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RESUMO
PRADO, Guilherme Francisco do. Práticas de gestão do conhecimento
aplicadas no setor da construção civil. 2017. 31 f. Monografia
(Especialização em engenharia de produção) – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2017.

No contexto econômico de mercado global, no qual as organizações possuem
facilidade de acesso a itens anteriormente considerados exclusivos tais como
matéria-prima e mão de obra, empresas que possuem maior competitividade
de mercado são aquelas que possuem seus principais ativos baseados em
conhecimento e tecnologia, ativos de difícil imitação. Em pesquisa realizada em
2015, foram apresentados dados de que aproximadamente 37% das empresas
paranaenses não possuem estrutura organizacional que fomente a gestão do
conhecimento e inovação, apesar de compreenderem a importância de
investimentos na área. O setor da construção civil, alvo do presente estudo, é
considerado pouco desenvolvido tecnologicamente pelo fato de sua atividade
ainda estar vinculada à produção manufaturada. Uma abordagem sobre o
modelo de gestão do conhecimento e inovação existente nas empresas do
setor da construção civil torna-se necessária, uma vez identificadas lacunas na
literatura e em recentes publicações que abordem a questão. O presente
trabalho busca Identificar as práticas de gestão do conhecimento
sistematicamente aplicadas em uma empresa de construção civil situada na
cidade de Ponta Grossa – PR, através de instrumento de coleta de dados que
permite análise predominantemente qualitativa acerca das dimensões
necessárias e das práticas adotadas pela empresa estudada. A pesquisa
demonstra que apesar de a empresa possuir as dimensões necessárias para
aplicação de práticas de gestão de conhecimento conforme a literatura, apenas
uma prática do total de 26 estão atualmente em implantação, enquanto boa
parte existe de maneira informal ou são inexistentes, abrindo assim a
possibilidade de estudos aprofundados a respeito dos motivos de sua não
aplicação.
Palavras-chave: Práticas de gestão do conhecimento. Construção civil.
Dimensões da gestão de conhecimento.

ABSTRACT
PRADO, Guilherme Francisco do. Knowledge Management Practices
Applied to the Construction Sector. 2017. 31 p. Monography (Specialization
in Production Engineering) – Federal University of Technology - Paraná. Ponta
Grossa, 2017.

