípios universais Criar soluções para problemas organizacionais 

Produzir conclusões importantes e úteis à sociedade Desenvolver conclusões de relevância prática aos stakeholders 

Quadro 13 – Pesquisa básica e aplicada 
Fonte: Adaptado de Gray (2012, p. 10) 

 

Em sintonia com a visão de Gibbons et al. (1994) e Dresch et al. (2015), o 

escopo de atuação da presente pesquisa, no que diz respeito a campos de atividade 

ou setores de conhecimento, pode ser caracterizado como interdisciplinar, ou seja, 

não está atrelado a uma única disciplina, mas une e articula interesses e atores 

diversos. Essa união de profissionais e áreas distintas para a resolução de um 

problema comum resulta em uma heterogeneidade positiva, pois cada integrante traz 

contribuições da área em que tem maior conhecimento ou habilidade (SERNA M., 

2015). 

Raynaut (2011) afirma que a interdisciplinaridade se caracteriza por gerar 

constante dúvida e estar sempre em reconstrução. Além do mais, sua aplicação no 

mestrado profissional é de extrema relevância pois, por ter um foco voltado para as 

indústrias de construção, requer uma maior aproximação de vários atores (SAMPAIO 

e SOUZA, 2011). Por isso a interdisciplinaridade vem sendo construída e forma 

natural ao longo da pesquisa, não sendo decretada ou imposta. 

Ainda em razão da interdisciplinaridade, Almeida (2010, p.10), indica que é 

imperioso exercitar esse tipo de conhecimento, “que reduza e ultrapasse os 

determinismos mecanicistas e unilineares, produza pesquisas conjuntas da natureza 
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e da imaginação, do universo e do homem, favoreça o intercâmbio entre saberes 

distintos e inaugure uma nova ética de conhecer e viver”. 

O problema, complexo por natureza, possui diversas particularidades que não 

caberiam nas fronteiras de uma disciplina. Nesse sentido, a produção do 

conhecimento tipo 2 faz com que mais profissionais ajudem na construção e utilização 

do conhecimento, transcendendo os limites da perspectiva acadêmica. 

 Todas essas características supracitadas, podem ser ilustradas conforme a 

Figura 21: 

 
 

 

 

 

Figura 21 – Tipologia da pesquisa 
Fonte: Autor  

 

 

3.2. PESQUISAS BASEADAS EM DESIGN SCIENCE 

 

 

 A design science possibilita que todo conhecimento gerado seja generalizado 

para outras organizações. Para Van Aken (2004) isso é entendido como uma classe 

de problemas (Figura 22). Para ele, as classes de problemas visam orientar a trajetória 

do desenvolvimento do conhecimento no âmbito da design science (VAN AKEN, 2004; 

DRESCH et al. 2015). 
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Figura 22 – Lógica para construção das classes de problemas 
Fonte: Dresch et al. (2015, p. 106) 

 

 Dresch et al. (2015) define ainda classe de problemas como a organização de 

um conjunto de problemas práticos e teóricos que contenha artefatos úteis para a ação 

nas organizações. Segundo eles, as classes permitem que as soluções não sejam 

pontuais e sim que o conhecimento gerado, quando generalizado, seja enquadrado 

em determinada classe de problemas para que, no futuro, pesquisadores e 

organizações com problemas similares, possam utilizar-se das premissas contida 

nessa pesquisa. 

 Dentro do ambiente de processos, que é o principal objeto de estudo dessa 

pesquisa, Veit (2013, p.17) e Dresch et al. (2015, p. 105), destacam uma série de 

classes de problemas que se relacionam com o tema. Essas classes levam em 

consideração a classificação do conhecimento em design science por Gibbons et al. 

(1994), conforme Quadro 14.  
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Tipo Disciplina  

Conhecimento tipo 1 

Modelagem e melhoria de processos 

Metodologias BPM 

Relação e Integração de Processos 

Implantação de processos 

Automação e padronização de processos 

Conhecimento tipo 2 

Relação com o cliente e serviços 

Indicadores de medidas de desempenho 

Sistemas de informação 

Cadeia de suprimento 

Terceirização 

Gestão do conhecimento 

Organização da produção 

Custos e investimentos 

Fluxo e gestão da informação 

Gestão de mudança 

Riscos 

Melhores práticas 

Cultura organizacional 

Competências  

Motivação 

Inovação 

Quadro 14 – Classes de problemas em processos de negócios 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 105), baseado em Gibbons et al. (1994) 
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 Veit (2013), pautado na pesquisa e entendimento do conhecimento tipo 2, 

ilustra de forma categórica essa diferenciação através da Figura 23. 

 
 

 
 

 

Figura 23 – Desenho da pesquisa -  
Fonte: Veit (2013, p. 23)  

 

 Na Figura 23, Veit (2013) sugere uma organização das pesquisas a partir da 

classe de problemas. Nas palavras de Veit (2013, p.22), “ao invés de silos as 

pesquisas poderiam ser organizadas em classes de problemas independentemente 

das disciplinas. As classes de problemas direcionariam os estudos para um mesmo 

foco, sendo que este poderia ocorrer em diversas áreas da pesquisa, ou em diversos 

silos”. Assim sendo, pode-se inferir que as questões de problemas relacionadas ao 

conhecimento tipo 2 são predominantes na presente pesquisa, porém será produzido, 

em escala disciplinar, artefatos de conhecimento tipo 1 relacionados à processos, que 

darão sustentação teórica à pesquisa. 

Após o entendimento do conceito de artefato, torna-se necessário mostrar a 

viabilidade dos artefatos que serão desenvolvidos para atendimento aos objetivos 

propostos nessa pesquisa. 
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Conforme Dresch et al. (2015), 

Apresentar a viabilidade do artefato visa assegurar que o que está sendo 
proposto será passível de implementação, considerando-se todos os 
requisitos necessários para isso. Já definir sua utilidade significa demonstrar 
seus benefícios para os usuários e a razão pela qual ele será desenvolvido 
em vez de outro (DRESCH et al. 2015, p. 109). 

 

Baseado no estudo de March e Smith (1995), Dresch et al. (2015) relacionam 

cinco artefatos originados da design science, conforme ilustrado na Figura 24. 

 
 

 

Figura 24 – Artefatos (produtos) da design science research 
Fonte: Autor (2016), adaptado de Dresch et al. (2015, p. 111) 

 

 É importante ressaltar que, como indicado por Dresch et al. (2015), já na revisão 

da literatura é possível encontrar um artefato que seja útil em sua condição natural, 

ou seja, o pesquisador pode se deparar com um artefato já criado que atenda 

plenamente as necessidades para solucionar o problema. Acontece que durante todo 

este capítulo temos falado que a design science é fortemente ligada a inovação e 

melhoria contínua, assim sendo, para os autores, a pesquisa poderá continuar na 

medida em que o novo artefato traga soluções mais agregadoras que as existentes. 

Em suas palavras, 

 

Identificar artefatos existentes (constructos, modelos métodos, instanciações 
ou design propositions) pode auxiliar o pesquisador a ser mais assertivo em 
suas propostas de desenvolvimento de novos artefatos. É também nesse 
momento que o pesquisador começa a compreender e definir as soluções 
que poderão ser consideradas satisfatórias no que diz respeito ao 
desempenho do artefato (DRESCH et al., 2015, p. 129). 
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 Trata-se daquele famoso jargão de um autor desconhecido: Nada é tão bom 

que não possa ser melhorado. Por isso, o processo de proposição de artefatos é 

puramente criativo e, logicamente, este processo se enquadra dentro de um raciocínio 

abdutivo. Dresch et al. (2015), ensina que “além da criatividade, o pesquisador usará 

seus conhecimentos prévios, com o intuito de propor soluções robustas que possam 

ser utilizadas para a melhoria da situação atual. 

 Como qualquer outro método de pesquisa, a design science research 

pressupõe que havendo problemas há necessidade de solução, não havendo 

problemas não há viabilidade para a pesquisa. Logicamente, estamos falando de uma 

pesquisa com alto rigor metodológico norteada pela design science. 

Consequentemente isso irá proporcionar dados confiáveis, verdadeiros e úteis para a 

sociedade acadêmica e organizações. 

 A necessidade da utilização do estudo de caso se apresenta em função da 

imersão na próxima etapa, a avaliação do artefato. Um produto do tipo instanciação, 

indicado no Figura 24, só terá seu resultado validado após aplicação no mundo real, 

ou seja, no estudo de caso proposto. É sempre importante nessa etapa, indicar os 

limites do artefato e suas condições de utilização, associando-o com o ambiente em 

que irá atuar (DRESCH et al. 2015). 

 Em seus estudos recentes, Dresch et al. (2015) apresentam diversos modelos 

lógicos para desenvolvimento de pesquisas pautadas pela design science. Feito isso, 

os autores propuseram um fluxo (Figura 25) que, por sua aderência, será adotado 

nessa pesquisa.  
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Figura 25 – Método proposto para condução da design science research 
Fonte: Autor (2016), adaptado de Dresch et al. (2015, p. 125) 

 

 Na indústria da construção, um projeto bem fundamentado, idealizado por um 

profissional competente, é premissa de sucesso na realização do produto. Assim 

também é na design science. A etapa de projeto da pesquisa visa selecionar, dentro 

da fundamentação estudada, aquela proposição que melhor se enquadra aos 

objetivos da pesquisa, assim, como em uma construção, o rigor aplicado nessa fase 

torna a implementação exequível e viável. A diferença básica e direta para a indústria 
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da construção é que na design science não se desenvolve apenas ativos tangíveis. 

Nela o conhecimento produzido pode ser um artefato, desde que tenha usabilidade 

(ISO 9000, 2015, seção 3.7.7). 

 A metodologia de avaliação utilizada na presente pesquisa foi separadamente 

descrita na seção 3.4. Toda etapa da pesquisa requer análise, resultando em saídas 

que possibilitem identificar as lacunas, deficiências, restrições, aprendizados e fatores 

de sucesso na composição do artefato. Assim, essas saídas se transformam em novas 

entradas, sejam elas de aperfeiçoamento, reorganização ou retrabalho do artefato, 

gerando um ciclo de vida sustentado pela melhoria contínua (VAN AKEN et al. 2012; 

DRESCH et al. 2015) 

  O conhecimento gerado a partir da metodologia, certamente será útil na 

solução de problemas do sistema de gestão da empresa estudada, assim como 

qualquer outra empresa que utilize essa pesquisa como alternativa para melhoria de 

seus processos, daí a sua generalização. Fortalecendo esse conceito, Dresch et al. 

(2015) sugerem que a generalização seja conduzida através do raciocínio indutivo. 

 A última etapa compreende a comunicação dos resultados, ou seja, tornar 

público a pesquisa através de jornais, revistas, congressos e afins. Sendo essa 

pesquisa requisito parcial para obtenção do título de mestre em sistemas de gestão, 

sabidamente, será publicada após aprovação da banca examinadora, podendo ainda, 

gerar artigos diversos para veiculação nos canais pertinentes. 

 Certamente a terminologia de cada capítulo e a estrutura dessa dissertação 

segue nomenclatura e sequência definida pela comunidade acadêmica local, porém 

todos os tópicos listados na Figura 25 estão inseridos na presente pesquisa, não 

ferindo em qualquer grau a disposição apresentada. Essa conformidade é validada 

através de protocolos da design science. 

 Toda metodologia da design science research é baseada em protocolos. A 

utilização de guias não qualifica a pesquisa como burocrática, pelo contrário, torna-se 

um elemento importante para que ela não se disperse. Assim, após imersão em todas 

as etapas citadas na Figura 25, é indispensável a avaliação da pesquisa através de 

um protocolo. Os registros dessa etapa serão mantidos em anexo. O Anexo II 

apresenta o modelo de protocolo adotado nessa pesquisa.  
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3.3. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA EM DESIGN SCIENCE 

RESEARCH 

 

 

 Como foi dito, toda metodologia de design science é baseada em protocolos 

para garantia do rigor da pesquisa. Para a etapa de revisão da literatura, essa 

estratégia de utilização de critérios orientados visa evitar o viés, comum em pesquisas 

sem critérios bem definidos. Assim diz Dresch et al. (2015), 

 

Revisões sistemáticas da literatura são estudos secundários utilizados para 
mapear, encontrar, avaliar criticamente, consolidar e agregar os resultados 
de estudos primários relevantes acerca de uma questão ou tópico de 
pesquisa específico, bem como identificar lacunas a serem preenchidas, 
resultando em um relatório coerente ou em uma síntese. A expressão 
sistemática significa que a revisão deve seguir um método explicito, planejado 
para garantir que a revisão seja isenta de viés (tendência a apresentar uma 
perspectiva parcial em detrimento de outras possivelmente também válidas), 
rigorosa, auditável, replicável e atualizável (DRESCH et al. 2015, p.142). 

 
 
 Desse modo, o Anexo III apresenta o protocolo para revisões sistemáticas da 

literatura que foi adotado nessa pesquisa. Dresch et al. (2015), indica que “a 

preocupação com o viés deve estar presente em toda estratégia de busca, a começar 

pela definição dos termos de busca”. Assim, torna-se importante que antes de 

começar as buscas de forma desorientada, seja definido, além do termo principal de 

busca, sinônimos, antônimos e grafias similares para que o sistema de busca possa 

trazer bons resultados para o pesquisador.  

 A estratégia para refino das buscas é expressa conforme Figura 26. O fluxo é 

apresentado sob a forma de filtros, onde a cada restrição obtém-se resultados mais 

próximos da pesquisa. Essa estratégia foi definida com o intuito de facilitar a 

organização, leitura e utilização dos artigos ao longo da pesquisa. Codificados em 

quarto níveis de relevância, o material encontrado nas buscas, após o refino final, 

apresentou-se viável e sem viés para pesquisa. 
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Figura 26 – Estratégia de refino para seleção de artigos 
Fonte: Autor, baseado em Dresch et al. (2015, p. 154) 

 

  

3.4. AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA DESIGN SCIENCE RESEARCH 

 

 

 Rotinas de validação são frequentemente utilizadas em SGI quando, em 

determinada etapa do produto, se tem os chamados processos especiais. Nesses 

tipos de processos as saídas são validadas mediante critérios que permitam sua 

conformidade. Muitas vezes essa validação não pode ser efetivada através de testes 

ou experimentos. 

 Para a design science esta etapa é uma premissa indispensável. Os artefatos 

produzidos através da design science devem ter comprovação quanto as condições 

de atingir os objetivos pretendidos, cumprindo integralmente a função planejada e 

projetada. Conforme preconiza Tremblay et al. (2010), em uma pesquisa sustentada 

pela design science research  mais importante que o desenvolvimento do artefato em 

si, é expor as evidências de que o artefato poderá ser utilizado para resolver 

problemas reais. As validações podem ser feitas em cada etapa de desenvolvimento 

do artefato, evitando assim imprevistos no final da pesquisa.  

 As etapas e métodos para se validar a pesquisa dentro dos parâmetros da 

design science são descritas no Quadro 15. 
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Forma de avaliação Métodos e técnicas propostas 

Observacional 
Elementos do estudo de caso: estudar o artefato existente ou criado em profundidade no 
ambiente de negócios. 
Estudo de campo: Monitorar o uso do artefato em projetos múltiplos. 

Analítica 

Análise estática: examinar a estrutura do artefato para qualidades estáticas. 
Análise da arquitetura: estudar o encaixe do artefato na arquitetura técnica do sistema técnico 
geral. 
Otimização: demostrar as propriedades ótimas inerentes ao artefato ou demostrar os limites de 
otimização no comportamento do artefato. 
Análise dinâmica: estudar o artefato durante o uso para avaliar suas qualidades dinâmicas (por 
exemplo, desempenho). 

Experimental 
Experimento controlado: estudar o artefato em um ambiente controlado para verificar suas 
qualidades (por exemplo, usabilidade). 
Simulação: executar o artefato com dados artificiais. 

Teste 

Teste funcional (black box): executar as interfaces do artefato para descobrir possíveis falhas e 
identificar defeitos. 
Teste estrutural (white box): realizar testes de cobertura de algumas métricas para 
implementação do artefato (por exemplo, caminhos para a execução). 

Descritiva 

Argumento informado: utilizar a informação das bases de conhecimento (por exemplo, das 
pesquisas relevantes) para construir um argumento convincente a respeito da utilidade do 
artefato. 
Cenários: construir cenários detalhados em torno do artefato para demostrar sua utilidade. 

Quadro 15 – Métodos e técnicas para avaliação dos artefatos 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 97) 

 

Vale frisar que uma pesquisa com alto grau de confiabilidade proporciona a 

repetição, por outras pessoas, dos fundamentos aqui discutidos, alcançando os 

mesmos resultados. Para isso, a pesquisa deve apresentar um rigor paramentado 

pela design science (YIN, 2015; DRESCH et al. 2015). 

O Anexo IV representa o padrão de verificação de rigor aplicado à pesquisa. A 

sistemática para avaliação da conformidade passa pela validação do orientador dessa 

dissertação em cada requisito listado. 
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3.5. UNIDADE DE ANÁLISE 
 

 

A empresa em referência no estudo é a UTC Engenharia. Fundada em 1974, 

sua atuação é destacada nos segmentos de produção e processamento de petróleo 

e gás, petroquímica, geração de energia, siderurgia, papel e celulose, mineração, 

metalurgia, construção e manutenção industrial. As atividades à disposição desses 

setores da economia concentram-se em gerenciamento, construção, montagem e 

manutenção, aplicadas tanto a pequenas unidades como a complexos integrados de 

grande porte, incluindo plataformas offshore. Há vários anos assume posição de 

destaque no ranking das maiores empresas do ramo, conforme ilustra a Figura 27. 

 

 

Figura 27 – Ranking das maiores da construção 
Fonte: O Empreiteiro (2014) 
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3.6. COLETA DE EVIDÊNCIAS E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

 O Quadro 16 apresenta uma síntese dos principais pontos discutidos no 

Capítulo 3, levando-se em consideração a associação com os problemas levantados, 

classes de problema e os objetivos propostos na presente pesquisa. 

 Os artefatos produzidos possuem características distintas, ligados a um 

problema central, porém atrelados à diferentes classes de problemas. Como indicado 

por Dresch et al. (2015), essa classificação permite o encurtamento do caminho que 

pesquisadores e organizações terão que percorrer na busca por soluções de 

problemas similares. 

  

Objetivo Geral Tipo de artefato Classe de problema Generalização 

O objetivo central dessa pesquisa é fornecer artefatos para que a 
lacuna provocada, de um lado pela necessidade de preservar a 

identidade organizacional através da concentração de definições 
macro no grupo da alta administração e, de outro lado, a 

necessidade de produzir e incorporar conhecimento local que leve 
em consideração as particularidades do cliente, os riscos, 

disponibilidade de recursos, região e cultura de mão de obra, seja 
minimizada permitindo uma articulação mais fluida e dinâmica 

entre pessoas, processos e sistemas. 

Design 
propositions 

Simplificação de 
processos 

Sim 

Modo de 
conhecimento 

Coleta de 
dados 

Tratamento 
dos dados 

Forma de 
avaliação 

2 
Pesquisa 

bibliográfica e 
documental  

 
Canvas 

 

Descritiva / 
Experimental 

Objetivo Específico Tipo de artefato Classe de problema Generalização 

Traduzir o requisito 7.1.6 (Conhecimento Organizacional), 
proposto na ISO 9001 (ABNT, 2015) em termos da gestão do 
conhecimento e verificar sua compatibilidade epistemológica. 

Instanciações 
A normalização do 

conhecimento 
Sim 

Modo de 
conhecimento 

Coleta de 
dados 

Tratamento 
dos dados 

Forma de 
avaliação 

2 
Pesquisa 

bibliográfica e 
documental 

Comparação Descritiva 

Objetivo Específico Tipo de artefato Classe de problema Generalização 

Avaliar se a empresa estudada possui ferramentas e condições 
necessárias para atender ao requisito supracitado através de um 

diagnóstico de maturidade em gestão do conhecimento. 