In the context of a global Market economic, in which organizations easily obtain
certain items previously considered exclusive such as raw materials and
workforce, companies that are more market-ready are those whose assets are
based primarily in technology and knowledge, which are hard to imitate. A
survey conducted in 2015 demonstrates that although companies located in
Paraná acknowledge the need for investments in innovation and knowledge
management, approximately 35% of the companies do not possess
organizational structures that allow knowledge and innovation. The construction
sector, targeted by this study, is considered poorly developed technologically,
partly due to its activity still being associated to manufacture. An approach over
the knowledge management framework currently existing in the construction
sector is therefore necessary, once identified the gaps in the literature and
recent publications regarding the subject. The present dissertation seeks to
identify the knowledge management practices that are systematically applied in
a construction company located in the city of Ponta Grossa – PR, through a
data gathering instrument that allows a mainly qualitative analysis of the
necessary dimensions and practices used by the company. The survey shows
that although the company meets the requirements for practicing knowledge
management according to the literature, only one out of the 26 practices are
currently being set up, while the other part either exists in a non-formal manner
or doesn’t exist. The results open the way to future studies regarding the
reasons the company has for not using them.
Keywords: Knowledge Management Practices. Construction. Knowledge
management dimensions.
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1. INTRODUÇÃO
No contexto econômico de mercado global, no qual as organizações
possuem facilidade de acesso a diversos itens - os mesmos anteriormente
considerados como exclusivos assim como matéria-prima e mão de obra - as
empresas que possuem maior competitividade de mercado são aquelas que
possuem seus principais ativos baseados em conhecimento e tecnologia,
ativos de difícil imitação (TERRA, 2001).
Com o advento de tecnologias que facilitaram o acesso a tais vantagens
competitivas, deu-se início a uma corrente de pensamento que considera a
inovação como fator essencial para o desenvolvimento do capitalismo,
determinando que as organizações apenas mantêm-se competitivas se
fomentadas inovações em produtos, métodos de produção, a abertura de
novos mercados, o desenvolvimento de novas fontes de matéria prima e a
criação de novas estruturas de mercado (SCHUMPETER, 1982).
Dentro deste contexto torna-se relevante a pesquisa anualmente
realizada pela Federação de Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) que possui
como principal objetivo avaliar as expectativas dos empresários daquela região,
inquirindo sobre assuntos relacionados ao grau de aplicação de ferramentas de
gestão, e perspectivas econômicas (FIEPR, 2015).
Ao serem questionados sobre as estratégias de maior importância para
o ano de 2016, os itens “Satisfação do cliente”, “desenvolvimento de negócios”
e “pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos” aparecem como as
principais estratégias a serem adotadas (FIEPR, 2015).
A pesquisa realizada em 2015, porém, aponta que aproximadamente
37% das empresas paranaenses não possuem estrutura organizacional que
fomente a gestão do conhecimento e inovação, o que ocasiona em uma
contradição: as organizações percebem a importância de inovação para sua
competitividade, mas não investem em programas ou desenvolvem uma
estrutura organizacional que forneça suporte (FIEPR, 2015).
Os empresários inquiridos na pesquisa também consideram como
essencial a aplicação de ferramentas de gestão voltadas à melhoria de
processo e desenvolvimento de produtos, bem como investimento em
treinamentos para absorção de nova tecnologia (FIEPR, 2015).
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Através deste levantamento torna-se possível afirmar que existe uma
percepção por parte dos empresários de que sem inovação não há
competitividade e consequentemente desenvolvimento econômico.
Portanto, a inovação e o conhecimento podem ser gerenciados,
possibilitando geração sistematizada de conhecimento através de interações
entre os diversos tipos de conhecimento (NONAKA, TAKEUCHI, 1995)
O progresso tecnológico representado pelo gerenciamento dos fatores
inovação e conhecimento trata-se de peça fundamental, pois permite a criação
de conhecimento e consequentemente a inovação, ocasionando em aumento
da competitividade e produtividade (BORGES, 2016).
O setor da construção civil, alvo do presente estudo, é considerado
pouco desenvolvido tecnologicamente pelo fato de sua atividade ainda estar
vinculada à produção manufaturada (BORGES, 2016).
Uma abordagem sobre o modelo de gestão do conhecimento e
inovação existente nas empresas do setor da construção civil torna-se
necessária, uma vez identificadas lacunas na literatura e em recentes
publicações que abordem a questão, sendo necessário analisar as duas
características – conhecimento e inovação - pois inovação trata-se de produto
da criatividade e do conhecimento (WARKEN, 2015).
2. PROBLEMA DE PESQUISA
Quais são as práticas de gestão do conhecimento existentes na
literatura sistematicamente implantadas em empresas de construção civil?
3. OBJETIVO
3.1 OBJETIVO GERAL
Identificar as práticas de gestão do conhecimento sistematicamente
aplicadas em uma empresa de construção civil.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Mapear as práticas de gestão do conhecimento atualmente utilizadas em
uma empresa de construção civil;
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Determinar o grau de aplicação e contribuição percebida pelos
funcionários da organização.

4. JUSTIFICATIVA
O advento de tecnologias que permitem o acesso a vantagens
relacionadas ao acesso à mão de obra e matérias primas, permitiu o aumento
de competitividade de mercado, consequentemente tornando o fator inovação
como indispensável para o desenvolvimento do capitalismo (SCHUMPETER,
1982)
Recente pesquisa conduzidas pela FIEPR (Federação das Indústrias do
Estado do Paraná) revela que a os empresários paranaenses de fato
reconhecem a importância que se possui por obter políticas de gestão do
conhecimento e inovação, bem como gerencia-las (FIEPR, 2015).
Identificou-se, no entanto, lacunas na literatura quanto à prática de
políticas de gestão de conhecimento no setor da construção civil, uma vez que
o setor é considerado como de baixa intensidade tecnológica.
O presente estudo, portanto, contribui para determinar se uma empresa
do setor de construção civil utiliza de práticas de gestão do conhecimento
apresentadas na literatura, abrindo portas para futuros estudos que possam
diagnosticar os possíveis resultados.
5. ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho está divido em cinco capítulos: o primeiro capítulo
apresenta a introdução, os objetivos específicos, o problema de pesquisa, e a
justificativa.
O segundo capítulo traz conceitos que definem conhecimento, sua
diferenciação entre conhecimento tácito e explícito, seguido pela sua criação e
gestão, bem como as práticas de gestão do conhecimento presentes na
literatura.
O próximo capítulo demonstra os procedimentos metodológicos
utilizados para a realização da presente pesquisa, detalhando o instrumento de
coleta de dados utilizado e como os dados serão analisados.
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O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos por cada um dos
blocos apresentados pelo instrumento de coleta de dados, bem como sua
análise.
O Quinto e último capítulo demonstra as conclusões encontradas bem
como as limitações da presente pesquisa.
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6. REFERENCIAL TEÓRICO
6.1. Conhecimento
Por tratar-se de tema altamente subjetivo, encontrar uma definição para
conhecimento torna-se uma tarefa complexa.
Assim como informação é o produto dos dados, o conhecimento deriva
de informação. Para que haja transformação de informação em conhecimento,
porém, são necessárias interações entre pessoas, observando os quatro
critérios elencados abaixo (DAVENPORT, PRUSACK, 2000):
 Comparação: Como a informação desta situação se compara à
outras situações que conhecemos?
 Consequências: Quais implicações essa informação possui em se
tratando de decisões e ações?
 Conexões: Como esse pedaço de conhecimento relaciona-se com
outros?
 Conversação: O que outras pessoas pensam a respeito desta
informação?
Conhecimento, portanto, pode ser definido como uma mistura de
experiências, valores, informação e compreensão, presente na mente dos
conhecedores, podendo ser expressa através de documentos, mas também em
processos operacionais, práticas e normas (DAVENPORT, PRUSACK, 2000).
Para Nonaka e Takeuchi (1995), conhecimento pode ser definido como
uma crença colocada em prática, embasada em informação e empiricamente
comprovada.
Polanyi afirma que “conhecemos mais do que sabemos dizer” (2010
p.14). O autor considera ainda que existem duas dimensões principais do
conhecimento a serem estudadas: conhecimento explícito e conhecimento
tácito.
6.2. Conhecimento explícito e conhecimento tácito:
O conhecimento explícito pode ser definido como “formal, sistemático e
objetivo” (TATTO, 2016. p. 345), pode ser facilmente expressado através de
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palavras, textos e outros símbolos, transmitido, armazenado e compartilhado
através de dados e fórmulas científicas.
O conhecimento tácito, por sua vez, necessita ser exprimido em palavras
e símbolos para que possa ser compartilhado, pois carrega características
subjetivas, muitas vezes constituídas por experiências vividas por um
determinado indivíduo, bem como seus valores, ideais e demais características
que contribuem à sua formação (PURCIDONIO, 2008).
Nonaka e Takeuchi (1995) melhor exemplificam o desafio da expressão
do conhecimento tácito:
Todos no Japão concordarão que Shigeo Nagahsima, apelidado de
“Mr. Baseball” no Japão é um dos melhores jogadores de baseball de
todos os tempos. Tendo a oportunidade de conhecê-lo em pessoa,
perguntamos por que ele tinha tanto sucesso em ser decisivo em
momentos de urgência. Ele usou muita linguagem figurativa e
movimentos corporais, mas não pôde explicar exatamente o que
queria dizer. Suas palavras não eram muito lógicas ou sistemáticas.
No final, Nagashima simplesmente disse “você precisa sentir isso
(NONAKA, TAKEUCHI, 1995 p.9)

O conhecimento tácito, afinal, possui papel principal no sucesso das
organizações, uma vez que se trata de conhecimento desenvolvido por
pessoas, por meio de suas experiências, e que carrega características
subjetivas difíceis de serem extraídas e imitadas pela competição (NONAKA E
TAKEUCHI, 1995).
6.3. A criação do conhecimento
Com o desenvolvimento tecnológico, o acesso a itens como matérias
primas e mão de obra anteriormente restritas facilitou-se, e o acesso à
informação possibilitou a imitação de diversas práticas antes restritas às
organizações pelos seus concorrentes. Desta maneira, tornou-se necessário
desenvolver outro tipo de vantagem competitiva, desta vez baseada em um
ativo de difícil imitação (TERRA, 2001).
A criação do conhecimento nas organizações trata-se de um processo
que permite a criação ou obtenção de conhecimento através do processamento
de informações, permitindo à organização criar novos produtos, desenvolver
seus métodos, e redesenhar seus processos de acordo com as necessidades
observadas (DE ALVARENGA NETO, 2011).
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Portanto, como componente primordial para a gestão do conhecimento,
torna-se necessário aprofundamento sobre os fatores que permitem a sua
criação nas organizações.
Nas palavras de Tatto, “O Ponto de partida para a produção de
conhecimento não é a elaboração de esquemas e modelos teóricos, mas as
experiências fomentadas pelas relações travadas no campo prático das
organizações” (TATTO, 2016. P.343).
Purcidonio (2008) ressalta que existem quatro modelos de conversão do
conhecimento, e que sua criação provém da interação entre conhecimento
explícito e conhecimento tácito:


Socialização: Interação entre conhecimento tácito e conhecimento tácito.
Compartilhamento de experiências entre detentores de conhecimento
tácito; conceitualmente muito próximo à cultura organizacional (TERRA,
2001).