Modelos 
A normalização do 

conhecimento 
Não 

Modo de 
conhecimento 

Coleta de 
dados 

Tratamento 
dos dados 

Forma de 
avaliação 

2 Método OKA 
Sofware 
SysOKA 

Observacional 

Objetivo Específico Tipo de artefato Classe de problema Generalização 

Mapear as práticas de criação e compartilhamento de 
conhecimento utilizadas na UTC Engenharia identificando 
convergências e divergências em relação ao novo quadro 

conjuntural, epistemológico e legal. 
 

Modelos 
A normalização do 

conhecimento 
Não 

Modo de 
conhecimento 

Coleta de 
dados 

Tratamento 
dos dados 

Forma de 
avaliação 

2 
Pesquisa 

bibliográfica e 
documental 

Tabulação e 
comparação 

Observacional 

Quadro 16 – Síntese da pesquisa 
Fonte: Autor (2016) 
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 Conforme indicado no Quadro 16, foi efetuado o diagnóstico da maturidade da 

UTC Engenharia em gestão do conhecimento através da metodologia OKA. Para isso, 

o método não foi utilizado na forma convencional, onde é aplicado em forma de 

questionários a grandes grupos de pessoas. A justificativa para essa mudança se dá, 

pois, o método possui aproximadamente 200 questões, que, se tratadas em forma de 

questionário não trarão resultados satisfatórios, tendo em vista algumas 

características peculiares da indústria da construção como a dinâmica, o curto prazo 

e a alta produtividade.  

 Em função disso foi criado uma equipe de diagnóstico com representação dos 

níveis de alta gerência, gerência média e gerência operacional. A equipe foi dividida 

em dois blocos: Escritório Central e Unidades Operacionais. O pesquisador nesse 

contexto assume também o papel de avaliador do artefato, característica inerente à 

design Science, procurando atuar de forma neutra para minimizar vieses, capturando 

as respostas dos agentes e não interferindo no seu teor. 

 A coleta de evidências foi realizada obedecendo a sequência de métricas 

indicadas na seção 2.1.7 e foi sistematizada através de encontros e videoconferências 

com cada área, tendo em vista a distância entre os sites. Importante ressaltar que a 

alta administração da UTC Engenharia financiou de forma satisfatória a pesquisa, 

provendo os recursos necessários à sua operacionalização. Do mesmo modo o 

pesquisador dispõe de acesso livre na empresa e em todos os níveis hierárquicos. A 

Figura 28 representa a composição da equipe ouvida na pesquisa. 
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Figura 28 – Equipe de diagnóstico – Método OKA 
Fonte: Autor (2016) 

  

 O Anexo I apresenta o modelo de diagnóstico que foi aplicado. Importante 

ressaltar que, quando a questão/pergunta for dirigida à palavra “você”, no contexto 

dessa pesquisa ela se refere ao grupo criado para efetuar o diagnóstico e não a um 

indivíduo. As respostas, neste caso, são sinalizadas com base em consenso. 

 Não é escopo dessa pesquisa efetuar o mapeamento de todos os processos 

da empresa. O foco está na identificação da melhor ferramenta para cumprir o objetivo 

central da pesquisa. Assim sendo, a indicação dos artefatos foi feita levando-se 

consideração as premissas discutidas na revisão da literatura e a realização de testes 

de caráter experimental / simulado com dados de um processo aleatório do SGI da 

UTC Engenharia. 

 Em relação aos demais artefatos produzidos, ambos com características de 

conhecimento modo 2, serão de grande importância para esclarecimentos e soluções 

para o problema da pesquisa. Após a consolidação da análise e validação de todas 

as etapas da design science research, os artefatos poderão ser generalizados, desse 

modo, servirão como elementos capacitores e base de conhecimento para gestores 

do ramo de construção e montagem e outros inseridos na mesma classe de 

problemas. 
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Os dados coletados em campo, sejam através de pesquisa documental, canvas 

ou OKA foram organizados de acordo com sua aplicação, utilizando softwares 

gráficos, vetoriais e textuais. 

Para o método OKA utilizou-se o sistema SYSOKA, software gratuito criado 

pela Universidade Católica de Brasília que traduz e transcreve para a linguagem 

computacional o artigo de Fonseca (2006), que é a referência principal para aplicação 

e métrica do método. A Figura 29 apresenta algumas das principais telas e 

funcionalidades do software. 

 

 

Figura 29 – SYSOKA – Telas principais 
Fonte: Autor (2016) 
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3.7. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

Vergara (2007, p. 61) dialoga sobre a importância de o pesquisador assumir as 

limitações do método de pesquisa, afim de antecipar-se a possíveis críticas que 

possam surgir a respeito do trabalho. Desse modo é mister destacar as seguintes 

limitações:  

 O pesquisador assume também o papel de avaliador do artefato, característica 

inerente à design Science. O estudo está inserido em seu ambiente de trabalho, 

ele é o diligenciador das ações e líder do comitê, com isso, cuidados são 

necessários para manter a imparcialidade e não interferir no teor das respostas. 

 Mesmo a metodologia OKA não sendo utilizada como forma de questionário, 

ainda se apresenta demasiadamente extensa. 

 A pesquisa de campo contou com a disponibilidade de tempo e situação dos 

meios de comunicação nos sites para a realização da videoconferência, tendo 

em vista que alguns sites são separados por milhares de quilômetros. 

 A design science garante o rigor e validação para a pesquisa, porém traz em si 

protocolos que aumentam o tempo e dificuldade para concluir as etapas de 

pesquisa. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 O presente capítulo apresenta as análises e discussões acerca dos resultados 

do estudo de caso relacionado à UTC Engenharia. A análise dos dados considerou os 

referenciais teóricos identificados na revisão da literatura e revisão documental do 

sistema de gestão da organização. Para isso, fez parte do escopo de análise, as 

Unidades de Ouro Branco / MG, Carajás / PA e a Matriz da empresa localizada em 

São Paulo / SP. Importante ressaltar que nenhum apontamento envolveu informações 

sigilosas, apenas dados de processos e cultura organizacional. 

 Tendo em vista o rigor exigido na design science research aplicado a este 

trabalho, tem-se a garantia de que os dados são confiáveis, verdadeiros e, 

principalmente, úteis. 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 Para o desenvolvimento e atendimento aos objetivos que requereram a 

utilização de modelos ou design propositions, foi realizado respectivamente, pelo 

próprio pesquisador, na posição de envolvido e parte interessada, um simulado / 

experimento e um pré-teste. Os dados gerados foram descartados para evitar 

qualquer viés. Com essa etapa foi possível fornecer para os envolvidos um glossário 

mais claro para os termos que envolvem a gestão do conhecimento e de processos, 

assim como identificar pontos de dúvida. 

 A UTC Engenharia é uma organização de grande porte e com posição de 

destaque no cenário nacional. Suas atividades principais são concentradas no 

gerenciamento, construção, montagem e manutenção, aplicadas tanto a pequenas 

unidades como a complexos integrados de grande porte. 

 O sistema de gestão da UTC Engenharia é maduro e robusto em decorrência 

dos diversos ciclos passados de auditorias de manutenção e certificação da norma 

ISO 9001 e demais normas do SGI. A cada ciclo surgem desvios e oportunidades que 

fomentam a melhoria continua. Os macroprocessos principais da empresa são 
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divididos em: contratação, engenharia, suprimentos, construção e montagem, suporte 

e processos de análise e gestão. 

 

 

4.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Como referenciado no início desse trabalho, essa pesquisa busca fornecer 

artefatos para que a lacuna provocada, de um lado pela necessidade de preservar a 

identidade organizacional através da concentração de definições macro no grupo da 

alta administração e, de outro lado, a necessidade de produzir e incorporar 

conhecimento local que leve em consideração as particularidades do cliente, os riscos, 

disponibilidade de recursos, região e cultura de mão de obra, seja minimizada 

permitindo uma articulação mais fluida e dinâmica entre pessoas, processos e 

sistemas. 

Do mesmo modo, delineia objetivos específicos como forma de sustentar o 

atendimento ao objetivo principal, que são discutidos nas próximas seções. 

 

 

4.2.1. Da moda para norma – a gestão do conhecimento na ISO 9001:2015 

 

 

 A revisão da literatura trouxe ricas análises acerca da gestão do conhecimento. 

Através dela foi possível entender a disciplina desde os seus pilares, levando-se em 

consideração as definições e conceitos de autores seminais como Morin, Takeuchi e 

Nonaka, Davenport, Choo, entre outros. De um ponto de vista organizacional, a 

revisão trouxe à tona pesquisas científicas mais recentes de autores com trabalhos 

que destacam e comprovam a importância da gestão do conhecimento nas 

organizações. 

 Mesmo com todos os avanços identificados ao longo dos anos, a gestão do 

conhecimento vem preservando sua essência, ou seja, a inserção de novos 

processos, sistemas e consequentemente a tecnologia, as pessoas ainda são os 

ativos que fomentam a disciplina. É o que Polanyi (1958) sustenta ao afirmar que as 

pessoas sabem muito mais do que realmente podem transmitir. 
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 Com toda a imersão da gestão do conhecimento nas organizações e 

consequente interferência nos processos, surgiu a necessidade de padronizar 

requisitos que sustentassem a disciplina. A inclusão da gestão do conhecimento na 

ISO 9001 (ABNT, 2015) não se deu de forma repentina ou isolada, pelo contrário, 

percebeu-se, através da pesquisa, que sua associação ao sistema de gestão da 

qualidade vem sendo ensaiada há vários anos, seja de forma explícita ou implícita em 

requisitos de melhoria contínua e gestão de mudanças. 

 Autores com raízes na gestão da qualidade passaram a rever alguns conceitos 

e inseriram a gestão o conhecimento na estratégia do SGI. Ampliando a iniciativa, no 

Brasil, órgãos de qualidade como a FNQ e secretarias ligadas aos governos estaduais 

e federal, criaram padrões de excelência que destacaram a gestão do conhecimento. 

 Desse modo, se antes a referência às ideias e termos como gestão do 

conhecimento, conhecimento organizacional, capital intelectual e criação de 

conhecimento eram, muitas vezes, tidos como modismos gerenciais, neste contexto 

passaram a configurar como o início de um processo de construção de conhecimento 

coletivo para a área e para uma real abertura de um diálogo interdisciplinar que possa 

conduzir a uma resolução colaborativa de problemas (MORENO e SANTOS, 2012; 

BARRADAS et al., 2010; ALVARENGA NETO, 2002). 

 O artefato produzido para atendimento ao primeiro objetivo da pesquisa é tido 

como conhecimento modo 2 e busca a tradução do requisito 7.1.6 (Conhecimento 

Organizacional), proposto na ISO 9001 (ABNT, 2015) em termos da gestão do 

conhecimento e a verificação da compatibilidade epistemológica entre a norma e os 

autores seminais. Com base na revisão da literatura, rigor aplicado e análises de 

compatibilidade com a organização em estudo, pode-se afirmar que o requisito 

presente na norma, é atendido pela utilização das práticas de gestão do conhecimento 

conhecidas atualmente e listadas na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

4.2.2. Resultados do diagnóstico de maturidade em GC 

 

 

  O segundo objetivo proposto por essa pesquisa foi o de avaliar se a empresa 

estudada possui ferramentas e condições necessárias para atender ao requisito 7.1.6 

da ISO 9001 (ABNT, 2015), através de um diagnóstico de maturidade em gestão do 

conhecimento. Para isso utilizou-se a metodologia OKA de Fonseca (2006). Como 

indicado na seção 2.1.7, a metodologia considera como pilares da gestão do 

conhecimento, os elementos pessoas, processos e sistemas. 

A interpretação do resultado da UTC Engenharia em cada dimensão pelo 

método OKA e suas associações são descritas nos comentários que seguem a 

disposição dos gráficos. O valor alcançado está pontuado no gráfico spider e sua 

interpretação é dada conforme critério de Fonseca (2006), que segue:  

 

Índices: 0 - 10, baixo; 11 - 20, médio; 21-30, alto; acima de 31, muito alto.  
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4.2.2.1. Avaliação da alta administração (Matriz) em relação à GC 

 

 

O primeiro gráfico a ser disposto para discussão é referente a percepção do 

mais alto nível hierárquico da empresa, a alta administração representada pelas 

Diretorias Técnicas e Administrativas. São desses órgãos que partem todos as 

diretrizes quanto as práticas de gestão do conhecimento. 

Os dados gerados foram tratados pelo software SYSOKA, sistema que, como 

indicado na seção 3.8, traduz e transcreve para a linguagem computacional o artigo 

de Fonseca (2006). O sistema se apresentou como solução viável e prática para o 

tratamento e manipulação de dados em grande escala. Sua utilização, além de 

aumentar o rigor e confiabilidade dos dados, permitiu a redução do tempo gasto nessa 

etapa a frações relevantes, porém, o software se apresentou falho na geração do 

gráfico tipo spider pois, visualmente, não agrupa as métricas em ordem dos elementos 

pessoas, processos e sistemas, podendo dificultar uma futura análise de dados, 

conforme ilustra o Gráfico 1, que representa a avaliação da alta administração (Matriz) 

em relação à GC. 
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Gráfico 1 – SYSOKA - Avaliação da alta administração (Matriz) em relação à GC 
Fonte: Autor (2016), consolidado através do sistema SYSOKA 

 

Com o intuito de facilitar a leitura e interpretação, os gráficos para o diagnóstico 

de maturidade em gestão do conhecimento gerados no sistema foram tratados em 

programas de computação gráfica de saída vetorial, como Corel Draw X7 e Ilustrator 

S6. Essa intervenção foi feita para todos os grupos subsequentes e promoveu o 

reagrupamento das métricas nos elementos originais de pessoas, processos e 

sistemas. 

Através do Gráfico 2, remodelado, é possível observar que as métricas 

relacionadas à “Acesso ao conhecimento” (30,0) e “Aprendizado” (31,7) tiveram 

pontuação de destaque, tendo, a última, índice considerado “muito alto” conforme 

critério informado. 
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Gráfico 2 – Avaliação da alta administração (Matriz) em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

Segundo Fonseca (2006, p. 20), são analisados na dimensão de 

“Aprendizagem”, “a capacidade da organização no desenvolvimento de seu capital 

humano através de treinamentos e outras estruturas ou atividades formalmente 

dirigidas ao desenvolvimento do conhecimento”. Baseados nos dados coletados e 

diálogo com a alta administração, ficou evidente que a condução da matriz para com 

esse processo vem seguindo um caminho lógico com iniciativas formais de 

capacitação e desenvolvimento de pessoas, porém ainda faltam iniciativas 

continuadas, ou seja, com ações de acompanhamento de pessoal a longo prazo. 

Do mesmo modo, o investimento em softwares para criação e 

compartilhamento de conhecimento ilustra a nota mediana na dimensão relacionada 

à “Acesso ao conhecimento”. Esta métrica busca identificar a capacidade e a 

infraestrutura da empresa que permite o acesso e interação dos stakeholders com os 

ativos intelectuais da empresa (FONSECA, 2006). Foi observado que a pontuação 

não foi maior devido a dispersão dos sistemas da empresa, ou seja, falta interação e 

principalmente integração. Existem diversos sistemas com caraterísticas funcionais 
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voltadas para GC, que não se integram, o que acaba dificultando o acesso a alguma 

informação. Isso certamente levou a dimensão “Tecnologia” (10,7) a uma nota inferior. 

O pior resultado se deu na avaliação da dimensão “Comunidades de prática e 

times de conhecimento” (6,7). Na visão da alta administração da empresa, ainda 

existe uma distância relevante de comunicação entre os sites e o escritório central. 

Tal suposição pode ter sido agravada pela redução de custos decorrentes do cenário 

atual do seguimento, porém não se justifica em função de tecnologias que poderiam 

permitir a prática, tal como videoconferências e intranet. 

Assim como o “Acesso ao conhecimento” reflete na “Tecnologia”, as 

“Comunidades de práticas” parecem estar intimamente relacionadas a essa 

dimensão. Para Fonseca (2006, p. 23) a dimensão “Tecnologia” é conceituada como 

“a capacidade e existência de infraestrutura tecnológica que permita a gestão do 

conhecimento e o compartilhamento de melhores práticas”. 

Por fim, pode-se destacar que a organização ainda não possui um “Programa 

de gestão do conhecimento” (8,6). Existem sim, práticas isoladas que poderiam se 

unir na formalização de um plano, porém isso requer o levantamento e a 

disponibilização de recursos para sua implementação na unidade central e nos sites. 

A alta administração da empresa se mostrou totalmente aberta as discussões 

colocadas e reconheceu todos os pontos fortes e outros de melhoria explícitos no 

diagnóstico. 

 

 

4.2.2.2. Avaliação da gerência média em relação à GC 

 

 

A gerência média é constituída pelo Líder Operacional ou Líder de Contrato, 

que possui responsabilidades e autoridade máxima dentro de um projeto ou unidade 

operacional. Cabe a esses profissionais a disponibilização de recursos financeiros, 

materiais e humanos para a gerência operacional, imediatamente abaixo, 

operacionalizar as práticas de gestão do conhecimento. 
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Os dados oriundos desse grupo são apresentados no Gráfico 3. 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Avaliação da gerência média em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

 Tendo sua atuação voltada ao gerenciamento e não a execução, os dados 

obtidos no diagnóstico não foram distantes do enunciado pela alta administração 

(matriz) no gráfico anterior, porém com superioridade em praticamente todos as 

dimensões. Isso se dá pois, mesmo não havendo diretrizes ou práticas corporativas 

formais, as obras dispõem de uma gama de processos que demandam práticas 

específicas de GC, muitas vezes não formais ou intencionais, que não são controladas 

ou mapeadas pelo escritório central. Essa é uma condição de “Autonomia”, tida por 

Takeuchi e Nonaka (2008) como fundamental para a criação do conhecimento 

organizacional. 

A afirmação supracitada é explicada pois, de forma isolada, destacaram-se 

duas dimensões: “Identificação e criação de conhecimento” (26,5) e 

“Operacionalização do conhecimento” (29,1). Mesmo contidas em elementos 

diferentes, ambas são dependentes. Enquanto a primeira preocupa-se em avaliar a 



112 

capacidade das organizações e seus stakeholders em identificar e criar conhecimento, 

a outra busca identificar a capacidade da organização em integrar e aplicar esse 

conhecimento dentro de seu negócio e processos operacionais. 

Por ter mais acesso a iniciativas locais de acesso ao conhecimento, a gerência 

média avaliou a dimensão “Acesso ao conhecimento” (38,8) de maneira mais positiva 

que a alta administração (matriz). Como se trata de um grupo com maior atribuição e 

responsabilidade dentro de um site, eles entendem que a “Liderança e estratégia” 

voltada para gestão do conhecimento na obra é satisfatória (30,8). O requisito trata, 

principalmente, do envolvimento, da influência e da transparência deste mesmo grupo 

nos processos decisórios, nos padrões, na comunicação e nas práticas de GC. 

 

 

4.2.2.3. Avaliação da gerência operacional (obra) em relação à GC 

 

 

Com uma visão voltada para a prática, as gerências operacionais, constituídas 

neste estudo pelos setores de QSMS e RH, possuem forte associação e contribuição 

para com as práticas de GC dentro da organização. Os Gráficos 4 e 5, representam, 

respectivamente, os dados obtidos através da contribuição dos envolvidos nesses 

setores. 
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Gráfico 4 – Avaliação da gerência operacional (QSMS) em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

  

Devido a essa forte associação e contribuição, algumas dimensões são 

afetadas positivamente pela incorporação de métodos e ferramentas de gestão do 

conhecimento específicas para o site. Em destaque para o “Aprendizado” (49,6).  

Os gráficos representam a visão de cada órgão/ setor em relação as práticas 

de GC na empresa. A participação do setor de QSMS nos processos de GC é intensa, 

pois, todas as diretrizes advindas do escritório central devem ser disseminadas e 

operacionalizadas pelo setor, que possui, além dessa, a atribuição de atender os 

requisitos relacionados ao cliente, produto, pessoas e meio ambiente, produzindo e 

incorporando, continuamente, conhecimento local. 