Externalização: Interação entre conhecimento tácito e conhecimento
explícito. Processo de transformação de conhecimento tácito em
conhecimento explícito por meio de diálogos e histórias, criando
conceitos a partir do conhecimento tácito;



Combinação: “Processo preferido no ocidente” (TERRA, 2001, p. 80), é
a interação entre conhecimento explícito e conhecimento explícito.
Quando há combinação de conhecimentos explícitos através de
documentos, e-mails, conversas que levam a novos conhecimentos;



Internalização: Interação entre conhecimento explícito e conhecimento
tácito. Quando se aplica o conhecimento explícito, tornando-o tácito.
Também conhecido como “aprender fazendo”.
A produção do conhecimento, portanto, torna-se um processo contínuo,

alimentado

por

detentores

do

conhecimento

e

por

suas

interações

(PURCIDONIO, 2008).
Nas organizações, o gerenciamento do processo de criação do
conhecimento se dá através de implantação de métodos e políticas, sendo os
principais destacados por Terra (2001):


Definição, por parte da organização, sobre o tipo de conhecimento a ser
desenvolvido;
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Uso

de

metáforas,

analogias

e

modelos

para

orientar

o

desenvolvimento;


Frequentes mudanças na estrutura organizacional;



Estímulo de compartilhamento de informações e formação de equipes
multidisciplinares;



Criação de senso de urgência, contribuindo para a tensão criativa.
Nas palavras de Cruz (2016 p. 493), “para que o conhecimento se

converta em vantagem competitiva, não basta que exista, é necessário que
seja continuamente capturado, criado, distribuído, armazenado, partilhado e
utilizado pelos colaboradores da organização”, sendo necessário, portanto a
criação de um sistema de gestão de conhecimento.
6.4 Gestão do conhecimento
Entender os principais métodos que podem ser utilizadas na gestão do
conhecimento

permite

às

organizações

sistematizar

e

documentar

o

conhecimento criado neste processo contínuo de maneira a ser facilmente
acessado quando há necessidade (NONAKA, TAKEUCHI, 1995).
Gonzalez e Martins (2013) pontuam que a missão da gestão do
conhecimento nas organizações é criar métodos que permitam a retenção dos
conhecimentos tácitos e explícitos construídos na organização.
Quando se trata de gerenciar o conhecimento, as organizações devem
se questionar se o conhecimento existente seria o suficiente para suprir
necessidades futuras da empresa (TATTO, 2016):
Gerentes devem aprender a fazer, a cada dois ou três anos, a
seguinte pergunta sobre cada processo, produto, procedimento e
política: “Se já não fizéssemos isto, será que começaríamos a fazer
agora, sabendo aquilo que sabemos?” Se a resposta for não, a
organização deverá perguntar: “Então o que faremos agora?” E ela
tem de fazer algo, e não dizer: “Vamos fazer outro estudo”. Cada vez
mais as organizações terão de planejar o abandono, ao invés de
tentar prolongar a vida de um produto (TATTO, 2016 p.348)

Através do desenvolvimento de fatores organizacionais tais como cultura
que fomente a expressão e compartilhamento de conhecimento, torna-se
possível a criação de um contexto que possibilite sua difusão resultando
finalmente em vantagem competitiva (TATTO, 2016).
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Terra

(2001)

elenca

sete

fatores

necessários

para

o

pleno

desenvolvimento da gestão do conhecimento nas organizações:
6.4.1 Fatores estratégicos
A alta administração deverá definir os campos do conhecimento a serem
focalizados, além de clarificar a estratégia empresarial, estabelecendo metas,
buscando especialização em suas competências-chave;
A organização deverá definir exatamente quais serão os tipos de
conhecimento a serem desenvolvidos e explorados, estabelecendo suas visões
com o intuito de guiar projetos inovadores (TERRA, 2001)
Além disso, para que os resultados da implantação de tais sistemas de
gestão de conhecimento e inovação possam ser mensurados, torna-se
necessário o estabelecimento de metas exigentes, porém realistas, fomentando
a criação de um ambiente de urgência constante (TERRA, 2001).
Como papel da alta administração de uma organização que busca
implantar um sistema de gestão de conhecimento, Terra (2001) propõe que
sejam criados também sistemas de recompensa que permitam reconhecimento
por parte dos funcionários sobre a estratégia que a organização adota.
6.4.2 Cultura organizacional
A organização deve fomentar a criatividade em seu nível cultural,
adequando suas normas e práticas de maneira a permitir a experimentação por
parte dos funcionários envolvidos nos processos (TERRA, 2001).
A adoção de um sistema democrático de liderança que considere as
ideias dos funcionários envolvidos nos processos para a tomada de decisão,
demonstrando que fazem parte do processo decisório (TERRA, 2001)
Finalmente, a adequação dos espaços físicos que permitam melhor
acesso e comunicação entre os funcionários pode ser considerada como fator
fomentador do conhecimento e criatividade, demonstrando aos funcionários
que a organização possui de fato preocupação com a produção e
disseminação do conhecimento (TERRA, 2001).
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6.4.3 Estrutura Organizacional
Distanciar-se do paradigma burocrático que determina e estrutura
organizacional de maior parte das organizações, no qual os níveis hierárquicos
são fundamentais, no qual a autoridade deriva dos cargos torna-se necessário
(TERRA, 2001).
A elaboração de estruturas hierárquicas flexíveis permite à organização
estruturar

equipes

multidisciplinares

contendo

membros

de

diversos

departamentos ou áreas da empresa, com a capacidade de resolver
determinados problemas, e sua flexibilidade permite reestruturação quando
necessária (TERRA, 2001).
No entanto, Terra (2001) afirma que tais mudanças organizacionais
requerem ruptura com concepções já há tempo implantadas nas organizações,
ocasionando que os responsáveis pela sua implantação ofereçam resistência
pelo motivo de não querer abandonar métodos que se provaram como
eficientes.
6.4.4 Administração de recursos humanos
A organização que busca o aprendizado deverá buscar no mercado de
trabalho por profissionais que se adequem às suas necessidades e que
possuam

características

favoráveis

ao

aprendizado,

conhecimento

e

criatividade (TERRA, 2001).
Terra (2001) afirma que devem ser adotadas políticas de recrutamento e
seleção que atendam às necessidades dos funcionários fornecendo meios para
que desenvolvam suas competências, bem como prover meios para que
aumentem o estoque de conhecimento da organização. A valorização do
aprendizado na organização também deve ser fomentada, uma vez que a
organização tenha definida sua política de treinamento.
Torna-se também necessária a contratação de profissionais de perfis
distintos e com descrições de cargo amplas para diversificar os métodos de
tomada de decisão de acordo com suas diferentes formações, além da
definição de um sistema de recompensa que busque valorizar o trabalho em
equipe (TERRA, 2001).
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6.4.5 Sistemas de informação
A utilização de ferramentas tecnológicas e de comunicação tais como
sistemas de informação permite às organizações melhor personalização de
atendimento a clientes, bem como uma rede que permite compartilhar o
conhecimento adquirido, tornando-o acessível a seus usuários (TERRA, 2001).
Terra (2001) sugere que os sistemas a serem utilizados devem
possibilitar a interação personalizada entre empresa, clientes e fornecedores,
além de integrar informações de maneira a agilizar o armazenamento e acesso
do conhecimento e consequentemente diminuir o tempo necessário para
tomada de decisão.
Ademais, a empresa deverá levar em consideração que os sistemas de
informação deverão conter as seguintes características, dentre as principais
elencadas por Terra (2001):


Aprendizado é uma atividade social;



Excesso de informação causa perda de produtividade;



A informação deve ser acessada de maneira pouco restritiva;



Os usuários devem participar do desenho do sistema;



Devem-se implementar ferramentas para mensurar resultados.

Portanto, para que as organizações possam utilizar de sistemas de
informação que permitam armazenar e disseminar o conhecimento, é
importante entender que a informação pode ser armazenada por tais sistemas,
mas conhecimento só será gerado em sistemas que permitam a atuação
humana (TERRA, 2001).
6.4.6 Mensuração de resultados
Mensurar resultados relacionados

a

ativos intangíveis

como

o

conhecimento torna-se uma tarefa complexa para organizações que buscam
implantar um sistema de gestão baseado na sua valorização ao mesmo tempo
em que fomentam resultados estratégicos voltados ao longo prazo (Terra,
2001).
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Pelo fato do conhecimento se tratar de ativo intangível e muitas vezes
único às organizações, métodos utilizados para avaliar o valor de ativos
tangíveis como comparação se tornam inúteis neste caso (TERRA, 2001).
Torna-se, portanto, necessário elaborar variáveis atreladas às políticas
de gestão do conhecimento que possam ser monitoradas e mensuradas,
permitindo à organização desenvolver de acordo com suas necessidades
maneiras de mensurar fontes relevantes de captação, geração e difusão de
conhecimento (TERRA, 2001).
Indicadores utilizados devem permitir avaliação, por pessoas de
diferentes níveis hierárquicos e perspectivas distintas, de diversos fatores
simultaneamente,