Seja pela exposição ao risco ou pela necessidade de entregas dentro um 

padrão de uma planta em montagem, os investimentos dos contratos em 

aprendizagem possuem indicadores que são tratados como meta corporativa e do 

cliente, chegando, em média a 3% do HHT (Homem Hora Trabalhado). O controle 

referente ao indicador de treinamento fez com que a dimensão “Métricas e 

monitoramento” (28,8), obtivesse nota mediana. Essa dimensão traz consigo a 
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capacidade do site de medir a si mesmo quanto a gestão de seus ativos intelectuais 

e a de monitorar e identificar melhores práticas, informação externa e aprendizado 

que pode desenvolver os diversos segmentos da empresa e gerar valor (FONSECA, 

2006, p. 22). 

Todo conhecimento local criado tem como princípio contribuir para os objetivos 

da organização, por isso, impulsionado pela “Aprendizagem”, a dimensão relacionada 

a “Identificação e criação de conhecimento” (42,8) obteve destaque no diagnóstico 

para esse grupo. 

Outro ponto de destaque diz respeito ao “Acesso ao conhecimento” (42,8). Os 

contratos dispõem de todas as informações necessárias para condução dos requisitos 

relacionados ao cliente, produto, pessoas e meio ambiente. Além dos projetos usuais 

fornecidos pelo cliente, os contratos possuem setor específico de engenharia de 

projetos para detalhamento e criação de padrões de construtibilidade. Somado a isso, 

existem diversos sistemas operados por terceiros que disponibilizam e garantem 

acesso atualizado a todas as normas técnicas e legais relacionadas ao projeto. 

Para criação do conhecimento local, a matriz da empresa dispõe de um sistema 

para gestão de documentos e informações, denominado SIG DOC. O sistema permite, 

além do acesso, criação de workflow para distribuição de tarefas aos envolvidos nos 

processos. Por entender que essa é a principal ferramenta relacionada ao 

“Compartilhamento do conhecimento” (14,0), o grupo diagnosticou que existem 

inúmeras falhas nessa dimensão, pois, mesmo com o bom gerenciamento do 

“Conteúdo de conhecimento” (26,3), foi identificado que o compartilhamento não é 

bem executado. 

Foi constatado que as práticas relacionadas à conversão e “Compartilhamento 

do conhecimento” (14,0) estão centralizadas no setor de QSMS, sem participação 

ativa de alguns líderes de equipe. O conhecimento está acumulado no intelecto dos 

supervisores, engenheiros e gerentes de produção e não se movimenta para outro 

nível, fechando o ciclo SECI, conforme Nonaka Takeuchi (2008). Uma maior 

participação de supervisores, engenheiros e gerentes de produção na 

operacionalização do sistema SIG DOC e externalização do conhecimento, fomentaria 

a disseminação do conhecimento local na unidade.  

Representado pelo Gráfico 5, o diagnóstico realizado com o setor de RH mostra 

que ainda existe uma distância considerável a ser percorrida pela área na adesão às 

práticas de GC. Com a menor média geral entre os setores (15,3), não foi surpresa o 
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pior indicador médio também para o elemento “Pessoas” (13,6). Nos últimos anos a 

empresa tem perdido em demasia capital humano em decorrência de um mercado 

fraco da indústria da construção e montagem. Por isso, muitas práticas, antes 

sustentadas pelo setor, foram deixadas de lado. 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 – Avaliação da gerência operacional (RH) em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

As poucas dimensões em destaque são condizentes com os demais grupos 

apresentados: “Aprendizado” (24,3) e “Acesso ao conhecimento” (29,7). Com alguns 

sistemas específicos para a área, o SIG DOC também se apresenta como solução 

para a área de RH, porém, ainda pouco utilizado. 
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4.2.2.4. Percepção dos sites operacionais versus escritório central em relação à GC 

 

 

 O Gráfico 6 apresenta o diagnóstico consolidado dos sites operacionais, 

considerando os dados de todos os setores que compõe o escopo das obras, já 

detalhada nos gráficos anteriores. Existe um equilíbrio mediano no elemento 

“Processos”. Isso mostra que as práticas de gestão do conhecimento, mesmo com 

representação mediana, estão organizadas dentro de um fluxo lógico e alinhadas com 

a perspectiva da organização e dos conceitos de GC. 

 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 6 – Percepção dos sites operacionais em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

 Todo o levantamento para diagnóstico de maturidade em GC foi feito com 

equipes isoladas de trabalho, sendo o pesquisador mediador das discussões. A 

estratégia foi adotada para que fosse possível, após os trabalhos, entender a distância 

entre a percepção dos sites operacionais e da matriz da empresa, representada pela 
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alta administração. Desse modo, o Gráfico 7 representa a comparação entre essas 

unidades. 

 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 7 – Percepção dos sites operacionais versus escritório central em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

O que se percebe com a representação do Gráfico 7 é que, mesmo alguns 

setores das obras apresentando tendências positivas ou negativas para algumas 

dimensões da GC, em conjunto, elas não apresentaram variações superiores a 10% 

em relação à matriz. A exceção se dá justamente no elemento “Processos”, onde a 

diferença chega a 22%. A justificativa para isso é que a dinâmica dos contratos é maior 

que da matriz, com um número maior de atividades, porém com menos burocracia, 

fazendo com que as tarefas aconteçam de forma mais fluida. 

Devido ao maior número de práticas de GC alinhadas ao atendimento aos 

objetivos e a necessidade de monitorá-las para enquadrá-las ao seu sistema de 

gestão da qualidade, os contratos obtiveram superioridade nas dimensões de 

“Alinhamento” e “Métricas e Monitoramento”, apesar de serem notas medianas. A 

pouca diferença encontrada em relação ao elemento “Sistemas” implica que, mesmo 
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falho, a linguagem computacional adotada é comum para matriz e obras. Para 

“Pessoas”, a diferença de 10%, representada principalmente pela diferença na 

dimensão de “Identificação e criação do conhecimento”, retrata o que foi discutido 

anteriormente, sobre a maior capacidade dos contratos em criar conhecimento local 

para suprir sua necessidade e considerar as particularidades do cliente, os riscos, 

disponibilidade de recursos, região e cultura de mão de obra. 

 

 

4.2.2.5. Diagnóstico consolidado da UTC Engenharia em relação à GC 

 

 

 O Gráfico 8 apresenta o agrupamento das unidades operacionais e matriz. Os 

resultados demonstrados são próximos aos encontrados no Gráfico 6, representado 

pelas obras. Isso ilustra que, indiferente às práticas adotadas pela matriz da empresa, 

são as ações isoladas e não formais das obras que fomentam a GC na empresa. 

Sabendo que há um enorme caminho a ser percorrido quanto a ampliação e 

formalização das novas e já existentes práticas de GC. 
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Gráfico 8 – Diagnóstico consolidado da UTC Engenharia em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

  Adquirir maturidade em qualquer sistema ou operação é um trabalho árduo e 

longínquo. A gestão do conhecimento ainda é um universo desconhecido a ser 

explorado dentro das empresas de construção e montagem. O que ficou evidente nas 

discussões é que a maioria das práticas existentes são realizadas sem qualquer 

relação com a GC.   

 O que se percebe é que ainda existem picos e esforços concentrados em 

dimensões específicas, ignorando outras. Acredita-se que os gestores e profissionais 

ligados a essas práticas, com a inclusão do requisito 7.1.6 (Conhecimento 

Organizacional) na ISO 9001 (ABNT, 2015), passarão a ter mais familiaridade com os 

termos discutidos no diagnóstico. 
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 Consolidando o diagnóstico, apresenta-se o Quadro 17, que tem como função 

a tabulação e organização dos dados extraídos da pesquisa.  

 

 
Quadro 17 – Diagnóstico consolidado da UTC Engenharia em relação à GC 
Fonte: Autor (2016) 

 

 A tabulação dos dados mostra, em vermelho, os pontos negativos recorrentes 

do diagnóstico. Para o elemento “Pessoas”, conforme já mencionado na discussão 

por grupos, destacaram-se as dimensões de “Criação e identificação do 

conhecimento” e “Aprendizagem”. É identificado uma recorrência de maus resultados 

para “Comunidades de prática e times do conhecimento”, que hoje não existem na 

empresa. A ausência dessa prática fez com que outras dimensões relacionadas 

sofressem baixas nas notas. 

O elemento “Processos” se configura como o mais estável dos três, 

apresentando proximidade com a margem definida no critério como alta (21-30).  

 Através dos três elementos (Pessoas, Processos e Sistemas) é possível 

enxergar a operacionalização da GC da seguinte forma: Quem faz, como é feito e 

através de que é feito, respectivamente. Por isso, a média geral da organização (19,3) 

não pode ser usada de forma isolada pois, a gestão do conhecimento deve ser 

operacionalizada baseada no equilíbrio entre os elementos. 

O elemento “Sistemas” mostra a capacidade e tendência da organização para 

a inovação. É possível operar um sistema de gestão orientado à gestão do 

conhecimento sem o uso da tecnologia, programas e gerenciamento de conteúdo, 

porém na complexidade das operações de construção e montagem isso não é 

possível e os esforções seriam em vão, pois as ações e as informações se perderiam 

a cada contrato iniciado. 

Métrica Descrição Matriz                             
(Alta Direção)

Liderança Obra 
(Gerência M édia)

QSMS                          
(Gerência 

Operacional)

RH                         
(Gerência 

Operacional)

OBRA                         
(Geral)

Geral

1 Incentivos Culturais 17,1 15,3 20,2 15,6 16,6 16,7

2 Criação e Identificação do Conhecimento 20,0 23,5 41,6 11,9 25,1 24,1

3 Compartilhamento do Conhecimento 10,6 15,0 14,0 11,0 13,8 13,2

4 Comunidades de Prática e Times do Conhecimento 6,7 4,4 19,3 5,0 8,3 8,0

5 Conhecimento e Apredizagem 31,7 27,5 49,6 24,3 32,2 32,1

17,2 17,1 28,9 13,6 19,2 18,8

6 Liderança e Estratégia 24,7 28,7 29,5 24,5 27,8 27,2

7 Fluxo do Conhecimento 16,1 19,5 25,9 10,1 18,8 18,2

8 Operacionalização do Conhecimento 18,2 29,1 29,4 20,0 23,9 22,8

9 Alinhamento 13,9 17,2 19,9 13,0 16,8 16,2

10 Métricas e Monitoramento 11,3 20,5 28,5 14,4 21,0 19,0

16,8 23,0 26,6 16,4 21,7 20,7

11 Tecnologia 10,7 12,0 10,5 13,7 12,0 11,8

12 Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento 30,0 31,6 42,8 29,7 33,9 33,1

13 Conteúdo do Conhecimento 21,6 22,0 26,3 16,1 21,6 21,6

14 Programa de Gestão do Conhecimento 8,6 5,7 11,4 4,3 6,8 7,1

17,7 17,8 22,8 16,0 18,6 18,4

17,3 19,3 26,1 15,3 19,8 19,3

PESSOAS

PROCESSOS

SISTEMAS

MÉDIA
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 Através do elemento “Sistemas” é possível constatar que a empresa dispõe de 

um bom gerenciamento de conteúdo, porém ainda está aquém de se manter sólida 

no requisito. Existe uma infraestrutura de acesso as informações, através de inúmeros 

sistemas, porém sua unificação é essencial para elevar as demais dimensões.  

 Ficou evidente na condução do método, que alguns termos utilizados ainda são 

obstáculos para as organizações de construção e montagem. Mesmo o pesquisador 

diligenciando a execução e promovendo todos os esclarecimentos do glossário, o 

tempo demandado na conclusão de cada setor foi demasiadamente longo. Mesmo 

assim, a forma de condução se mostrou satisfatória pois o tempo gasto com as 

questões foi nivelado com as contribuições qualitativas / descritivas dos envolvidos 

que fomentam essa seção.  

A pesquisa não exigiu a identificação de pessoas. O levantamento total dos 

dados, análise, revisão e tratamento levou aproximadamente três meses. Houve 

também, de forma não significante, dificuldade em reunir com alguns setores devido 

a rotina habitual nas unidades. 

Com os dados coletados, foi possível visualizar o cenário da gestão do 

conhecimento na UTC Engenharia em pontos de vista diferentes, transmitindo a 

percepção dos diversos níveis de liderança da organização, sejam eles, a alta direção 

alocada na matriz da empresa, a gerência média composta pela liderança dos projetos 

e a gerência operacional dos projetos. Além disso, também, comparar a percepção do 

órgão responsável por criar mecanismos e diretrizes para fomentação das práticas de 

gestão do conhecimento e aqueles responsáveis por executar as diretrizes nos sites. 

Baseado nessa discussão, pode-se considerar que a organização está apta 

para atender ao requisito 7.1.6 (Conhecimento Organizacional) da ISO 9001 (ABNT, 

2015). Existem diversas oportunidades de melhoria identificadas nessa seção e na 

seção 4.2.3, que segue, que devem ser levadas em consideração para que a UTC 

Engenharia obtenha excelência em seus processos relacionados a gestão da 

qualidade e do conhecimento.   
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4.2.3. Análise das práticas de criação e compartilhamento de conhecimento na UTC 

Engenharia 

 

 

A partir do diagnóstico apresentado nas seções anteriores, discutido e 

consensuado pelo autor, orientador e o grupo de trabalho, elaborou-se, com base na 

concepção de Orofino (2011), seção 2.1.3, Quadros 02, 03 e 04, um memorial que 

representa a situação atual da UTC Engenharia quanto a utilização de práticas de 

criação e compartilhamento de conhecimento.  

O artefato, representado pelo Quadro 18, além de efetuar uma análise acerca 

das práticas, desdobra sugestões advindas das discussões e contribuições de todo 

pessoal envolvido no diagnóstico. 

 
 

Pessoas  Situação 
Evidências 

 
Recomendação 

Comunidade de 
prática 

Não possui Não possui 

Priorizar a criação de comunidades de prática a 
partir de videoconferências e intranet com o intuito 

de reduzir custos proveniente de reuniões 
presenciais. 

Equipes colaborativas Não possui Não possui 
Criar grupos de trabalhos ligados a comunidades 

de práticas. 

Insights do cliente Alto 

Pesquisas de 
satisfação, reuniões 
sistemáticas com o 

cliente 

Reunir as recomendações dos clientes nos 
diversos sites e disponibilizar nos portais de 

comunicação mediadas por ferramentas ligadas à 
inovação, inovação como funil de ideias, entre 

outras. 

Processos  Situação Evidências Recomendação 

Brainstorming Baixo 
Insights isolados nos 

contratos 

Utilizar a ferramenta ligada a métodos de gestão 
de processos orientados pela gestão do 

conhecimento. 

Cenários Baixo 
Reuniões comerciais e 

iniciais de contrato. 

Fazer uso da mentalidade de riscos presente na 
nova versão da ISO 9001:2015 para extensão do 

estudo de oportunidades e melhorias para 
processos que não envolvem apenas custos. 

Concept note Baixo Informativo técnico 
Retornar e intensificar a circulação dos 

informativos técnicos. 

Contactivity events Baixo 
Programas de incentivo 

SOL 

Ampliar mecanismos de incentivos para fomentar 
a participação de toda mão de obra e geração de 

ideias, integrando-as com o escritório central. 
Disponibilizar para discussão nas comunidades de 

prática e intranet. 

Ideação Baixo 
Programas de incentivo 

SOL 

Ampliar mecanismos de incentivos para fomentar 
a participação de toda mão de obra e geração de 

ideias, integrando-as com o escritório central. 
Disponibilizar para discussão nas comunidades de 

prática e intranet. 

Mapeamento do 
conhecimento 

Não possui Não possui 
Elaboração e operacionalização de um Plano de 

Gestão do Conhecimento. 

Melhores práticas Baixo 
Programas de incentivo 

SOL 

Ampliar mecanismos de incentivos para fomentar 
a participação de toda mão de obra e geração de 

ideias, integrando-as com o escritório central. 
Disponibilizar para discussão nas comunidades de 

prática e intranet. 
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Mentoring Baixo 

Presente apenas em 
alguns contatos a partir 
do programa “Anjo da 

Guarda” 

Tornar o programa “Anjo da Guarda” corporativo, 
intensificando e monitorando seu cumprimento. 

Metáforas e analogias Baixo Cartilhas de QSMS 
Ampliar e operacionalizar, através da matriz da 
empresa as cartilhas usadas isoladamente nos 

contratos. 

Pensamento visual Baixo Cartilhas de QSMS 
Ampliar e operacionalizar, através da matriz da 
empresa as cartilhas usadas isoladamente nos 

contratos. 

Prototipagem ou 
protótipo 

Médio Planejamento 3D 
Sistematizar a criação do setor de planejamento 

3D em todos os contratos. 

Sistema de 
gerenciamento de 
ideias e inovação 

Não possui Não possui 

Priorizar a criação de comunidades de prática a 
partir de videoconferências e intranet com o intuito 

de reduzir custos proveniente de reuniões 
presenciais. 

Storyboards Não possui Não possui 

Ampliar e operacionalizar, através da matriz da 
empresa as cartilhas usadas isoladamente nos 

contratos. Fazer uso da ferramenta agregada aos 
informativos técnicos. 

Visual power 
networking 

Alto 
Reuniões sistemáticas 
de liderança diárias e 

semanais. 

Efetuar um melhor acompanhamento de 
indicadores e ações decorrentes das reuniões. 

Fóruns de discussão Não possui Não possui 

Priorizar a criação de comunidades de prática a 
partir de videoconferências e intranet com o intuito 

de reduzir custos proveniente de reuniões 
presenciais. 

Mapa de experiência Baixo 
Sistema de Apoio 

Técnico 

Atualizar e tornar público através do sistema já 
existente ou intranet, as informações de 

experiência do staff da empresa. 

Espaço virtual 
colaborativo 

Não possui Não possui 

Priorizar a criação de comunidades de prática a 
partir de videoconferências e intranet com o intuito 
de reduzir custos proveniente de reuniões 
presenciais. 

 

Tecnologia  Situação Evidências Recomendação 

Comunidades virtuais 
de execução de 

projetos 
Não possui Não possui 

Priorizar a criação de comunidades de prática a 
partir de videoconferências e intranet com o intuito 

de reduzir custos proveniente de reuniões 
presenciais. 

Espaço para 
prototipagem 

Baixo 
Programas de incentivo 

SOL 

Ampliar mecanismos de incentivos para fomentar 
a participação de toda mão de obra e geração de 

ideias, integrando-as com o escritório central. 
Disponibilizar para discussão nas comunidades de 

prática e intranet. 

Gerenciamento de 
conteúdo 

Médio 
SIG DOC / SAT / GED 

Web / Intranet 

Unificar o sistema computacional da empresa, 
melhorando e encurtando o caminho para acesso 
a informação. Criar equipe fixa para fomentar as 
discussões e inclusão de conteúdo inter-sites. 

Redes sociais Não possui Não possui 
Aa redes poderão ser operacionalizadas através 

da criação de chats e grupos nos portais de 
comunidades de prática a serem criados. 

Videoconferência Médio 
Reuniões entre matriz e 

sites 

Criar relação de videoconferências também entre 
as unidades afim de compartilhar informações 

úteis entre elas. 

Quadro 18 – Análise das práticas de criação e compartilhamento de conhecimento na UTC Engenharia 
Fonte: Autor (2016) 

 

 Poucas práticas adotadas atualmente possuem maturidade suficiente para se 

auto sustentar, mesmo assim algumas possuem potencial, formatadas dentro das 

recomendações supracitadas, para elevar o grau de maturidade das dimensões 

previstas no OKA. 
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 Uma das práticas criadas pela UTC Engenharia foi referenciada nas seções 

anteriores e possui enorme potencial para suprir a necessidade da imersão da gestão 

do conhecimento na ISO 9001 (ABNT, 2015). Trata-se do SIG DOC, sistema de 

gerenciamento de conteúdo que possui potencial para agregar diversas práticas 

indicadas no Quadro 18. 

 O sistema permite criar e compartilhar conhecimento entre todos os contratos 

e escritório central. O compartilhamento se dá de forma simples e livre de burocracia 

pois, cada contrato pode criar sua estrutura de informação. A Figura 30 ilustra uma 

das inúmeras telas do SIG DOC. A tela foi extraída do banco de dados do contrato 

referente à Ouro Branco/ MG. É possível identificar que neste contrato o sistema foi 

estruturado obedecendo a estrutura da ISO 9001:2008. 