permitindo

a

visão

sistêmica

dos

processos

das

organizações (TERRA, 2001).
6.4.7 Aprendizado com o ambiente
Terra (2001) sugere que, como método de criação e transferência de
conhecimento e tecnologia, as organizações devem utilizar de alianças
estratégicas, subcontratações e investimentos conjuntos.
Além disso, as organizações devem desenvolver métodos de gestão de
relacionamento com clientes que permitam o seu desenvolvimento de acordo
com as necessidades dos clientes (TERRA, 2001).
Além disso, são necessárias a três etapas para a implantação de um
sistema de gestão do conhecimento, sendo elas a captação do conhecimento,
o

inventário

do

conhecimento

e

a

transferência

do

conhecimento

(KOULOPOLOUS, 2004):
Koulopolous pontua sobre a captação do conhecimento:
(...) um sistema de Gerenciamento do Conhecimento requer um
ressuprimento constante. Este conhecimento implícito representa a
única vantagem da maior parte das pequenas empresas ou outras
que atuam em mercados incipientes. Nelas, a rotatividade de pessoal
é pequena e o compartilhamento informal da informação ocorre
naturalmente entre uma pequena quantidade de pessoas.
(KOULOPOLOUS, 2004, p.1)

Organizações que possuem repositório de conhecimentos e melhores
práticas devem atualiza-lo de maneira contínua, e ao implantar metodologias
que buscam armazenar conhecimento devem estar atentas se o conhecimento

13

armazenado já está ultrapassado, pois caso positivo as organizações estarão
gerenciando informações e não conhecimento (KOULOPOLOUS, 2004).
A simples captação de informações, portanto, não pode ser considerada
como gestão do conhecimento.
Após a captação, o conhecimento deverá ser inventariado, através de
“sistema inteligente de inventário que catalogue o conhecimento quando ele for
necessário” (PURCIDONIO, 2008, p.39).
O compartilhamento de conhecimento adquirido de fatos ocorridos nas
organizações, sua sistematização e validação também são fatores que podem
ser considerados como primordiais na gestão do conhecimento, uma vez que
permitem a geração de resultados econômicos positivos para a empresa
(PURCIDONIO, 2008).
Garcia-Fernandez (2014) afirma que a gestão do conhecimento está
relacionada ao processo de inovação, a passo que se trata de um processo
estratégico que fomenta a criação da inovação, demonstrando assim que a
inovação está condicionada à capacidade da organização de adquirir novos
conhecimentos.
Torna-se possível então, que as organizações elaborem modelos de
gestão do conhecimento que melhor se adequem às suas necessidades,
propiciando vantagens competitivas e a possibilidade de criação de um sistema
de gestão da inovação, pois, como Warken (2015) pontua o produto da
criatividade e do conhecimento, é em sua essência, a inovação.
6.5 Práticas de Gestão do Conhecimento
6.5.1 Banco de competências
Um banco de competências consiste na criação de “mapas do
conhecimento” por parte da organização, de uma maneira que a permita
identificar com facilidade a localização do conhecimento entre seus integrantes
(GATTONI, 2000).
Esta prática permite também a

integração entre a estratégia adotada

pela organização e os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos pelos
integrantes (PURCIDONIO, 2008).

.
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6.5.2 Benchmarking
Consiste na análise, adaptação e implementação das melhores práticas
já adotadas em outras organizações líderes de mercado, permitindo à
organização interação com o ambiente ocasionando em um processo de
aprendizado contínuo (PURCIDONIO, 2008).
6.5.3 Coaching
O coaching, por sua vez, consiste no apoio e desenvolvimento de
competências dos integrantes de uma organização, de maneira a alcançar
melhores resultados, aperfeiçoar determinadas habilidades da

equipe,

mantendo devida atenção às peculiaridades de cada indivíduo (PURCIDONIO,
2008).
Esta prática pode trazer como resultado um aperfeiçoamento de
habilidades

de

liderança

e

desenvolvimento

pessoal,

possibilitando

desenvolvimento do profissional de maneira alinhada aos objetivos da
organização (PURCIDONIO, 2008).
6.5.4 Comunicação Institucional
Trata-se da manutenção de canais de comunicação que permitam à
organização extrair informações sobre si mesma, bem como comunicar-se
entre seus integrantes e externamente (PURCIDONIO, 2008).
Estabelecer