 

 

Figura 30 – Gerenciamento de conteúdo - SIG DOC 
Fonte: SIG DOC UTC Engenharia (2016) 

 

A cada documento ou informação inserida, o sistema emite uma notificação 

para os envolvidos, alertando-os quanto a nova rotina. A função é importante pois 

ativa o engajamento de todos os envolvidos nos processos da empresa. A notificação 

está associada a função de workflow, uma das mais poderosas ferramentas de gestão 

do conhecimento associada à processos (KLUSKA et al.; 2015). O workflow permite 

distribuir tarefas para cada necessidade relacionada à criação e compartilhamento de 
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conhecimento. Essas tarefas podem ser uma simples leitura como evidência de 

distribuição e treinamento dos envolvidos em cada padrão. 

Através da Figura 31 é possível visualizar uma das telas de pendências do 

workflow. A cada passo concluído o sistema atualiza o status pessoal do funcionário.  

 

 

Figura 31 – Workflow – SIG DOC 
Fonte: SIG DOC UTC Engenharia (2016) 

 

Respectivamente, a Figura 32, ilustra as notificações recebidas pelo usuário a 

cada tarefa em atraso. 

 

 

Figura 32 – Notificação de atraso – SIG DOC 
Fonte: SIG DOC UTC Engenharia (2016) 

 

 O SIG DOC é uma poderosa ferramenta que ainda não foi explorada 

adequadamente e, apresenta-se como uma boa alternativa para unificação de 

diversas práticas relacionadas à GC, como comunidades de práticas e redes sociais.  
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4.2.4. Simplicidade na complexidade 

 

 

 Para atendimento aos objetivos específicos, a presente pesquisa se propôs a 

fornecer artefatos do tipo “instanciações e modelos”. Artefatos do tipo “instanciações” 

buscam a clareza quanto a implementação de determinado artefato e seus resultados 

no ambiente real (DRESCH et al. 2015).  Desse modo, o primeiro artefato produzido 

pela pesquisa buscou traduzir o requisito 7.1.6 (Conhecimento Organizacional), 

proposto na ISO 9001 (ABNT, 2015) em termos da gestão do conhecimento e verificar 

sua compatibilidade epistemológica. Como indicado na seção 4.2.1, o requisito pode 

ser atendido pela utilização das práticas de gestão do conhecimento conhecidas 

atualmente e listadas na revisão da literatura. 

 O segundo artefato produzido, caracterizado como “modelo” pela design 

science, mostrou, através de um diagnóstico pelo método OKA, todos os passos 

necessários para que a UTC Engenharia adquira maturidade suficiente para sustentar 

seu sistema de gestão da qualidade baseado na gestão do conhecimento e, 

consequentemente atender ao requisito 7.1.6 (Conhecimento Organizacional) da ISO 

9001 (ABNT, 2015).  

 Do mesmo modo, o terceiro artefato, também tido como um “modelo”, tratou de 

representar e analisar as principais práticas de criação e compartilhamento de 

conhecimento utilizadas na UTC Engenharia.  

 Em resumo, a ligação entre os objetivos específicos e o geral se deu da seguinte 

forma: O primeiro objetivo específico buscou entender o requisito e a disciplina de 

gestão do conhecimento e sua associação à aplicação normativa. O segundo 

procurou avaliar as condições da UTC Engenharia em atender ao requisito de gestão 

do conhecimento presente na norma e aos fundamentos da disciplina. O terceiro 

mapeou e identificou as principais práticas de gestão do conhecimento existentes na 

empresa. Desse modo, o atendimento ao objetivo central da pesquisa foi sustentado 

pelos artefatos produzidos através dos objetivos específicos e introdução de um novo 

artefato do tipo design propositions. Este tipo de artefato tem como característica o 

desenvolvimento de soluções para resposta a uma determinada classe de problemas 

e, neste caso, só tem sua implementação garantida se os objetivos específicos forem 

atendidos em sua plenitude. 
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 Como a empresa estudada possui unidades operacionais em todo o território 

nacional, selecionou-se a Unidade de Ouro Branco-MG, para avaliação e validação 

da adequação do modelo escolhido. Formou-se um grupo de estudos composto por 

profissionais que atuam diretamente no processo, incluindo um gerente, um 

engenheiro, um supervisor, um analista e um inspetor de qualidade. Essa composição 

presencial foi necessária pois esta etapa precisou ser realizada através de 

brainstorming, o que seria inviável por videoconferência. 

 A proposta apresentada pelo grupo de estudos foi realizar um experimento com 

o canvas de Finocchio Júnior (2013), modelo selecionado após a revisão da literatura 

que, além de considerar as particularidades do cliente, os riscos, disponibilidade de 

recursos, região e cultura de mão de obra, permite uma articulação mais fluida e 

dinâmica entre pessoas, processos e sistemas. 

 Para execução do experimento, a equipe escolheu o processo de “qualificação 

de soldadores”, não apenas pela sua relevância no sistema de gestão de qualidade 

da empresa, mas também porque se tratava de um processo capaz de fazer vir à tona 

boa parte das dificuldades enfrentadas pelos gestores com a utilização dos modelos 

convencionais de mapeamento de processos. 

 A execução e discussão da aplicação do método levou em consideração a 

perspectiva descortinada pela pesquisa, qual seja, a redução da burocracia e 

simplificação de processos por intermédio de abordagens, ferramentas e dispositivos 

alinhados à gestão do conhecimento. 

 O processo escolhido para o experimento está inserido nos macroprocessos 

de suporte, onde é alocada a área de qualidade. Através da análise documental 

realizada nos padrões corporativos e específicos do projeto não foi identificado 

nenhum desenho do processo ou fluxo de tarefas relacionado à “Qualificação de 

soldadores”. Tal lacuna é recorrente em todas as situações onde um macroprocesso 

exige distribuições de tarefas. 

 Nesse contexto, a Figura 33 apresentou-se como solução para o mapeamento 

de processos conduzido através da socialização do conhecimento. Na representação 

é possível identificar a objetividade e simplicidade na indicação dos campos e inserção 

das informações.  
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Figura 33 – PMC (Project Model Canvas) – Processo: Qualificação de Soldadores. 
Fonte: Autor (2016), baseado em Finocchio Júnior (2013) 

 

 Para facilitar a articulação e desenho do processo, o canvas foi impresso, 

apenas com a indicação dos campos, em formato A1. A primeira seção de 

brainstorming gerou post its em número suficiente para exceder o espaço destinado a 

cada campo. Após a terceira seção, através do consenso, os envolvidos puderam 

dialogar e sugerir o roteiro de desenho através dos posts its com melhor aderência à 

atividade. 

Como observado na Figura 33, os primeiros campos do canvas levantam a 

seguinte pergunta: Por que redesenhar esse processo? O autor do método é 

categórico ao afirmar que ninguém deveria fazer algo para piorar o estado das coisas. 

Por isso a necessidade de justificar a execução de determinada atividade ou tarefa. 

Da mesma forma, é mister sinalizar os benefícios compostos pelas indicações das 

melhorias e valores tangíveis e intangíveis agregados que a mudança possa acarretar 

no processo e na organização. 

Uma característica marcante, observada pelos participantes do brainstorming, 

foi a capacidade do canvas de distinguir as atividades das tarefas. No método, pensar 
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em termos de entregas sempre é mais viável que pensar em atividades. Nesse 

sentido, quando pensamos em termos de atividades, a medida em que se tem 

avanços, novas atividades surgem e se desdobram, implicando em várias outras, o 

que torna a missão interminável. Ao contrário, pensando em entregas de ações 

concretas e tangíveis, obtêm-se mais estabilidade e motivação para os membros se 

organizarem suas tarefas da melhor forma.  

A inserção de insights criativos na gestão de processos, como é caso do uso 

do post its da metodologia canvas, pôde promover a criação do conhecimento 

organizacional, na medida em que estimulou a participação dos empregados, 

mobilizando-os na construção de soluções através da lógica e o pensamento visual 

dos processos. A mobilização dos envolvidos é de tal ordem que torna possível o que 

chamamos de uma dinâmica de gestão do conhecimento na gestão por processos. O 

resultado foi a construção de processos mais equilibrados, com operação eficiente e 

de baixo custo para empresa. Mas o ganho diferencial foi a sistematização das 

atividades de geração, armazenagem, transferência e reuso de conhecimento.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A revisão da literatura presente nessa pesquisa mostrou que a integração das 

variáveis criatividade, flexibilidade e autonomia, advindas de uma gestão eficaz do 

conhecimento, fortalece a gestão por processos, elevando, naturalmente, o grau de 

maturidade da organização. 

 O problema da pesquisa articulou diversos cenários. O primeiro, pela imersão 

da UTC Engenharia em um fraco cenário da indústria da construção, provocado por 

fatores não discutidos nessa pesquisa, porém, obrigando a empresa a rever a 

organização dos seus processos, simplificando o processo e reduzindo custos, 

adaptando, consequentemente, seus padrões de construtibilidade a nova realidade. 

Na mesma linha de tempo surgiu o segundo cenário, advindo da inserção da 

gestão do conhecimento na ISO 9001 (ABNT, 2015). Neste contexto, o que parecia 

corresponder a um aumento de requisitos para atendimento, surgiu como um insight 

para mitigação do problema. 

Considerando que se trata de uma pesquisa de engenharia, procurou-se utilizar 

de um método investigativo que se aproximasse da realidade das empresas de 

construção e montagem, optando assim pela Design Science Research. A 

metodologia permitiu uma maior aproximação entre o ambiente acadêmico e a 

empresa, pois, foi conduzida de forma similar aos projetos de construção e montagem, 

com etapas principais de planejamento, projeto, operação, verificação, avaliação e 

validação, sustentados por protocolos e listas de verificação. 

 

 

5.1. ALCANCE DOS OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos dessa pesquisa foram apresentados na seção 1.2. Todas as 

proposições indicadas foram atendidas em sua plenitude com a criação de quatro 

artefatos. 

 O primeiro artefato produzido pela pesquisa traduziu o requisito de 

conhecimento organizacional, presente na ISO 9001:2015, e mostrou que existe 

compatibilidade epistemológica, entre os conceitos desenvolvidos e utilizados por 
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autores seminais, para aplicação no atendimento à norma à norma. O único cuidado 

a ser considerado é o de evitar a adoção de uma abordagem puramente teórica e 

filosófica, para que não se restrinja a aplicação prática dos conceitos. 

 O segundo artefato buscou ligar o problema da pesquisa à capacidade da 

empresa em geri-lo através da gestão do conhecimento. Assim, realizou-se um 

diagnóstico de maturidade com o intuito de avaliar as ferramentas e condições 

organizacionais para promoção da gestão do conhecimento, considerando os 

elementos pessoas, processos e sistemas. O que se concluiu com a análise é que a 

organização está apta, com restrições, para atender não só ao requisito da ISO 

9001:2015, mas também para criar e ampliar as práticas de gestão do conhecimento. 

  Com a criação de uma equipe de diagnóstico representada nos níveis de alta 

gerência, gerência média e gerência operacional para realização do diagnóstico 

através da metodologia OKA, foi possível identificar lacunas de gestão e distância das 

unidades operacionais e escritório central em relação às práticas de gestão do 

conhecimento. 

 A condução do diagnóstico trouxe contribuições descritivas significantes que 

ajudaram na concepção do terceiro artefato. Foi proposta a realização de uma análise 

acerca das práticas de criação e compartilhamento de conhecimento na UTC 

Engenharia. O que se conclui é que poucas práticas adotadas atualmente possuem 

maturidade suficiente para se auto sustentar. Mesmo assim, algumas possuem 

potencial, formatadas dentro das recomendações indicadas, para elevar o grau de 

maturidade em gestão do conhecimento. 

 O atendimento ao objetivo central da pesquisa foi sustentado pelos artefatos 

produzidos através dos objetivos específicos e introdução de um novo artefato do tipo 

design propositions. O artefato se apresentou como solução para resposta a classe 

de problemas, que no caso dessa pesquisa está ligada à simplificação de processos 

do sistema de gestão de qualidade através da gestão do conhecimento, garantindo, 

mais uma vez, a articulação entre pessoas, processos e sistemas.  

 A pesquisa trouxe contribuição para entendimento de metodologias do tipo 

canvas, para desenho de processos. Constatou-se que o canvas, de fato, pode ser 

utilizado para melhorar a distribuição de tarefas ocultas nos macroprocessos do 

sistema de gestão. Com a simplicidade de execução e condução do método, foi 

possível construir processos menos burocráticos e flexíveis, ao mesmo tempo em que 

a participação da força de trabalho foi valorizada e impulsionada, facilitando 
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sobremaneira os processos de socialização e externalização do conhecimento. Com 

isso, conclui-se que processos de qualidade podem ser criados e redesenhados 

levando-se em consideração as particularidades do cliente, os riscos, disponibilidade 

de recursos, região e cultura de mão de obra, preservando a identidade organizacional 

ao mesmo tempo em que a criação do conhecimento local é fomentada. 

  

 

5.2. RECOMENDAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

 

O trabalho demostrou que a estratégia utilizada é compatível com os requisitos 

e as estruturas de uma indústria de construção e montagem. Recomenda-se a 

elaboração e operacionalização de um programa de gestão do conhecimento, 

considerando todos os pontos e diagnóstico contidos na presente pesquisa. Além de 

sistematizar as práticas voltadas para a GC, o programa pode prover garantia de que 

os ativos intangíveis da empresa estarão protegidos e salvaguardados.  

Além da implantação do programa de gestão do conhecimento, pesquisas 

futuras poderão ser aplicadas com o intuito de avaliar a operacionalização do referido 

programa e demais artefatos propostos. Uma abrangência maior incluindo um grupo 

maior de empresas do ramo de construção e montagem, poderá aumentar a robustez 

do modelo, permitindo avaliar as questões levantadas nessa pesquisa, conforme 

ilustra a Figura 34. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 34 – Prospecção da pesquisa 
Fonte: Autor (2016) 
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Finalmente, cabe um registro de que a pesquisa se beneficiou da convergência 

oportuna entre a metodologia da design science research, o contexto de uma empresa 

de engenharia, em um quadro de mudança regulatória da norma ISO 9001:2015. 

Encontrar e explorar essa convergência em benefício da empresa, mas com 

perspectivas de generalização dos seus resultados foi a contribuição mais relevante 

que o presente trabalho realizou. 
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ANEXOS DA PESQUISA 

ANEXO I – MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

- OKA 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versão SysOKA em papel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Empresa: 

Facilitador: 

Telefone: 

E-mail do respondente para contato:  

Data de preenchimento:  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Vide instruções para preenchimento do questionário na folha 2) 
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Instruções para anotação das respostas. 

 
 
O questionário possui dois tipos de questões:  
 
Tipo A - Questões de respostas únicas onde somente uma opção deve ser 
assinalada, vide exemplos abaixo: 
 

 O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  
○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 
 A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)?  

 
 Sim Não Não sei 

Para toda a organização  ❏ ❏ ❏ 

Para cada unidade em separado  ❏ ❏ ❏ 

Para cada funcionário individualmente  ❏ ❏ ❏ 

 
 
Tipo B - Questões de múltipla escolha, onde pode ser assinalada mais de uma 
resposta, vide exemplos abaixo: 
 

Quem normalmente inicia a mudança nos processos de negócio da 
organização?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Média  
□ Responsáveis por Processos Organizacionais 
□ Funcionários  
□ Comitês ou grupos de revisão  
□ Clientes  
□ Outros 
□ Nenhuma das anteriores 

 
Observações Gerais importantes: 
 
Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões 
sejam puladas. 
 
Nas questões, tipo múltipla escolha, respostas do tipo “Nenhuma das anteriores” ou 
“outras” poderá anular as respostas anteriores, logo tenha atenção no assinalar esse 
tipo de resposta.  
 
Existem algumas questões de caráter obrigatório, por favor, responda essas questões. 
 
Quando a questão se enquadra em um dos tipos há uma mensagem de alerta.  
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Características Organizacionais – da Empresa 
 
1. Nome da empresa: 
_____________________________________________ 
 
2. Nome da cidade onde fica localizada a sede da 
empresa: 
_____________________________________________ 
 
3. Sigla da Unidade da federação onde fica localizada a 
sede da empresa: ____  
 
4. Nome do país localizada a sede da empresa: 
_____________________________________________ 
 
5. Qual é a principal área de atuação da organização? 

○ Governo Federal  

○ Outros Níveis de Governo (inclusive Estados e 
Municípios)  

○ Organizações Não-governamentais  

○ Agência ou Organização Internacional (setor 
público)  

○ Aeroespacial e Defesa  

○ Agricultura e Agronegócio  

○ Automotivo  

○ Biotecnologia  

○ Químicos  

○ Comércio (inclusive varejo, atacado, venda direta 
ao consumidor)  

○ Educação (inclusive Universidades públicas e 
privadas)  

○ Eletrônicos e Computadores (hardware) 

○ Serviços baseados em Internet  

○ Extrativismo (inclusive recursos minerais tais 
como petróleo, metais)  

○ Serviços Financeiros (inclusive seguros, bancos, 
investimentos)  

○ Alimentação e Bebidas  

○ Saúde  

○ Alojamento e Diversão (inclusive a indústria de 
jogos) 

○ Manufatura (inclusive maquinaria, bens de 
consumo) 

○ Comunicação de Massa (inclusive publicações e 
serviços de conteúdo) 

○ Serviços Profissionais não especificados em 
outras categorias (inclusive consultoria)  

○ Transporte  

○ Utilities (eletricidade, água, esgoto) 

○ Outros. Favor especificar 
___________________________________ 

 
6. Qual é o tipo de Empresas? 

○ Pública  

○ Privada  

○ Terceiro Setor  

○ Mista  
 
7. Em quantos países a organização opera?  

○ Um 

○ 2 a 3 

○ 4 a 12 

○ 13 a 50 

○ 50 a 160 

○ Mais que 160 
 
8. Quantos escritórios / representações / filiais (com 3 ou 
mais pessoas) a organização possui?  

○ Um 

○ 2 a 3 

○ 4 a 12 

○ 13 a 50 

○ 50 a 160 

○ Mais que 160 
9. Quantos funcionários a organização emprega direta ou 
indiretamente (inclui terceirizados e consultores)?  

○ Menos que 10 

○ 11 a 100 

○ 101 a 250 

○ 251 a 500 

○ 501 a 1.000 

○ 1.001 a 10.000 

○ Mais que 10.000 
 
 

 
Características Organizacionais – Globais 
 
1. Qual é a taxa de mudança da área de atuação primária 
da organização ou de seu ambiente competitivo?   

○ Alta 

○ Um pouco alta 

○ Médio 

○ Um pouco baixa 

○ Baixa  
 
2. Qual o grau de importância de estar atualizado para que 
as organizações desta área de atuação se mantenham 
competitivas?  

○ Muito importante 

○ Importante 

○ Um pouco importante 

○ Não muito importante 

○ Não é importante 
 
3. Quantas unidades operacionais ou de negócios a 
organização possui além das funções de apoio 
centralizado, tais como contabilidade/pagamento, recursos 
humanos, serviços de TI, etc.?  

○ 1 a 3 

○ 4 a 10 

○ 11 a 20 

○ Mais que 20 
 

4. Qual é a proporção estimada da força de trabalho 
(empregados, terceirizados e consultores externos) da 
organização que possui nível superior ou maior?  

○ Menos que 5% 

○ Igual ou mais que 5%, mas menos que 25% 

○ Igual ou mais que 25%, mas menos que 50% 

○ Igual ou mais que 50%, mas menos que 75% 

○ Igual ou mais que 75%, mas menos que 85% 

○ Igual ou mais que 85%  
 
5. Qual a proporção estimada de funcionários que tem 
permanecido na organização por mais de 5 anos (ou desde 
da criação da organização para aquelas organizações com 
menos de 5 anos de existência)?  

○ Menos que 5% 

○ Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

○ Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

○ Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

○ Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

○ Igual ou mais que 85%  
 
6. Qual a taxa de rotatividade de funcionários (turnover) da 
organização. A proporção de funcionários que deixam a 
organização todo ano?  

○ Menos que 1%  

○ Igual ou mais que 1% e menos que 2% 

○ Igual ou mais que 2% e menos que 5% 

○ Igual ou mais que 5% e menos que 10% 

○ Igual ou mais que 10% e menos que 15% 

○ Igual ou mais que 15% 
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7. Qual a proporção estimada de funcionários que devem 
tomar decisões de negócios como parte de seu trabalho 
diário?  

○ Menos que 5% 

○ Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

○ Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

○ Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

○ Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

○ Igual ou mais que 85%  
 
8. Como você classifica as seguintes funções ou atividades 
na organização?  
 

 Alto Baixo 

Coleta de conhecimento técnico 
(“know-how”) 

❏ ❏ 

Coleta de conhecimento sobre 
desenho de produtos 

❏ ❏ 

Propaganda de produtos e serviços ❏ ❏ 

Conhecimento sobre os clientes  ❏ ❏ 

Criatividade pessoal  ❏ ❏ 

Criação e difusão da inovação  ❏ ❏ 

Gerenciamento da mudança e 
adaptação  

❏ ❏ 

Pesquisa de ambiente externo  ❏ ❏ 

Capacidade de absorção de 
conhecimento pelos membros da 

equipe  
❏ ❏ 

 
9. Em que grau sua organização apresenta os seguintes 
comportamentos?  
 

 Alto  Baixo 

Resposta rápida às demandas do 
mercado (“quick-to-market) 

❏ ❏ 

Suscetibilidade ou sensitividade ao 
mercado   

❏ ❏ 

Gerenciamento da complexidade  ❏ ❏ 

Senso do contexto em que se enquadra  ❏ ❏ 

Julgamento efetivo  ❏ ❏ 

Flexibilidade operacional  ❏ ❏ 

Empoderamento do funcionário 
(“Empowerment”) 

❏ ❏ 

 
10. Em que medida você se considera familiarizado em 
relação aos processos de negócio e as unidades funcionais 
de sua organização?  

○ Muito familiarizado 

○ Um pouco familiarizado 

○ Nada familiarizado 
 

 
Natureza do Programa de GC da Organização ou das 
atividades informais de GC  
 
11. A Organização possui um Programa de Gestão do 
Conhecimento formal ou definido? (Questão com Lógica). 

○ Sim 

○ Somente em algumas unidades organizacionais 

○ Não 

○ Não sei 
 

Se SIM, ir para questão 12. 
Se SOMENTE EM ALGUMAS UNIDADES 
ORGANIZACIONAIS, ir para 12. 
Se NÃO, ir para questão 29 
Se NÃO SEI, ir para questão 29  

 

12. Qual o seu grau de familiaridade com o Programa de 
Gestão do Conhecimento (GC) da sua organização?  

○ Muito familiarizado 

○ Familiarizado 

○ Pouco familiarizado 

○ Pouquíssimo familiarizado 

○ Desconheço 
 
13. Qual das frases abaixo melhor caracteriza a estrutura 
organizacional utilizada para gerenciar o Programa de GC 
da organização?  

○ Uma unidade centralizada que supervisiona 
todas as iniciativas organizacionais de GC  

○ Distribuída dentro de cada divisão/área, a qual é 
responsável por suas próprias iniciativas de GC  

○ Distribuída dentro de apenas algumas 
divisões/áreas, as quais apoiam suas próprias 
iniciativas de GC (enquanto outras não possuem 
nenhuma iniciativa)  

○ Descentralizada, enquanto um 
comitê/secretariado institucional coordena as 
atividades de GC espalhadas na organização  

 
14. O Programa de GC possui mecanismos para a definição 
das políticas de GC?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei  
 
15. O Programa de GC possui mecanismos para monitorar 
a conformidade com as políticas de GC?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
16. Em que medida o Programa de GC influencia as 
políticas organizacionais?  

○ Em grande escala (o Programa de GC impacta 
diretamente as políticas)  

○ Em uma escala acima da média  

○ Em escala mediana  

○ Em baixa escala  

○ Não influencia em nada (o Programa de GC não 
contribui ou impacta nenhuma política)  

 
17. A organização possui atribuições relacionadas apenas 
às atividades de GC ou ao Programa de GC?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
18. Qual é o nome da função ocupada pelo chefe maior do 
Programa/Unidade de GC?  

○ Chefe Oficial de Conhecimento 

○ Chefe Oficial da Informação  

○ Diretor de GC  

○ Oficial ou Diretor/Gerente de Gestão da 
Informação  

○ Outro   
 
19. A quem o Programa de Gestão do Conhecimento se 
reporta na Organização?  

○ Unidades operacionais  

○ Unidades de Políticas e Estratégias 

○ Recursos humanos  

○ Tecnologia da Informação  

○ Financeiro  

○ Comunicação e Propaganda 

○ Outro. 
 

20. A organização possui códigos orçamentários 
institucionais (usados em folhas de ponto, gastos, 
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atividades baseadas em custos) para conhecimento em 
geral?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
21. A organização possui códigos orçamentários 
institucionais (usados em folhas de ponto, orçamentos, 
atividades baseadas em custos) para seu Programa de 
Gestão do Conhecimento?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 

○ A organização não tem um Programa formal de 
Gestão do Conhecimento  

 
22. Algumas unidades organizacionais possuem seus 
próprios códigos orçamentários para atividades relativas à 
gestão do conhecimento (GC)?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
23. O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
24. Do ponto de vista de um funcionário, quanto do 
Programa de GC consiste de iniciativas informais versus 
formais?  

○ Quase todo o Programa de GC parece envolver 
iniciativas/estruturas informais  

○ Muito do Programa de GC parece envolver 
iniciativas/estruturas informais, mas existem 
alguns aspectos formais  

○ Parte do Programa de GC parece envolver 
iniciativas/estruturas informais, mas a maior 
parte é formal  

○ Quase todo o Programa de GC parece envolver 
iniciativas/estruturas formais  

 
25. Em que medida as atividades do Programa de GC da 
organização estão alinhadas aos objetivos 
organizacionais?   

○ Muito alinhadas 

○ Um pouco alinhadas 

○ Alinhadas 

○ Não muito alinhadas 

○ Não alinhadas 
 
26. O Programa de GC da organização identifica e/ou mede 
os benefícios que produz na organização? 

○ Sim  

○ De certa forma – esta informação é identificada 
por algumas unidades apenas e no nível da 
unidade específica 

○ Não 

○ Não sei 
 
27. O Programa de Gestão do Conhecimento possui apoio 
de “Protetores do Conhecimento” ou de “Patrocinadores” 
formais na organização?  

○ 1. Sim 

○ 2. Não 

○ 3.Não sei 
 
28. O Programa de GC está ajudando a organização a fazer 
ajustes estratégicos?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 

29. A organização possui alguma atividade informal de 
Gestão do Conhecimento identificável (fora de um 
Programa de GC formal)?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
30. A organização possui políticas ou procedimentos 
formais para incluir ou inserir conhecimento em seus 
processos operacionais?   

○ Sim 

○ De certa forma (Políticas/procedimentos formais 
existem em algumas áreas da organização)  

○ Não 

○ Não sei 
 
31. Que grupos de pessoas estão envolvidos em 
atividades de GC?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Intermediária 
□ Responsáveis por processos ou funções 

organizacionais 
□ Funcionários do atendimento  
□ Funcionários de escritório  
□ Outros funcionários.   
□ Nenhum funcionário está envolvido em 

atividades de Gestão do Conhecimento 
 
A resposta “Nenhum funcionário está envolvido em 
atividades de Gestão do Conhecimento” é do tipo 
opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
 

 
Liderança e gestão organizacional  
 
32. Quem normalmente inicia a mudança nos 
processos de negócio da organização?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Intermediária  
□ Responsáveis por Processos Organizacionais 
□ Funcionários  
□ Comitês ou grupos de revisão  
□ Clientes ou consumidores 
□ Outros. 
□ Nenhuma das anteriores 

 
A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
 
33. Qual o nível de influência da alta gerência sobre a 
cultura organizacional?  

○ Muito influente 

○ Um pouco influente  

○ Influente 

○ Não muito influente 

○ Nada influente 
 
34. Qual o nível de influência da alta gerência sobre os 
padrões de comunicação da organização?  

○ Muito influente 

○ Um pouco influente  

○ Influente 

○ Não muito influente 

○ Nada influente 
 
35. Qual o grau de transparência do processo decisório da 
alta gerência para os funcionários da organização?  

○ Muito transparente 

○ Um pouco transparente 

○ Transparente 

○ Não muito transparente 
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○ Nada transparente 

○ Não sei 
 
36. Em que medida a alta gerência está ativamente 
envolvida na tentativa de melhorar os processos internos 
da organização?  

○ Muito ativa 

○ Um pouco ativa 

○ Ativa 

○ Um pouco inativa 

○ Muito inativa 
 
37. Com que frequência a gerência promove mudanças nos 
processos internos ou nos processos de compartilhamento 
de conhecimento da organização?  

○ Muito frequente (mais de 5 vezes por ano) 

○ Um pouco frequente (2 a 5 vezes por ano) 

○ Frequente (pelo menos uma vez por ano) 

○ Não muito frequente (uma vez a cada dois anos) 

○ Não frequentemente/Nunca 
 
38. A organização possui um ritmo de mudança rápido ou 
lento no que diz respeito à promoção de melhorias? 
(Questão obrigatória; Questão com lógica.) 

○ Rápido 

○ Lento 
 
Se rápido, ir para questão 40. 
Se lento, ir para 39 

 
39. Qual o nível de frustração dos funcionários com a 
organização em relação à desconsideração pelo processo 
de melhoria ou pela sua lentidão no processo de mudança?  

○ Muito frustrado 

○ Um pouco frustrado 

○ Frustrado 

○ Não muito frustrado 

○ Nada frustrado 
 
40. Quão fortemente você acredita/sente/pensa que a 
tomada de decisões estratégicas por parte da alta gerência 
se dá sem informações ou sem os conhecimentos 
necessários?  

○ Muito frequentemente 

○ Um pouco frequentemente 

○ Frequentemente  

○ Não muito frequentemente 

○ Nada frequentemente 
 
 
41. Em que grau o comportamento da alta gerência 
claramente ou consistentemente demonstra que eles 
valorizam a aprendizagem e o compartilhamento de 
conhecimento?  

○ Muito claramente e consistentemente 

○ Claramente, mas não consistentemente 

○ Consistentemente, mas não claramente  

○ Nem claramente nem consistentemente 

○ Nunca demonstrou 
 
42. Há uma estratégia de GC claramente articulada (i.e. 
escrita) para a organização?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
43. Em que medida a equipe de alta gerência se 
autotransforma de tempos em tempos usando fontes de 
conhecimento existentes na organização?  

○ Em grande escala  

○ Em uma escala acima da média  

○ Em escala média  

○ Em escala abaixo da media  

○ Quase nunca 
 

44. A alta gerência instituiu políticas para apoiar atividades 
relativas ao conhecimento?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
45. O Presidente/CEO expressa consistentemente (por 
meio de documentos escritos, discursos ou outros 
documentos de comunicação) seu comprometimento com 
um esforço pela gestão do conhecimento ou por atividades 
de compartilhamento de conhecimento?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
46. Como você caracterizaria a liderança das atividades de 
gestão do conhecimento na organização? 

○ Levada a cabo basicamente pelo nível da alta 
gerência  

○ Balanceado entre a alta gerência e as gerências 
médias e inferiores  

○ Realizada basicamente pelos níveis de gerência 
média e inferior  

 
47. Em que medida a gerência intermediária utiliza o 
conhecimento organizacional para melhorar os processos 
de negócio da empresa?  

○ Em grande escala  

○ Em uma escala acima da média  

○ Em escala mediana  

○ Em baixa escala  

○ Quase nunca 
 
48. Com que frequência a gerência média institui novos 
processos de gestão da mudança na organização 
baseados no conhecimento organizacional existente?  

○ Muito frequentemente 

○ Um pouco frequente 

○ Frequentemente  

○ Não muito frequente  

○ Não frequente  
 

49. Em que medida a gerência média apoia atividades de 
GC na organização?  

○ Apoia muito 

○ Apoia um pouco 

○ Apoia  

○ Não apoia muito 

○ Não apoia nada 
 
 
50. Em que medida os funcionários estão aptos ou têm 
permissão para participar nas mudanças do processo de 
negócios na organização?  

○ Em grande escala  

○ Em uma escala acima da média  

○ Em escala mediana 

○ Em baixa escala  

○ Quase nunca 
 
51. Em que grau os funcionários são receptivos às 
mudanças organizacionais?  

○ Em grande escala  

○ Em uma escala acima da média  

○ Em escala mediana  

○ Em baixa escala  

○ Quase nunca 
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52. Até que ponto é compartilhado o apoio ao Programa de 
GC entre os gerentes sêniores?   

○ Muito compartilhado (todas as unidades da 
organização estão envolvidas)  

○ Compartilhado acima da média 

○ Compartilhado  

○ Não muito compartilhado  

○ Nada compartilhado (isolado em uma ou poucas 
unidades)  

 
 
Natureza dos Funcionários da Organização  
 
53. Qual proporção da força de trabalho da empresa 
(funcionários e consultores externos) você estima que 
possuem funções cuja atividade primária lida com trabalho 
baseado em conhecimento, não manual e rotineiro?  

○ Menos que 5% 

○ Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

○ Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

○ Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

○ Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

○ Igual ou mais que 85%  
 
54. Qual o grau de importância da interação entre 
funcionários na organização para que ela produza seus 
resultados?  

○ Muito importante 

○ Importante 

○ Um pouco importante 

○ Não muito importante 

○ Nada importante 
 
55. Qual o grau de importância da interação entre 
funcionários e o mundo externo para que a organização 
produza seus resultados?  

○ Muito importante 

○ Importante 

○ Um pouco importante 

○ Não muito importante 

○ Nada importante 
 
56. Em que medida a recuperação de informação (de sítios 
da internet, bases de dados, sistemas da empresa, ou 
outros sistemas de recuperação eletrônica da informação) 
é importante para a maioria dos funcionários realizarem 
suas tarefas diárias? 

○ Muito importante 

○ Importante 

○ Um pouco importante 

○ Não muito importante 

○ Nada importante 
 
57. Em geral, você acredita que os funcionários 
compreendem o quanto o seu papel contribui para a 
performance da empresa?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
58. Em que grau a organização deliberadamente busca 
contratar funcionários que complementem áreas do 
conhecimento deficientes na organização?  

○ Em grande escala 

○ Em uma escala acima da média  

○ Em escala mediana 

○ Em baixa escala 

○ Quase nunca 
           
59. Quais dos princípios abaixo caracterizam as 
crenças dos funcionários de sua organização?  

□ Programas e atividades de GC são mais bem-
sucedidos quando são criados para resolver 

problemas “reais” ligados à essência do negócio 
(core business) 

□ Programas ou atividades de GC criados em 
unidades finalísticas da organização são 
capazes de promover a disseminação mais 
rápida da gestão do conhecimento   

□ Um crescimento “orgânico” do Programa de GC 
e/ou de atividades de GC constituem uma 
maneira mais lenta embora mais efetiva para tais 
programas/atividades se disseminarem pela 
organização  

□ Uma abordagem “de baixo para cima” e “de cima 
para baixo” para GC devem coexistir para que um 
programa ou atividade de GC possa ser bem-
sucedido   

□ Instrumentos de transferência de conhecimento 
baseados em métodos participativos são 
fundamentais para a absorção do conhecimento  

□ Nenhuma das anteriores.  
 

A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
 

 
A Natureza do Trabalho na Organização  
 
60. De que modo as atividades de GC (criação do 
conhecimento, armazenamento, disseminação) 
concorrem para os objetivos explícitos da 
organização?    Questão Obrigatória. 

□ Essencial para a performance do negócio  
□ Importante para a obtenção de vantagem 

competitiva  
□ Importante para levar à inovação  
□ Defasado ou não necessário  
□ Nenhuma das anteriores 
□ Não sei  

 
A resposta “Nenhuma das anteriores” e “Não sei” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não serão consideradas. 

 
61. Qual o grau de importância do conhecimento ou das 
informações nos processos de agregação de valor da 
organização (e conversão de insumos em resultados)?  

○ Muito importante 

○ Importante 

○ Um pouco importante 

○ Não muito importante 

○ Nada importante 
 
62. Como você julga a agregação de conhecimentos nos 
resultados /produtos de sua organização?  

○ Baixo – precisa ser melhorada 

○ Aceitável 

○ Alta 

○ Não sei 
 
63. A que ponto o horário de trabalho do funcionário é 
flexível e permite que ele se envolva em atividades de 
aprendizagem?  

○ Muito flexível (Funcionários possuem 
discricionariedade do seu tempo de trabalho para 
atividades de aprendizagem)  

○ Um pouco flexível 

○ Flexível 

○ Um pouco inflexível  

○ Muito inflexível (Funcionários não possuem 
tempo de trabalho disponível para atividades de 
aprendizagem)  

 
64. A organização possui um Plano de Aprendizagem 
(plano de capacitação)?  
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 Sim Não Não sei 

Para toda a organização  ❏ ❏ ❏ 

Para cada unidade em separado  ❏ ❏ ❏ 

Para cada funcionário 
individualmente  

❏ ❏ ❏ 

 
65. A que ponto é fácil é para um funcionário modificar um 
processo de negócio?  

○ Muito fácil  

○ Um pouco fácil 

○ Fácil  

○ Não muito fácil 

○ Nada fácil 
 
66. A organização dá tempo aos funcionários para que 
compartilhem conhecimento entre eles durante as horas de 
trabalho (e almoços informais, workshops)?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 

 
A Natureza da Comunicação na Organização  
 
67. Quão influente é a estrutura hierárquica na definição 
doe padrões de comunicação na organização?  

○ Muito influente 

○ Um pouco influente 

○ Influente 

○ Não muito influente 

○ Nada influente 
 
68. Como você caracteriza a “estratégia de comunicação” 
da alta gerência para os funcionários?  

○ Muito aberta 

○ Aberta 

○ Um pouco aberta  

○ Não existe muita comunicação 

○ Fechada 
 
69. Com que frequência a alta gerência se comunica com 
os empregados?  

○ Muito frequentemente 

○ Um pouco frequentemente 

○ Frequentemente 

○ Não muito frequentemente 

○ Nada frequentemente 
 
70. Como você classifica a comunicação entre as seguintes 
partes da organização?  
 

 
Muito 
boa 

Um 
pouco 
boa 

Boa 
Não 

muito 
boa 

Nada 
boa 

Entre níveis hierárquicos 
distintos  

❏ ❏ ❏ ❏     ❏ 

Entre unidades ou 
divisões distintas  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
71. Em que grau a organização apoia o compartilhamento 
“interfronteiriço” (interdisciplinar, Inter unidades, 
interdepartamental, inter-divisões) da comunicação e da 
informação na organização?  

○ Alto 

○ Um pouco alto 

○ Médio 

○ Um pouco abaixo da média 

○ Abaixo da média 
 

72. Com que frequência você se aconselha com outros 
funcionários buscando ter acesso aos seus conhecimentos 
ou aos seu “know-how” tácitos?  

○ Muito frequentemente  

○ Frequentemente  

○ Um Pouco frequentemente 

○ Não muito frequentemente 

○ Nada frequentemente 
 
73. Em que medida a organização apoia a interação social 
que permita o compartilhamento de conhecimento tácito 
entre pessoas?  

○ Apoia muito  

○ Apoia um pouco 

○ Apoia 

○ Não apoia muito 

○ Não apoia nada 
 
74. Qual o grau de receptividade a organização parece ter 
em relação a sugestões dos funcionários?   

○ Muito receptiva 

○ Um pouco receptiva 

○ Receptiva 

○ Não muito receptiva 

○ Nada receptiva 
 
75. A organização possui um processo definido para a 
revisão das sugestões dos funcionários?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
76. Com que frequência os funcionários oferecem 
sugestões/dão retorno à organização?  