canais

internos

de

comunicação

torna-se

requisito

imprescindível para a adoção das demais práticas de gestão do conhecimento,
uma vez que sua divulgação contribui para seu crescimento.
6.5.5 Comunidades de prática
Comunidades de prática surgem de situações que envolvem a
contribuição de determinadas comunidades para resolução de problemas no
dia-a-dia (Kato e Damião, 2005). Surgem também quando os integrantes de
uma organização adquirem senso de comunidade na resolução de problemas,
ou quando criam uma identidade comum por executarem tarefas similares.
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É tarefa da organização manter um ambiente propício à formação destas
comunidades, pois estas são importantes na socialização do conhecimento,
permitindo sua difusão entre os integrantes.
6.5.6 Educação corporativa
Trata-se de um processo de educação uniforme que abrange todas as
áreas da organização, implantada através de universidades corporativas e
sistemas de ensino à distância com o propósito de acrescentar ao capital
intelectual de uma organização (PURCIDONIO, 2008).
6.5.7 Fóruns/lista de discussões
São definidos por Purcidonio (2008) como espaços para discussão, que
permitem homogeneizar e compartilhar inovações, ideias e experiências que
poderão contribuir para o desenvolvimento de competências e de processos e
da organização.
Tal prática também permite à organização desenvolver uma cultura que
permite a seus integrantes compartilhar conhecimentos relevantes às suas
áreas de maneira efetiva.
6.5.8 Gestão de capital intelectual
A gestão de capital intelectual propõe métodos a serem utilizados por
organizações que possuem ativos intangíveis e que são relevantes ao seu
negócio, tais como a gestão do conhecimento a respeito de processos e
produtos adquiridos (PURCIDONIO, 2008).
6.5.9 Gestão de competências
A gestão de competências determina as políticas que a organização
utilizará ao gerenciar o conhecimento de seus integrantes, desde o processo
de organização, planejamento, acompanhamento e avaliação de competências
necessárias ao seu negócio (PURCIDONIO, 2008).
Ainda sob esta ótica, sua principal função é de determinar a existência
de lacunas entre as competências exigidas para atuação da organização no
mercado, e as competências possuídas pelos funcionários, a fim de direcionar
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futuras contratações e programas de treinamento e desenvolvimento
(PURCIDONIO, 2008).
6.5.10 Gestão de conteúdo
A gestão de conteúdo busca analisar a maneira com que as informações
são criadas, apresentadas, catalogadas e indexadas, para que o fluxo de
trabalho possa ser aperfeiçoado e, consequentemente, seu desempenho
(PURCIDONIO, 2008).
6.5.11 Gestão de marcas e patentes
As marcas e patentes de uma organização necessitam ser gerenciadas
necessariamente por dois fatores Purcidonio (2008):
A marca determina a identidade de uma empresa, bem como de seus
produtos e serviços, permitindo sua distinção em relação à concorrência;
O custo relacionado ao registro e manutenção patentes trata-se de fator a
ser considerado pelos gestores, uma vez que capital intelectual não relevante
ao negócio pode significar custos extras sem retorno a curto e médio prazo.
Uma organização que possui gestão de marcas e patentes mantém,
portanto, sua imagem junto ao mercado e prioriza a manutenção de capital
intelectual relevante ao negócio.
6.5.12 Gestão de relacionamento com os clientes
Em um mercado de livre concorrência, as organizações devem adotar
Estratégias e atividades que possibilitem o aumento da satisfação de clientes e,
consequentemente, sua lucratividade (PURCIDONIO, 2008).
Uma das práticas adotadas por empresas que possuem gestão de
relacionamento com os clientes trata-se da fidelização, por meio da qual a
organização elabora atrativos tais como personalização de atendimento e de
produto, com a finalidade de manter seus clientes fiéis a seus produtos e
serviços independente de ofertas da concorrência (PURCIDONIO, 2008).
Esta prática, portanto, permite às empresas efetivarem estratégias para
retenção de clientes, assegurando sua lucratividade.
6.5.13 Gestão eletrônica de documentos
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A gestão eletrônica de documentos é pode ser definida como um
repositório eletrônico de documentos importantes para a organização.
Esta prática consiste de utilização de aplicativos informatizados que
gerenciam desde o processo da criação, edição, tramitação, até a distribuição e
arquivamento destes arquivos que possuem o conhecimento gerado pela
organização (PURCIDONIO, 2008).
6.5.14 Gestão por competências
Trata-se da utilização de um sistema de informação que identificação de
competências que são críticas ao negócio, determinando quais competências
serão desenvolvida para a atuação da organização (PURCIDONIO, 2008).
Após a identificação, torna-se possível orientar os gestores a respeito de
lacunas entre competências exigidas e competências profissionais a serem
desenvolvidas por equipes ou funcionários.
Sua utilização possibilita diminui lacunas entre o conhecimento crítico,
necessário para o sucesso da empresa, e o conhecimento de seus
funcionários, alinhando-os com sua estratégia (PURCIDONIO, 2008).
6.5.15 Inteligência competitiva
A importância desta prática de gestão do conhecimento está no fato de
que ela consiste no monitoramento do ambiente em que a organização está
inserida.
Seu principal objetivo, portanto, é de apoiar com informações
estratégicas, o posicionamento de uma organização em relação aos
movimentos de seu mercado de atuação, identificado tendências de mercado,
possíveis competidores e sua posição geral naquele contexto de forma rápida e
efetiva (PURCIDONIO, 2008).
Esta prática permite à empresa o conhecimento de seus concorrentes,
uma visão mais clara sobre as possíveis mudanças de mercado, bem como o
surgimento de oportunidades, ameaças, influenciando consequentemente em
sua capacidade de inovação (PURCIDONIO, 2008).
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6.5.16 Lições aprendidas
Trata-se da manutenção de um banco de dados de fácil acesso,
contendo o relato de experiências dos integrantes da organização ao
solucionarem problemas relativos à sua operação (PURCIDONIO, 2008).
Este banco de dados permite aos funcionários consultarem a maneira
utilizada para a solução de problemas similares aos que podem estar
enfrentando, permitindo também análise e reflexão das decisões tomadas e
suas consequências naquele contexto, disseminando assim as melhores
práticas daquela organização (PURCIDONIO, 2008).
6.5.17 Mapeamento de conhecimentos
O mapeamento de conhecimento está relacionado ao registro, em um
banco de dados, contendo a descrição e registro de execução de processos,
construção de produtos e as maneiras de relacionamento com clientes que são
utilizadas pela organização (PURCIDONIO, 2008).
Tais registros permitem a formulação de um “mapa” do conhecimento
organizacional,