○ Muito frequentemente 

○ Frequentemente 

○ Pouco frequentemente   

○ Pouquíssimo frequentemente 

○ Raramente 
 
77. Com que frequência os funcionários recebem retorno 
(formal ou informal) sobre seu desempenho?  

○ Pelo menos uma vez por mês  

○ Pelo menos uma vez a cada três meses  

○ Pelo menos uma vez a cada seis meses 

○ Pelo menos uma vez ao ano  

○ Menos que uma vez ao ano  

○ Não recebe feedback 
 
78. Como a informação ou o conhecimento é 
disseminado pela organização aos seus funcionários?  

□ Pela intranet  
□ Por um sítio público da internet   
□ Por meio de um boletim (eletrônico ou físico)  
□ Por meio de reuniões realizadas pela alta 

gerência  
□ Por meio de eventos sociais informais  
□ Por mensagem eletrônica (“e-mail”)  
□ Por meio de reuniões de 

divisão/unidade/departamento  
□ Alguma outra forma. 
□ Não é disseminada  

 
A resposta “Não é disseminada” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
79. Como você classifica o nível de comunicação realizado 
por meio de sistemas “online” (tais como mensagens 
eletrônicas, mensagens instantâneas e espaços virtuais de 
trabalho) na organização?  

○ Muito alto 

○ Um pouco alto 



151 

○ Médio 

○ Um pouco baixo 

○ Baixo 
 
A Natureza das Equipes na Organização  
 
80. Qual das sentenças abaixo melhor descreve a atitude 
organizacional em relação ao trabalho em equipe efetivo?  

○ Encoraja, mas não provê meios para possibilitá-
lo  

○ Encoraja e possibilita  

○ Não encoraja 

○ Não sei  
 
81. A organização utiliza equipes/comitês regularmente 
para resolver problemas? (Questão obrigatória) 

○ Sim 

○ Não 
 
82. Quais dos seguintes tipos de equipes existem na 
organização? (Questão Obrigatória; Questão com 
lógica.) 

□ Comunidades de prática   
□ Equipes virtuais  
□ Grupos de Trabalho  
□ Redes de pessoas por processos ou funções  
□ Equipes centradas nos clientes  
□ Outras.  
□ Não sei 
□ Nenhuma das anteriores 

 
Se assinalado: Comunidades de prática, Equipes 
Virtuais, Grupos de Trabalhos, Redes de pessoas por 
processos ou funções e/ou Equipes centradas nos 
clientes e outras, ir para questão 83  
Se assinalado: Nenhuma das anteriores ou não sei, 
Ir para a questão 84  
 
As respostas “Não sei” e “Nenhum das anteriores” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não devem ser consideradas. 

 
83. Quais dos grupos são formalmente apoiados pelo 
Programa de GC ou pela gerência da organização?  

□ Comunidades de prática  
□ Equipes virtuais  
□ Grupos de Trabalho  
□ Redes de pessoas por processos ou funções  
□ Equipes centradas nos clientes 
□ Outras. 
□ Não sei  
□ Nenhuma das anteriores 
 
As respostas “Não sei” e “Nenhum das anteriores” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não devem ser consideradas. 

 
84. Qual dos seguintes incentivos ou recursos a 
organização provê para possibilitar a existência de 
grupos informais?  

□ Tempo para os funcionários se engajarem em 
grupos informais durante as horas de trabalho  

□ Espaço/salas de reuniões  
□ Suporte tecnológico (i.e., espaços virtuais de 

trabalho, e-ferramentas colaborativas)  
□ Dinheiro para financiar tempo para reuniões dos 

líderes do grupo 
□ Reconhecimento gerencial  
□ Outro. 
□ Não se  
□ Nenhuma das anteriores. 

 
As respostas “Não sei” e “Nenhum das anteriores” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não devem ser consideradas. 

 
 
A Natureza das Comunidades de Prática na 
Organização  
 
Nota: Comunidades de Prática são grupos informais de 
especialistas em uma área/tópico/tarefa específicos que 
trabalham com liberdade uns com os outros e compartilham 
informações sobre essa área/tópico/tarefa. Em algumas 
organizações, essas comunidades de prática podem ter 
uma configuração mais formal embora isso não seja 
comum.  
 
85. A organização possui comunidades de prática? 
(Questão com Lógica) 

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei  
 

Se SIM, ir para questão 86  
Se Não, ir para questão 93 
Se Não sei, ir para questão 93 

 
86. Como as comunidades de prática são criadas na 
organização?  

○ Por um processo formal dirigido pela gerência  

○ Por um processo formal iniciado por 
membros/funcionários  

○ Informalmente por membros/empregados da 
organização  

○ Outros.  

○ Não sei  

○ Nenhuma das anteriores 
 
87. Que tipos de comunidades de prática a organização 
possui?  

□ Organizada por tópicos ou assuntos  
□ Organizada para resolver problemas específicos  
□ Organizada por processos ou atividades 

organizacionais ou tarefas de negócios  
□ Outros.  
□ Não sei  
□ Nenhuma das anteriores  
 
As respostas “Não Sei” e “Nenhum das anteriores” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não devem ser consideradas. 

 
88. Quantas comunidades de prática distintas e 
identificáveis a organização possui?  

○ Nenhuma  

○ 1-5 

○ 6-20 

○ 21-50 

○ 51-100 

○ 101 ou mais 
 
89. Alguma das comunidades de prática da organização 
possui conexões ou interage com grupos externos? 
(Questão obrigatória; Questão com Lógica.) 
  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 

Se SIM, ir para questão 90  
Se Não, ir para questão 91  
Se Não, sei: ir para questão 91  

 
90. Qual percentagem do tempo em comunidades é gasto 
em interações em comunidades ou grupos externos?  

○ 0 a 20% 

○ 21% a 30% 

○ 31% a 40% 
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○ 41% a 50% 

○ Mais de 51% 

○ Não sei  
 
91. Qual dos itens abaixo caracteriza a estrutura das 
comunidades de prática da organização?  

□ Regras e procedimentos  
□ Processos de retorno (feedback) 
□ Listas de membros disponíveis  
□ Liderança de grupos disponíveis 
□ Encontros regulares  
□ Equipe remunerada  
□ Meios eletrônicos para compartilhamento de 

informações (Espaço virtual na rede, base de 
conhecimentos, sítio na internet)  

□ Outros.  
□ Nenhum dos anteriores  

 
As respostas “Outros” e “Nenhum dos anteriores” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não devem ser consideradas. 

 
92. Quais dos itens abaixo são alguns dos resultados 
usuais das comunidades de prática na organização?  

□ Treinamento (criação ou execução)  
□ Criação de conteúdo ou base de conhecimentos 
□ Serviços de Assistência Técnica (“Help Desks”) 
□ Participação sistemática em revisões por 

pares/colegas ou processos similares  
□ Participação sistemática em decisões de 

processos organizacionais  
□ Conteúdo ou aconselhamentos relativos a temas 

estratégicos da organização  
□ Conteúdo ou aconselhamentos relativos a temas 

operacionais da organização  
□ Conteúdo ou aconselhamentos relativos a temas 

nicho  
□ Conteúdo ou aconselhamentos relativos a 

produtos/serviços da organização  
□ Conteúdo ou aconselhamentos que levem à 

inovação 
□ Nenhum dos anteriores.           

 
A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
A Natureza dos Conteúdos e Conhecimentos na 
Organização  
 
93. Que tipos de conteúdo são administrados pelos 
sistemas ou repositórios de conteúdos da 
organização?  

□ Informação estratégica  
□ Políticas e procedimentos  
□ Informação setorial  
□ Dados estatísticos  
□ Inteligência de negócios e/ou dados de 

indicadores 
□ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos 

analíticos  
□ Conteúdos relativos à clientela  
□ Documentos relativos a processos 

organizacionais   
□ Informações e estatísticas nacionais  
□ Recomendações feitas a clientes  
□ Experiências organizacionais prévias com 

clientes  
□ Informação do tipo avaliativa 
□ Outras 
□ Nenhuma das anteriores  
□ A organização não possui sistemas/repositórios 

de conteúdos  
 

Questão tipo Múltipla escolha: As respostas 
“nenhuma das anteriores” e “A organização não 
possui sistemas/repositórios de conteúdos” são do 
tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não serão consideradas. 

 
94. Como você classificaria a cobertura das seguintes 
áreas ou domínios do conhecimento dentro da 
organização?  
 

 Escasso 
Adequad

o 

Excessiv
o/ 

Abundan
te 

Informação estratégica  ❏ ❏ ❏ 

Políticas e procedimentos  ❏ ❏ ❏ 

Informação setorial  ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos  ❏ ❏ ❏ 

Inteligência de negócios e/ou 
dados indicadores 

❏ ❏ ❏ 

Pesquisa e desenvolvimento 
ou outros trabalhos analíticos  

❏ ❏ ❏ 

Conteúdos relativos à clientes. ❏ ❏ ❏ 

Documentos relativos a 
processos organizacionais   

❏ ❏ ❏ 

Informações e estatísticas 
nacionais  

❏ ❏ ❏ 

Recomendações feitas a 
clientes  

❏ ❏ ❏ 

Experiências organizacionais 
prévias com clientes  

❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo avaliativa  ❏ ❏ ❏ 

Outras 
  

❏ ❏ ❏ 

 
 
95. Alguns dos seguintes assuntos ou domínios do 
conhecimento são áreas nas quais o conhecimento 
teve seu tempo útil envelhecido/depreciado/defasado?  

□ Informação estratégica  
□ Políticas e procedimentos  
□ Informação setorial  
□ Dados estatísticos  
□ Inteligência de negócios e/ou dados indicadores 
□ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos 

analíticos  
□ Conteúdos relativos à clientela  
□ Documentos relativos a processos 

organizacionais  
□ Informações e estatísticas nacionais  
□ Recomendações feitas a clientes  
□ Experiências organizacionais prévias com 

clientes  
□ Informação do tipo avaliativa 
□ Outras 
□ Nenhuma das anteriores  

 
Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhuma 
das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 
96. Em que formato a organização organiza conteúdo?  

□ Organizado por processo  
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□ Por área tópico, tal como Administração  
□ Por Cliente/Usuário  
□ Por projeto ou atividade  
□ Outro. 
□ Nenhuma das anteriores 
 
Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhuma 
das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 
 
97. Qual dos tipos de conteúdo de conhecimento a 
organização possui? 

□ Documentos Oficiais  
□ Publicações  
□ Material publicado na rede  
□ Noticiários, boletins  
□ Vídeo Conferências, Fóruns eletrônicos, 

Discussões Eletrônicas  
□ “Novidades” (knowledge nuggets)  
□ Dados estatísticos 
□ Dados de Sistemas de Informação Geográficos - 

GIS 
□ Informações e publicações externas  
□ Informações de Pessoas, Diretórios  
□ Conhecimento sobre processos internos da 

organização  
□ Conhecimento sobre clientes e beneficiários  
□ Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
□ Informações sobre habilidades  
□ Outros.  
□ Nenhum dos anteriores  

 
Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhum 
dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 
98. A organização possui seus processos organizacionais 
definidos em documentos ou outros formatos para leitura?  

○ Sim – Quase todos ou todos os processos 
organizacionais estão definidos  

○ Um pouco – Alguns processos de negócios estão 
definidos  

○ Não – Muito pouco ou nenhum processo de 
negócio está definido   

○ Não sei  
 
 
99. Qual tipo de conteúdo de conhecimento é mais ou 
menos usado na organização como um todo?  
 

 Mais  Menos  

Nem 
Mais 
nem 

Menos 

Não sei  

Documentos Oficiais  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Publicações  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na Internet 
e Intranet 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Fóruns 
Eletrônicos, Discussões 

Eletrônicas 
❏ ❏ ❏ ❏ 

“Novidades” ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dados de Sistemas 
Informação Geográficos – GIS 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações 
externas   

❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações de Pessoas, 
Diretórios  

❏ ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre 
processos internos da 

organização 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes 
e beneficiários  

❏ ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-
fazer” (“know-how”) 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações sobre 
habilidades  

❏ ❏ ❏ ❏ 

Outras  
 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
100. Para qual propósito cada tipo de conteúdo de 
conhecimento é mais utilizado?  

□ Tomar decisões operacionais internas  
□ Informar-se sobre o setor ou área de 

especialidade 
□ Comunicar com clientes  
□ Realizar o trabalho diário  
□ Prover aconselhamento para a clientela  
□ Definir estratégias de longa duração 
□ Resolver problemas específicos em áreas 

específicas  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 
Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhuma 
das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada as outras não devem ser consideradas. 
 
 

101. Como você classifica a qualidade dos seguintes 
conteúdos de conhecimento na organização como um 
todo? 
 

 Alta 
qualida

de  

Média 
qualida

de 

Baixa 
qualida

de 
Documentos Oficiais  ❏ ❏ ❏ 

Publicações  ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na web  ❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins  ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Fóruns 
Eletrônicos, Discussões 

Eletrônicas 

❏ ❏ ❏ 

“Novidades” ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos  ❏ ❏ ❏ 

Dados tipo de Sistema de 
Informação Geográfico – GIS  

❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações 
externas   

❏ ❏ ❏ 

Informações de Pessoas, 
Diretórios  

❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos 
de negócios internos  

❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e 
beneficiários  

❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” 
(“know-how”) 

❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades 
(Banco de Talentos) 

❏ ❏ ❏ 

Outros  
 

❏ ❏ ❏ 
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102. Quais tipos de conteúdo de conhecimento são 
mais usados nos processos organizacionais ou nas 
linhas de produtos da empresa?  

□ Documentos Oficiais  
□ Publicações (internas ou externas)  
□ Material publicado na web?  
□ Noticiários, boletins  
□ Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, 

Discussões Eletrônicas 
□ “Novidades” (knowledge nuggets) 
□ Dados estatísticos  
□ Dados de Sistemas de Informação Geográficos - 

GIS 
□ Informações de pessoas, Diretórios de 

Especialistas  
□ Conhecimento sobre processos organizacionais 

internos 
□ Conhecimento sobre clientes e beneficiários  
□ Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
□ Informações sobre habilidades 
□ Outros. 
□ Nenhum dos anteriores  

 
As respostas “nenhum dos anteriores” e “Outros” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não serão consideradas. 
 
 

 
108. Em que medida a empresa reutiliza os seguintes 
conteúdos de conhecimento na organização como um 
todo?  
 

 
Alta 

reutiliza
ção 

Baixa 
reutiliza

ção 
Não sei 

Documentos Oficiais  ❏ ❏ ❏ 

Publicações  ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na rede ou 
web? 

❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins  ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Fóruns 
Eletrônicos, Discussões 

Eletrônicas 
❏ ❏ ❏ 

“Novidades” ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos  ❏ ❏ ❏ 

Dados do tipo de Sistemas de 
Informação Geográficos - GIS  

❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações 
externas   

❏ ❏ ❏ 

Informações Pessoais, Diretórios  ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos 
organizacionais internos   

❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e 
beneficiários  

❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” 
(“know-how”) 

❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades  ❏ ❏ ❏ 

Outros 
 

❏ ❏ ❏ 

 
104. Qual dos itens abaixo melhor descreve a abordagem 
da organização para encontrar informação fora da 
organização?  

○ A organização raramente ou nunca busca 

informação no ambiente externo  

○ A organização busca a informação no ambiente 
externo apenas quando a necessita  

○ A organização emprega uma abordagem 
sistemática de forma que ela busca informação 
regularmente no ambiente externo 

 
105. Você acredita que os conteúdos de conhecimento 
armazenados na organização são apropriados para cada 
um dos seguintes públicos?   
 
 
 
 

 Sim Não 

Alta gerência  ❏ ❏ 

Gerência intermediária ❏ ❏ 

Gerentes de projeto/Tarefas ❏ ❏ 

Especialistas setoriais/tópicos  ❏ ❏ 

Equipe de apoio ❏ ❏ 

Gerentes funcionais  ❏ ❏ 

Consultores  ❏ ❏ 

Fornecedores externos  ❏ ❏ 

 
106. Qual tipo de informação as decisões da alta 
gerência usualmente precisam mas têm dificuldades 
em encontrar/acessar?  

□ Sobre consumidores/clientes 
□ Sobre vendas ou a situação financeira da 

organização  
□ Sobre a situação das operações da organização  
□ Sobre a concorrência  
□ Sobre o negócio no qual a organização atua  
□ Sobre mudanças governamentais/regulatórias  
□ Sobre os fornecedores da organização  
□ Informações analíticas ou resumidas sobre 

assuntos de interesse  
□ Outros tipos de informação. 
□ Não sei  
 
A resposta “Não sei” é do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada as outras não serão consideradas. 

 
A Infraestrutura de Aprendizagem para GC na 
Organização  
 
107. Quais dos seguintes tipos de atividades de 
aprendizado são patrocinados pela organização?  

□ Treinamentos internos (“in-company”) 
□ Treinamentos externos  
□ Conferências profissionais 
□ Cursos universitários  
□ Cursos a distância 
□ Certificação profissional  
□ Aprendizagem em equipe  
□ Reuniões especializadas de negócios  
□ Coaching 
□ Mentoring 
□ Treinamento de recepção de novos funcionários 
□ Nenhuma das anteriores 

 
 

A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
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108. A organização apoia mecanismos que permitam aos 
funcionários atualizarem-se em sua área de atuação, 
conhecimentos externos, práticas ou ambiente 
competitivo? Esses mecanismos incluiriam recursos 
bibliográficos, intranet, bases de dados, assinaturas de 
revistas e tempo alocado para que os funcionários utilizem 
esses mecanismos.  

○ Sim 

○ Não  

○ Não sei 
 
109. A que ponto a organização é efetiva em apoiar 
mecanismos de monitoramento de conhecimentos 
externos, práticas e ambientes competitivos? (Tais como 
assinaturas de revistas, tempo dado aos funcionários para 
realizar pesquisas)  

○ Extremamente efetiva  

○ Moderadamente efetiva 

○ Um pouco efetiva  

○ Necessita melhorias  

○ Nada efetiva  

○ A organização não possui mecanismos de 
monitoramento externo  

○ Não sei se a organização possui mecanismos de 
monitoramento externo 

 
110. A organização possui algum processo ou método de 
monitoramento de seus competidores? (Por exemplo: 
“benchmarking”)  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
111. A organização oferece algum programa de 
orientação/ambientação para novos funcionários?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
112. Como você classifica a efetividade dos produtos e 
serviços da organização para os seus clientes?  

○ Muito efetivo 

○ Efetivo  

○ Efetivo e acima da média 

○ Efetivo - média 

○ Nada efetivo 
 
113. A organização oferece treinamento coletivo assim 
como individual?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
114. A organização oferece treinamentos específicos 
visando auxiliar os funcionários na adaptação em novas 
tarefas ou em novas condições de trabalho (treinamento 
direcionado)?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
115. A maioria dos funcionários sabe onde buscar 
informações sobre os processos organizacionais? 

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
116. Os funcionários devem participar de quantos 
treinamentos por ano?  

○ Nenhum 

○ Um 

○ 2 – 5 

○ 6 – 10 

○ 11 – 20 

○ 20+ 

○ Não sei 
 
117. A organização possui orçamento para treinamento?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
 
 
 
A Infraestrutura de Tecnologia para GC na Organização 
 
118. Você acredita que o ambiente de software da 
organização é adequado às necessidades 
organizacionais?  

○ Muito adequado 

○ Um pouco adequado  

○ Adequado 

○ Não muito adequado 

○ Nada adequado 
 
119. A organização possui um Sistema de Gestão do 
Conhecimento?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
120. A Organização possui uma Arquitetura de Informação 
Corporativa? Uma Arquitetura de Informação Corporativa é 
um sistema esquemático que descreve os fluxos de 
informação entre os processos e os sistemas de TI na 
organização  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
121. A organização possui:     
(Questão com Lógica) 

□ Base de dados de especialistas/habilidades 
(Banco de Talentos) 

□ Bibliotecas  
□ Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos 

de organização/ estruturação da 
informação/conhecimento  

□ Perguntas mais frequentes (FAQs) e/ou Sistema 
de Perguntas & Respostas (Q/A) 

□ Espaço e equipamentos para videoconferências  
□ Equipamentos para áudio conferências  
□ Ambientes para comunidades de prática virtuais 
□ Sistemas para discussões eletrônicas ou chats  
□ Quadro de Avisos Virtuais (Bulletin Board) 
□ Blogs 
□ Intranet 
□ Sítio na internet  
□ Extranet 
□ Software de Espaço Virtual (“Workspace”) 
□ Um sistema de gerenciamento de conteúdo para 

gerenciar documentos institucionais  
□ Um sistema de gerenciamento de 

relacionamento com o cliente (CRM)  
□ Um sistema para gerenciamento de recursos 

institucionais (ERP) para seus processos de 
negócios  

□ Bases de dados com dados usados pela 
organização  

□ Bases de Conhecimento (sobre melhores 
práticas e lições aprendidas)  

□ Bases de dados comerciais  
□ Um depósito (warehouse) de meta-dados para 

assuntos relacionados com Tecnologia da 
Informação (TI)    
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□ Um depósito de meta-dados associados com 
documentos e processos organizacionais   

□ Um depósito (warehouse) de meta-dados para 
meta-dados de documentos e processos 
organizacionais 

□ Outros.   
□ Nenhuma das anteriores  

 
Diferente de outros ir para 122 
Se outros: Ir para questão 124  
 
 A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser 
consideradas. 

 
127. Quais dos seguintes sistemas institucionais são 
capazes de capturar o conhecimento ou a informação 
de uma forma a torná-la recuperável posteriormente 
para os funcionários?  

□ Base de dados de especialistas/habilidades 
(Banco de Talentos) 

□ Bibliotecas  
□ Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos 

de organização/estruturação da 
informação/conhecimento 

□ Perguntas mais frequentes (FAQs) e/ou Sistema 
de Perguntas & Respostas 

□ Espaço e equipamentos para videoconferências  
□ Equipamentos para áudio-conferências  
□ Ambientes de comunidades de prática virtuais  
□ Sistemas para discussões eletrônicas ou chats  
□ Quadro de Avisos Virtuais (Bulletin Board) 
□ Blogs 
□ Intranet 
□ Sítio na internet   
□ Extranet 
□ Software de “Espaços Virtuais” (“Workspace”) 
□ Um sistema de gerenciamento de conteúdo para 

gerenciar documentos institucionais 
□ Um sistema de gerenciamento de 

relacionamento com o cliente (CRM)  
□ Um sistema para gerenciamento de recursos 

institucionais (ERP) para seus processos de 
negócios  

□ Bases de dados com dados usados pela 
organização  

□ Bases de Conhecimento (sobre melhores 
práticas e lições aprendidas) 

□ Bases de dados comerciais 
□ Um depósito (warehouse) de meta-dados para 

assuntos relacionados com Tecnologia da 
Informação (TI)   

□ Um depósito (warehouse) de meta-dados 
associados à documentos e processos 
organizacionais 

□ Mecanismo (s) de busca para pesquisa de 
documentos e outras informações da 
organização   

□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser 
consideradas. 

 
123. Baseado em sua experiência, como você classifica a 
capacidade do “software de buscas” institucionais para 
encontrar as informações que você já precisou? 

○ Acima da média  

○ Um pouco acima da média  

○ Na média  

○ Abaixo da média  

○ Pobre  

○ Nunca usei os mecanismos de busca  
 

124. Em que medida você caracteriza como efetivos os 
mecanismos de busca institucionais para encontrar 
documentos específicos?  

○ Muito eficaz 

○ Eficaz 

○ Um pouco eficaz 

○ Um pouco ineficaz 

○ Muito ineficaz 

○ A organização não possui softwares de busca  
 
125. Como você classifica o nível atual de uso dos 
seguintes itens? 
 

 

Muito 
freque
nteme

nte 
usado

s 

Um 
pouco 
freque
nteme

nte 
usado

s 

Frequ
entem
ente 

usado
s 

Pouco 
usado 

Muito 
pouco 
usado 

Grupos de discussão 
eletrônica ou outros 

softwares de espaços 
virtuais colaborativos  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mecanismos de busca ou 
ferramentas de busca de 

informações  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Intranet da organização  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
 
 
126. Quais dos seguintes mecanismos a organização 
possui que permite aos funcionários compartilharem 
conhecimento tácito?  

□ Discussões eletrônicas 
□ Salas de “chats”  
□ Quadros de avisos virtuais 
□ Espaços virtuais  
□ Fóruns eletrônicos  
□ Blogs 
□ Intranet 
□ Participação dos funcionários em eventos 

presenciais (conferências, seminários, palestras 
etc.)  

□ Treinamentos ou oficinas  
□ Outros. 
□ Nenhuma das anteriores  
 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser 
consideradas. 

 
127. Sua organização possui funcionalidade de TI para:  

□ Indexar e categorizar automaticamente 
informação e conhecimento explícito  

□ Ajudar em simulações  
□ Ajudar em atividades de “brainstorming”, 

inclusive Revisões por Pares/Colegas, Revisões 
de Avaliação Pós-Execução 

□ Atividades de tradução automática  
□ Ferramentas de inferência e sistemas de apoio a 

decisões  
□ Integrar informações desestruturadas e 

estruturadas  
□ Capturar o conhecimento da equipe diretamente 

para sistemas de bases de conhecimento  
□ Inteligência artificial  
□ Capacidade de pesquisa avançada  
□ Manipulação e manutenção de vídeo avançado  
□ Outros. Especificar: 

______________________________________
________________________________ 

□ Nenhuma das anteriores  



157 

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser 
consideradas. 

 
128. A organização possui registros ou arquivos visando 
criar uma Memória Corporativa (i.e. Lições e experiências 
aprendidas pelos membros da equipe)?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei  
 
129. A organização possui fontes oficiais definidas para os 
diferentes tipos de informação usados na instituição? O 
termo “fontes oficiais” denota fontes de informação que a 
organização reconhece formalmente como contendedoras 
de informações ou dados “oficiais” ou “verdadeiros”.  

○ Sim 

○ Não 

○ Apenas para alguns tipos de informações  

○ Não sei 
 
130. A organização possui softwares que permitem uma 
navegação fácil (browsing) para encontrar 
conhecimentos/conteúdos pelos usuários?   

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
 
 
131. As atividades de GC (tais como coleta de 
conhecimento, recuperação, etc.) foram integradas aos 
fluxos de trabalho ou processos da organização (tais como 
por meio ERPs, Sistemas de Recursos Humanos, Gestão 
de Relacionamento com o Cliente)?  Questão com Lógica: 
 

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
Se SIM, ir para questão 132 
Se Não, ir para questão 135 
Se Não, sei: ir para questão 135  

 
132. Em que medida os sistemas de GC estão integrados 
no fluxo de trabalho da organização com vistas a criar 
novos conhecimentos? 

○ Muito bem integrados 

○ Parcialmente integrados  

○ Alguma integração 

○ Não muito integrados 

○ Nada integrados 
 
133. Quais mudanças no ambiente de TI foram 
observadas na organização após a implantação de um 
programa formal de GC ou de atividades informais de 
gestão do conhecimento?  

□ As análises de requerimentos para desenho de 
sistemas passaram a levar em consideração 
processos de conhecimento 

□ Ferramentas de colaboração foram integradas a 
sistemas críticos de negócios (tais como 
Recursos Humanos (HR), ERP, Sistemas de 
Gerência de Projetos e de Gestão de 
Documentos, etc.)  

□ Os conselhos/comitês de TI têm como membro 
uma pessoa vinculada a GC (Representante 
formal do Programa de GC ou líder informal de 
atividades de GC)  

□ Uma intranet foi criada como um resultado direto 
do Programa ou de atividades de GC  

□ Os sistemas de TI agora capturam o 
conhecimento dos empregados por meio de 

aplicações de processos organizacionais 
(workflow) 

□ Os Sistemas de Treinamento e Aprendizagem 
estão integrados aos Sistemas de Gestão do 
Conhecimento  

□ As Comunidades de Prática possuem 
infraestrutura de TI para apoiar a comunicação e 
as trocas de conhecimento  

□ Aumentou o uso de videoconferências e outras 
ferramentas de comunicação entre pessoas  

□ Nenhuma das anteriores  
□ Não sei 

 
As respostas “nenhuma das anteriores” e “Não sei” 
são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas 
as outras não serão consideradas. 

 
134. Onde as informações sobre processos 
organizacionais são definidas?  

○ Em um único documento  

○ Em vários documentos espalhados pela 
organização (i.e. Em cada unidade)  

○ Em vários documentos, todos encontrados em 
um local central  

○ Em uma única localização na intranet da 
empresa  

○ Em vários locais espalhadas pela intranet da 
empresa  

○ Nas cabeças dos responsáveis pelos processos  

○ Nas cabeças de vários funcionários que realizam 
as tarefas 

 
 
Os Incentivos e Motivadores para a GC  
 
135. Como você caracteriza as políticas da organização 
visando atividades de conhecimento?  

○ Elas criam incentivos para estas atividades  

○ Elas criam desestímulos para estas atividades  

○ Elas são neutras  
 
136. Quais dos incentivos abaixo a organização utiliza 
para promover um excelente trabalho de 
compartilhamento de conhecimento entre os 
funcionários?   

□ Bônus  
□ Aumentos de salário  
□ Promoções  
□ Recompensas e Prêmios  
□ Tipo empregado do mês  
□ Publicação ou disseminação de 

informações/ideias dos funcionários pela 
empresa 

□ Outros.   
□ Nenhum  
 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
137. Por favor, indique o seu grau de concordância com os 
seguintes itens em relação aos riscos à inovação e ao 
comportamento dos funcionários de sua organização como 
um todo.  
 

 

Conco
rdânci

a 
Total - 

1 

2 3 4 

Discor
dância 
Total - 

5 

Membros da equipe 
temem ser 

responsabilizados  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



158 

Membros da equipe são 
resistentes a ceder 

controle  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe 
temem ser vistos como 

desleais  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são, 
em regra, desconfiados  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são 
encorajados a dar 

opiniões  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são 
encorajados a dar retorno 

(“feedback”)  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são 
encorajados a assumir 

riscos  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe não 
compartilham 

conhecimento porque 
eles pensam que terão 

menos valor para a 
organização se 
compartilharem 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe não 
têm consciência da 
importância de se 

compartilhar 
conhecimentos  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
138. Quais dos itens abaixo melhor caracterizam o papel 
que o funcionário comum desempenha na definição dos 
processos organizacionais?  

○ Eles ajudam nas mudanças dos processos 
organizacionais de uma forma “ad-hoc”  

○ Eles participam nas revisões sistemáticas dos 
processos organizacionais 

○ Eles não participam porque os processos 
organizacionais são definidos de cima para baixo  

 
139. Os funcionários/membros da equipe têm noção do 
valor implícito ou explícito do conhecimento compartilhado 
por meio do Programa de GC ou por iniciativas de GC na 
organização??  

○ Sim, muito  

○ Razoavelmente 

○ Não muito 

○ Nada 
 
140. Os funcionários são incentivados a identificar 
conhecimentos que possam beneficiar/melhorar processos 
operacionais na organização?  

○ Sim 

○ Um pouco (apenas em algumas áreas da 
organização) 

○ Não 

○ Não sei 
 
141. Performance é função de vários fatores. Qual das 
seguintes respostas melhor representa os 3 elementos que 
mais influenciam a performance dos funcionários?  

○ Motivação, ambiente organizacional, habilidades  

○ Conhecimento, habilidades, competências 
técnicas  

○ Especificação do Posto de trabalho (“job 
design”), habilidades, objetivos  

○ Motivação, Especificação do Posto de trabalho, 
competências 

○ Medo, aversão ao risco, resistência a mudanças 

○ Falta de motivação, dificuldade de crescimento 
no ambiente organizacional, medo  

 
 
 

Os Processos de GC na Organização  
 
142. Qual das seguintes frases melhor descreve (m) o 
grau em que os processos de conhecimento são 
internalizados na sua organização:   

□ Os processos organizacionais essenciais 
tornaram-se líderes na aplicação da gestão do 
conhecimento  

□ Princípios de GC são considerados nos 
incentivos e avaliações pessoais  

□ A aplicação dos componentes de GC está 
disseminada em grande escala nos produtos e 
serviços da organização  

□ O conhecimento de feedback provido pelos 
clientes é incorporado nos processos da 
organização  

□ Lições aprendidas são introduzidas 
sistematicamente em novos produtos, serviços, 
projetos e outras atividades  

□ Comunidades de Prática são apoiadas pela 
organização e usadas para fomentar a criação e 
o compartilhamento de conhecimentos  

□ A organização possui ferramentas de TI para, 
sistematicamente, capturar e disseminar 
conhecimento  

□ Houve uma clara melhoria no comportamento 
dos funcionários em relação ao 
compartilhamento de conhecimentos  

□ Os agentes de GC têm conseguido atuar na 
organização como um todo e participam dos 
encontros estratégicos e dos exercícios de 
planejamento organizacionais   

□ Nenhuma das anteriores  
 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
 

 
Identificação de Conhecimentos e Critérios  
 
 
143. Quais tipos de conhecimentos (internos ou 
externos?) São criados na organização?  

□ Conhecimentos de processos  
□ Conhecimento de procedimentos (derivados dos 

procedimentos administrativos) 
□ Conhecimentos tópicos  
□ Conhecimentos práticos (derivado do “know-

how” da organização) 
□ Melhores práticas  
□ Lições aprendidas  
□ Conhecimentos sobre consumidores ou clientes  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
144. Quais as fontes de identificação de conhecimentos 
que são usadas pela organização para capturar os 
conhecimentos que ela precisa capturar?   

□ Pesquisa pela internet  
□ Pesquisa usando bases de informações (interno 

e externo)  
□ Da experiência de funcionários  
□ Da experiência de consumidores ou clientes  
□ Da experiência de parceiros ou fornecedores  
□ Outras.  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
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145. Quais das fontes de informação abaixo são obtidas 
e usadas nos processos decisórios da organização?   

□ Melhores práticas 
□ Comparação (“benchmarking”) com 

concorrentes  
□ “Feedback” de consumidores 
□ “Feedback” de Funcionários  
□ Inteligência em pesquisa competitiva  
□ Lições aprendidas  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
146. Quais os tipos de informações externas que a 
organização acha mais importante para o 
monitoramento e identificação de informações 
relevantes?  

□ Informação sobre concorrentes ou organizações 
similares  

□ Informação sobre clientes ou consumidores 
existentes   

□ Informação sobre clientes ou consumidores 
potenciais  

□ Informação regulatória  
□ Informação econômica ou de mercado  
□ Outras.   
□ Nenhuma das anteriores  
 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
 
 
 
 

 
147. A organização:  
 

 Sim Não Não sei 
Possui uma unidade de pesquisa 

& desenvolvimento ativa  
❏ ❏ ❏ 

Cria inovações patenteáveis 
ativamente  

❏ ❏ ❏ 

Possui algumas patentes  ❏ ❏ ❏ 

 
 
148. Quanto tempo você gasta em atividades de pesquisa 
de conhecimentos (tais como mineração de dados, 
análises de dados, etc.) em uma semana normal de 
trabalho?  

○ Não realizo atividades de pesquisa de 
conhecimento  

○ Menos que 20% 

○ 20%-40% 

○ 41%-60% 

○ 61%-80% 

○ 81-100% 
 
149. Você tem conhecimento de algum novo produto ou 
serviço inovador (inclusive patentes) que a organização 
tenha desenvolvido nos últimos dois anos?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
150. Você tem conhecimento de novos projetos de 
pesquisa e desenvolvimento que estão sendo 
desenvolvidos na Organização? 

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 

 
Captura, Armazenagem e Disseminação do 
Conhecimento  
 
151. A organização possui políticas ou procedimentos 
para a coleta ou captura de documentos ou outros 
trabalhos produzidos pelos funcionários?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
152. A organização possui políticas ou procedimentos que 
exijam dos funcionários que documentem ou capturem o 
conhecimento produzido de uma forma que possa ser 
reutilizado (tal como documentação, bases de dados 
eletrônicos)?  (A tradução literal está correta, mas a frase 
parece estranha em Português) 

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 

153. Qual dos tipos de conhecimentos e/ou 
informações abaixo são capturados por sua 
organização?  

□ Lições aprendidas 
□ Documentos sobre projetos e produtos  
□ Mensagens eletrônicas formais  
□ Listas de especialistas  
□ Resultados de grupos de discussões ou 

discussões eletrônicas  
□ Informações sobre clientes/consumidores 
□ Informações sobre suprimentos/insumos  
□ Informações comerciais 
□ Dados relativos ao desempenho dos funcionários  
□ Projetos de pesquisa  
□ Intercâmbio de vídeo ou áudio  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores   

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
154. Quais dos seguintes itens refletem as principais 
formas de armazenamento de conhecimentos da 
organização?  

□ Intranet 
□ Extranet 
□ Internet  
□ Bases de dados (inclusive sistemas de 

gerenciamento de documentos, inteligência em 
negócios, sistemas de Planejamento de 
Recursos Empresariais (ERP), Sistemas de 
Gestão de Projetos, etc.)  

□ Arquivos/documentos em uma pasta pública 
hierarquizada (servidor de arquivos ou servidor 
FTP – Protocolo de Transferência de Arquivos)  

□ Unidades de disco em rede 
(Arquivos/documentos armazenados, 
disponíveis para o público (servidor de arquivos 
ou servidor FTP) 

□ Arquivos pessoais de funcionários  
□ Arquivos de e-mail  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 
As respostas “nenhuma das anteriores” e “Outros” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não serão consideradas. 

 
155. Em que medida o acesso ao conhecimento 
armazenado é de fácil acesso para você?  

○ Muito fácil 

○ Um pouco fácil 

○ Fácil 
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○ Não muito fácil  

○ Nada fácil 
 
156. Qual dos itens abaixo, se algum deles, ajudou mais na 
captura de conhecimentos na organização?  

○ Pessoas foram designadas especificamente para 
supervisionar a transformação de conhecimento 
existente, i.e., conhecimento processado / 
sintetizado a partir de conhecimento existente  

○ Existem padrões e políticas para tal  

○ Procedimentos operacionais padrões para a 
organização (i.e. CMM (Modelo de Maturidade de 
Processos) para desenvolvimento de softwares)  

○ Outros. 

○ Nenhuma das anteriores 
 
157. Como os funcionários da organização agregam 
valor à informação coletada pela organização?  

□ Adicionando comentários à informação 
armazenada em bases de dados 

□ Classificando a qualidade da informação 
baseados em critérios definidos  

□ Durante avaliações formais da informação feitas 
por meio de revisões de pares (peer review) 

□ Identificando lições aprendidas em projetos, 
produtos e serviços  

□ Identificando boas práticas durante ou depois de 
revisões de processos organizacionais  

□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
158. A organização possui um diretório de fontes oficiais de 
seus conhecimentos? Uma fonte oficial é aquela cujos 
dados são vistos pela instituição como as versões 
“corretas” ou oficiais daquela informação.  

○ Sim 

○ Um pouco (fontes parciais de informação estão 
espalhadas pela organização)  

○ Não 

○ Não sei 
 

159. Como o conhecimento implícito/tácito é 
disseminado?  

□ Apresentações formais  
□ Almoços informais  
□ Reuniões de unidades organizacionais  
□ Conversas informais entre funcionários/equipes  
□ E-mails 
□ Videoconferências 
□ Áudio-conferências 
□ Telefone 
□ Revisões de pares (peer review) 
□ Fóruns 
□ Conferências 
□ Programas de mentoring  
□ Revisões operacionais de qualidade  
□ Revisões de desempenho formal  
□ Outras.  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
160. Qual é o grau de efetividade dos sistemas de Gestão 
do Conhecimento em conectar as pessoas com os sistemas 
de informação?  

○ Muito eficaz 

○ Um pouco eficaz 

○ Eficaz 

○ Um pouco ineficaz 

○ Nada eficaz 
 
 
Compartilhamento de Conhecimento 
 
161. Quais das seguintes políticas de 
compartilhamento de conhecimentos existem na 
organização?  

□ Gerenciamento de documentos 
□ Publicação de conteúdo na Web (Internet e 

Intranet) 
□ Manuseio/Divulgação da informação  
□ Políticas relativas à segurança de informação 
□ Outras.  
□ A organização não possui políticas de 

compartilhamento de informações  
 

As respostas “outras” e “A organização não possui 
políticas de compartilhamento de informações” são do 
tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não serão consideradas. 

 
162. Existem restrições ativas sobre compartilhamento de 
conhecimentos (tais como uma política de “necessidade de 
saber” ou a liberação de informação e conhecimentos)?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
 
 
163. Quais atividades de compartilhamento de 
informações são apoiadas pela organização?  

□ Estórias e narrativas (“Storytelling”) 
□ Realização de eventos em grupo 
□ Almoços informais  
□ Grupos de discussão  
□ Salas de bate-papo   
□ Vídeo ou áudio conferências  
□ Feiras de conhecimento  
□ Exercícios de simulação  
□ Mensagens instantâneas  
□ Mensagens eletrônicas (e-mails)  
□ Ferramentas e espaços virtuais colaborativos  
□ Programas de treinamento  
□ Auxílio/aconselhamento por pares/colegas 
□ Revisões por pares/colegas 
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 
As respostas “Nenhuma das anteriores” e “Outros” são 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as 
outras não serão consideradas. 

 
164. Quais dos seguintes conhecimentos explícitos a 
organização compartilha?  

□ Melhores práticas e lições aprendidas  
□ Documentos e publicações institucionais  
□ Informações sobre especialistas  
□ Diretório corporativo de pessoas  
□ Dados de entrevistas e de “brainstorming” 
□ Vídeos de eventos e de entrevistas 
□ Decisões  
□ Dados de clientes  
□ Dados de mercado 
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
165. Quais dos seguintes métodos a organização utiliza 
para capturar conhecimento tácito?  
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□ Entrevistas  
□ Levantamento de dados por meio de 

questionários 
□ Estórias da organização (“Storytelling”) 
□ Simulação  
□ Técnicas de “brainstorming”  
□ Vídeo/Áudio conferências  
□ Relatórios de missão  
□ Enredos/Encenações/Revisões 
□ Ajuda de pares/colegas  
□ Outro.  
□ Nenhuma das anteriores 

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
O nível de atividades relativas a GC na Organização  
 
166. Alguns princípios e processos de conhecimento (i.e., 
atividades que dão apoio ao ciclo de vida do conhecimento, 
que inclui a criação, identificação, captura, disseminação e 
armazenamento) estão sendo seguidos ou adotados na 
organização em:  
 

 Sim Não Não sei 

Produtos e serviços essenciais  ❏ ❏ ❏ 

Sistemas e serviços de TI  ❏ ❏ ❏ 

Políticas e procedimentos 
relacionados a RH  

❏ ❏ ❏ 

Políticas de aprendizado e 
treinamento  

❏ ❏ ❏ 

Programas de Qualidade e 
Avaliação  

❏ ❏ ❏ 

Pesquisa e Desenvolvimento  ❏ ❏ ❏ 

 
167. Com que frequência a informação que é 
coletada/processada pela organização é armazenada em 
seus sistemas (bases de dados, intranet, etc.)?  

○ Muito frequentemente  

○ Um pouco frequentemente 

○ Frequentemente  

○ Não muito frequentemente  

○ Pouco frequentemente  

○ A organização não coleta, processa e armazena 
dados em seus sistemas  

 
168. Com que frequência os funcionários procuram 
conhecimento de outras fontes na empresa (ao invés dos 
sistemas)? 

○ Muito frequentemente  

○ Um pouco frequentemente 

○ Frequentemente  

○ Não muito frequentemente 

○ Pouco frequentemente 
 
169. Com que frequência os funcionários fornecem 
conhecimentos para outras pessoas que buscam seu 
conhecimento?  

○ Muito frequentemente  

○ Um pouco frequentemente 

○ Frequentemente  

○ Não muito frequentemente 

○ Pouco frequentemente 
 
170. Com que efetividade a organização captura 
ativamente informação externa que auxilia na solução de 
seus problemas de negócios? (Como problemas de 
negócios pode-se considerar questões como más práticas 
de negócios, performance em declínio, questões de 
recursos humanos e outros desafios estratégicos e 
operacionais enfrentados pela organização).  

○ Muito efetivamente  

○ Efetivamente  

○ Um pouco efetivamente 

○ Não muito efetivamente 

○ Nada efetivamente  
 
171. Com que eficácia você acredita que as unidades da 
organização geralmente diagnosticam problemas internos 
(inclusive operacionais ou organizacionais)?  

○ Muito eficaz  

○ Eficaz  

○ Um pouco eficaz 

○ Não muito eficaz 

○ Nada eficaz  
 
172. Quanto tempo você gasta procurando informações ou 
conhecimentos existentes em um dia normal de trabalho?  

○ Eu não gasto tempo procurando informações 

○ Menos que 30 minutos por dia  

○ Entre 31 minutos e menos que 1 hora  

○ Entre 1 hora e menos que 2 horas  

○ Entre 2 horas e menos que 4 horas  

○ Entre 4 horas e menos que 5 horas  

○ Mais que cinco horas por dia  
 
173. Você sabe onde procurar “novas” informações 
disponíveis em sua organização?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
174. Com que frequência você busca informações 
específicas de uma unidade/departamento que você 
acredita que deveria tê-las, mas que não possui a 
informação? 

○ Muito frequentemente  

○ Frequentemente 

○ Um pouco frequentemente 

○ Pouco frequentemente 

○ Muito pouco frequentemente 
 
175. Com que facilidade os funcionários identificam quais 
as fontes ou repositórios de conhecimento são os mais 
adequados para uma necessidade específica?  

○ Muito fácil 

○ Fácil 

○ Um pouco fácil 

○ Não muito fácil 

○ Nada fácil 
 
176. Qual a facilidade em identificar quem sabe 
determinados assuntos na organização?  

○ Muito fácil 

○ Fácil 

○ Um pouco fácil 

○ Não muito fácil 

○ Nada fácil 
 
177. Com que frequência você sente que deve buscar a 
informação por conta própria?  

○ Muito frequentemente 

○ Frequentemente 

○ Um pouco frequentemente 
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○ Não muito frequentemente 

○ Nada frequentemente 
 
As Medidas usadas pela Organização  
 
178. A organização possui um programa sistemático para 
rastrear medidas ou métricas relativas a operações de GC 
da organização?  

○ Sim 

○ Não  

○ Não sei 
 
179. Quais tipos de métricas operacionais ou 
ferramentas de medição a organização usa para 
determinar o valor do conhecimento organizacional?  

□ “Balanced Scorecard” 
□ Retorno de Investimento -ROI 
□ Custo da qualidade  
□ Pesquisa de satisfação dos clientes  
□ Pesquisas de Satisfação dos funcionários  
□ Um processo sistemático de avaliação de 

pessoal  
□ Programa de Qualidade Total 
□ Processos/funções relativos a auditoria  
□ Processos/funções de avaliação operacional  
□ Modelo de Maturidade de Processos (CMM) 
□ Índice de Capital Humano  
□ Revisões de manutenção (de qualquer tipo)  
□ Outros. 
□ Nenhuma das anteriores 
□ A organização não tem/ ou não usa métricas de 

medição do conhecimento  
 

As respostas “nenhuma das anteriores” e “A 
organização não tem ou não usa métricas de medição 
do conhecimento” são do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada uma delas as outras não serão 
consideradas. 

 
180. Quais das medidas abaixo a organização utiliza 
para medir seu Programa de GC?  

□ ”Balanced Scorecard” 
□ Retorno de Investimento (ROI)  
□ Custo da qualidade 
□ Pesquisa de satisfação dos clientes  
□ Pesquisas de satisfação dos funcionários  
□ Um processo sistemático de avaliação de 

pessoal  
□ Processos/funções relativos a auditoria  
□ Processos/funções de avaliação operacional  
□ Índice de Capital Humano  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
181. A alta gerência utiliza indicadores financeiros para 
justificar estratégias ou mudanças de gestão do 
conhecimento na organização?   

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
182. Em sua opinião, a alta gerência utiliza medidas 
operacionais identificadas acima para justificar as 
estratégias de compartilhamento de conhecimentos ou 
mudanças na organização?  

○ Sim 

○ Não  

○ Em certa medida ou somente em algumas áreas  

○ Não sei  
 

183. Em sua opinião, a organização efetivamente dá 
importância a informações e conhecimentos externos para 
fazer previsões?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
184. Quais das seguintes atividades têm ajudado a 
melhorar a resposta da organização às mudanças de 
demandas do mercado, no ambiente organizacional, ou 
outros desafios?  

□ Melhores práticas compartilhadas ou usadas  
□ Busca por informações não disseminadas 
□ Aprendizado compartilhado  
□ Processos de aprendizagem pela reposição 

sistemática de resultados e de processos ruins  
□ Outros.   
□ Nenhum dos anteriores 

 
A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
185. Algum estudo foi realizado para verificar a efetividade 
de algum dos seguintes itens?  
 

 Sim Não 
Não 
sei 

Não se 
aplica 

Programa global de GC  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Atividades de 
compartilhamento de 

conhecimento nos 
processos organizacionais  

❏ ❏ ❏ ❏ 

Qualidade do conhecimento 
compartilhado na 

organização  
❏ ❏ ❏ ❏ 

Padrões de comunicação da 
organização  

❏ ❏ ❏ ❏ 

Incorporação de “feedback” 
de clientes  

❏ ❏ ❏ ❏ 

Programa de aprendizagem  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Outros investimentos 
relativos ao conhecimento 

feitos pela organização 
❏ ❏ ❏ ❏ 

 
186. A organização faz uso das respostas (“feedback”) 
de seus parceiros para algum dos itens abaixo?  

□ Desenvolver novos produtos  
□ Desenvolver novos serviços  
□ Criar estratégia de marketing  
□ Influenciar o desenho de processos 

organizacionais. 
□ Criar uma estratégia de comunicação com 

clientes  
□ Outro. 
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
187. Quais áreas se beneficiaram mais do Programa de 
GC ou de atividades de compartilhamento de 
conhecimentos?  

□ Desenvolvimento de novos produtos  
□ Desenvolvimento de novos serviços  
□ Criação de estratégia de marketing  
□ Desenho de processos organizacionais. 
□ Criação de uma estratégia de comunicação com 

clientes  
□ Outro.  
□ Nenhuma das anteriores  
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A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
188. Como a organização monitora a performance de 
seus parceiros, vendedores ou afiliados?  

□ Contato face a face  
□ Contato telefônico  
□ Monitoramento através de novas 

narrativas/relatos 
□ Discussões com outros consumidores ou clientes  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
189. A organização possui meios ou mecanismos para 
identificar críticas ou comentários externos sobre a 
organização e seus produtos/serviços?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
190. A organização possui um processo padrão de medição 
do desempenho dos funcionários?  Questão Obrigatória. 

○ Sim 

○ Não 
 
191. A organização inclui o desempenho da dimensão 
relacionada a GC em sua avaliação dos funcionários?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
Os resultados da GC na Organização 
 
192. Qual o grau de sucesso você avalia que as iniciativas 
de GC da organização têm alcançado baseado em 
resultados observáveis dessas iniciativas?  

○ Muito bem-sucedidas  

○ Um pouco bem-sucedidas 

○ Bem-sucedidas  

○ Um pouco malsucedidas  

○ Muito malsucedidas  
 
193. Quais dos tipos de conhecimento abaixo você 
sente que foram ajudados a melhorar pelo Programa de 
GC na organização?  

□ Sobre consumidores  
□ Sobre vendas ou sobre o estado financeiro da 

organização  
□ Sobre o estado das operações organizacionais  
□ Sobre a concorrência 
□ Sobre a área de atuação na qual a organização 

atua  
□ Sobre mudanças governamentais/regulatórias  
□ Sobre os fornecedores  
□ Outros tipos de informações  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
194. Quais são alguns dos aspectos da organização 
que foram ajudados significativamente por atividades 
relativas a conhecimento (tais como compartilhamento 
de conhecimentos e operacionalização do 
conhecimento)?  

□ Satisfação e lealdade dos consumidores 

□ Processos operacionais organizacionais  
□ Produtividade organizacional  
□ Habilidade para modificar estratégias ou 

enfoques de resolução de problemas  
□ Políticas e procedimentos organizacionais  
□ Outros  
□ Nenhuma das anteriores  

 
A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
195. Você conhece algum processo organizacional que 
tenha melhorado significativamente como resultado do 
Programa de GC da organização?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
196. O Programa de GC ou as atividades informais de GC 
ajudam os funcionários a economizar tempo em seu 
trabalho?  

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 
197. O Programa de GC aumenta o valor das 
oportunidades de desenvolvimento profissional para os 
funcionários?   

○ Sim 

○ Não 

○ Não sei 
 

198. Os seguintes grupos estão cientes das lacunas de 
conhecimento que devem ser preenchidas para que a 
organização atinja seus objetivos?   
 

 Sim Não Não sei 

Funcionários  ❏ ❏ ❏ 

Gerência média  ❏ ❏ ❏ 

Alta gerência ❏ ❏ ❏ 

 
199. Quais tipos de conteúdo você se vê buscando 
repetidamente?  

□ Informação estratégica  
□ Políticas e procedimentos  
□ Informação setorial  
□ Dados estatísticos  
□ Inteligência de negócios e/ou dados de 

indicadores  
□ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos 

analíticos  
□ Conteúdos sobre clientes  
□ Documentos relativos aos processos de 

negócios 
□ Informação e estatísticas nacionais  
□ Pareceres dados a clientes  
□ Experiências organizacionais anteriores com 

clientes  
□ Informações do tipo avaliação  
□ Outras 
□ Nenhum dos anteriores 
 
A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção 
exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
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ANEXO II – DESIGN SCIENCE RESEARCH – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

 Design Science Research – Protocolo de avaliação 

Identificação do 
problema 

Origem do problema: 

 

 Nova ou interessante informação 

 Busca pela resposta à uma questão importante 

 Solução para um problema prático 

 Solução para uma determinada classe de problemas 

 Outro: ___________________________________________ 

 
Justificativa: 
 
Seção 1.1 

 

Conscientização do 
problema 

Descreva: 

 

o As principais informações referentes ao problema e o contexto em que ele se encontra 

o Principais causas do problema (quando possível) 

o Funcionalidades esperadas para o artefato a ser desenvolvido 

o Performance esperada para o artefato 

o Requisitos de funcionamento do artefato 

o Heurísticas contingenciais do problema 

 

 
Seção 1.1 
Seção 3.6 
Capítulo 4 

 

Revisão sistemática 
da literatura 

Seção 3.3 

Identificação dos 
artefatos e 

configuração das 
classes de problemas 

A partir da revisão de literatura, liste os artefatos e classes de problemas identificados. 
 
 

Seção 3.6 

Proposição de 
artefatos para 

resolver o problema 
específico 

Liste as propostas de artefatos que poderão ser desenvolvidos e justifique por que essas 
sugestões de artefatos trazem melhores resultados do que os desenvolvidos até o momento.  

 
Seção 3.6 
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Projeto do artefato 
selecionado 

 

 

o Detalhe as etapas necessárias para o desenvolvimento do artefato. Esse detalhamento 

poderá ser feito por meio de um plano de ação. 

o Liste as soluções que serão consideradas satisfatórias para o adequado funcionamento do 

artefato. 

o Liste os procedimentos a serem aplicados para: 

a) Construção do artefato 

b) Avaliação do artefato 

o Liste os resultados esperados com o desenvolvimento desse artefato. 

 

Capítulos 3 e 4 

 

Desenvolvimento do 
artefato 

Explique qual será a abordagem utilizada para o desenvolvimento do artefato, detalhando, 
inclusive, as técnicas necessárias. 
Detalhe quais são as características do ambiente interno do artefato e quais suas heurísticas de 
construção. 
 
Capítulos 3 e 4 

 

Avaliação do artefato 

Detalhe como será realizada a avaliação do artefato, explicitando as técnicas e ferramentas 
aplicadas. Além disso, é o momento para verificar se os requisitos especificados para o artefato 
foram, de fato, atendidos. 
Formalize os aspectos de contexto (contingências do ambiente) que o artefato precisa considerar 
e/ou respeitar. 

 
Seção 3.4 e Capítulo 4 

Explicitações das 
aprendizagens 

Descreva os aspectos nos quais o pesquisador obteve sucesso e, também, daqueles pontos que 
deveriam ser melhorados para uma próxima pesquisa. 
 
Capítulo 5 

Conclusões 

Descreva as principais conclusões obtidas com a pesquisa, suas limitações e, também, possíveis 
oportunidades de trabalhos futuros. 
 
Capítulo 5 

Generalização para 
uma classe de 

problemas 

Liste as possíveis classes de problemas para as quais este artefato poderá contribuir. 
 
Seção 3.6 

Comunicação dos 
resultados 

Selecione o formato em que será realizada a comunicação dos resultados da pesquisa: 
 

 Monografia 

 Dissertação 

 Tese 

 Artigo científico para periódico 

 Artigo científico para congresso 

 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 136) 
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ANEXO III – DESIGN SCIENCE RESEARCH – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE 

PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Design Science Research – Protocolo para revisões sistemáticas 

Framework conceitual 

 

Conceitos que conduziram à realização da revisão sistemática. Pode incluir um resumo da situação 

problema para a qual está sendo conduzida a pesquisa, bem como conceitos e resultados já 

conhecidos. 

 

Seções 1.1 

Contexto 

 

Contexto no qual a pesquisa está sendo conduzida. Pode incluir, mas não se limita a uma indústria, 

um setor, uma localização.  

 

Seções 1.3 e 1.4 

Horizonte 
Horizonte de tempo que se pretende pesquisar. 
 
Seções 3.6 

Correntes teóricas 
A estratégia pode ou não limitar as correntes teóricas a serem pesquisadas. 
 
Mapa da literatura proposto por Creswell (2007). Capítulo 2. 

Idiomas 
Idioma (s) a ser (em) considerado (s) no processo de busca 
 
Seção 3.3 - Português e Inglês 

Questão de revisão 

 

Questão a ser respondida pela revisão sistemática. Pode ser a própria questão de pesquisa ou 

derivada dela. 

 

Seção 1.1 e Capítulos 4 e 5 

 

Estratégia de revisão 

 Agregativa (testar hipóteses)   

 Configurativa (gerar ou explorar teorias)   

 Mista 

Critérios de busca 

Critérios de inclusão 
________________              
 
Critérios de exclusão 
 
 
Seção 3.3 
 

Fontes de busca 

Base de dados: 

 

 Periódicos Capes 

 EBSCO 

 Web of Science 

 Scopus 

 Scielo 

 ProQuest 

 Emerald 

 _______________ 

Anais: 

 

 Congressos 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

Internet: 

 

 Google Acadêmico 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 
Outros: 

 
 _______________ 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 155) 

  

Critérios que servirão para decidir pela inclusão ou não de 
estudos primários. 
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ANEXO IV – DESIGN SCIENCE RESEARCH – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO 

RIGOR DA PESQUISA

 

Parâmetro Conformidade 

 Problema da Pesquisa   

O problema da pesquisa deve ser relevante X  

O problema deve contribuir para a diminuição da lacuna entre a teoria e a prática X  

O problema deve contribuir para o avanço do conhecimento X  

 Produtos da Pesquisa   

Deve ser criado um artefato X  

Devem ser desenvolvidas e projetadas soluções para problemas reais X  

As soluções desenvolvidas devem ser satisfatórias para o problema em estudo X  

As soluções geradas devem ser apresentadas na forma de um projeto ou de uma prescrição X  

 Avaliação do artefato   

O artefato deve ser avaliado por meio de técnicas e ferramentas adequadas X  

A utilidade do artefato deve ser rigorosamente demostrada por meio de avaliação X  

 Generalização das soluções   

As soluções propostas para o problema devem ser generalizáveis para uma classe de 
problemas X  

As heurísticas de construção e contingenciais referentes ao artefato devem ser generalizáveis 
para uma classe de problemas. X  

 Rigor na condução do método   

Todas as etapas do método devem ser percorridas  X  

Todas as atividades previstas de realizadas pelo pesquisador devem ser documentadas em 
protocolo de pesquisa. X  

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 138) 

 