permitindo

aos

funcionários

entenderem

quem

possui

determinado conhecimento e respostas adequadas para seu determinado
problema (PURCIDONIO, 2008).
Esta prática, portanto, permite que a organização mantenha registro do
conhecimento de determinados funcionários, reduzindo a dependência de um
único especialista.
6.5.18 Mapeamento de processos
Similar ao mapeamento de conhecimentos, esta prática necessita de um
banco de dados de fácil acesso para o registro de como os processos da
organização são executados, permitindo também à empresa reduzir sua
dependência

de

um

único

especialista

conhecedor

do

processo

(PURCIDONIO, 2008).
Segundo Purcidonio (2008), por permitir acesso a informações relativas
a processos, essa prática permite aos funcionários a capacidade de analisar a
execução do processo e sugerir melhorias, fomentando a inovação e
aprimoramento dos processos organizacionais.
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6.5.19 Melhores práticas
O registro de práticas, utilizadas pela mesma ou por outra organização
que produziram bons resultados em uma determinada situação e que de
alguma maneira podem ser adaptadas para a resolução de um novo problema
em outro contexto (PURCIDONIO, 2008).
Podem ser classificadas, segundo Purcidonio (2008):


Boa ideia: não comprovada, mas aparenta fazer sentido e pode
trazer impacto positivo;



Boa

prática:

Técnica,

procedimento

ou

processo

que

comprovadamente contribuiu para o resultado da empresa;


Melhor prática local: Melhor abordagem para toda a empresa ou
grande parte, baseada em seu desempenho de processo;



Melhor prática do setor: Melhor abordagem, determinada através
de processo de benchmarking, de todo o setor.

Uma organização que possui esta prática assegura a continuidade do
desenvolvimento de seus processos segundo as melhores práticas internas e
externas.
6.5.20 Memória organizacional
Similar às melhores práticas, a memória organizacional consiste no
registro das atividades e processos utilizados pela organização, não se atendo
apenas à sua descrição, mas abrangendo fatores como a cultura e estrutura
organizacional (PURCIDONIO, 2008).
6.5.21 Mentoring
Trata-se da prática de um profissional “adotar” outro menos experiente,
treinando-o de acordo com seus conhecimentos adquiridos durante seu
período na organização, transmitindo suas habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes, abrangendo desde características técnicas (de
carreira) como experiência profissional, conhecimento técnico e orientação, a
características psicossociais (comportamentais) tais como comportamento
pessoal, estilo de liderança e ampliação de networking (PURCIDONIO, 2008).
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6.5.22 Narrativas
Profissionais experientes tais como os citados anteriormente podem
utilizar desta prática para transmitir conhecimentos difíceis de serem
exprimidos de outra maneira, tais como conhecimentos tácitos e soluções
encontradas para problemas em determinados contextos econômicos e
históricos (PURCIDONIO, 2008).
6.5.23 Normalização e padronização
Esta prática estabelece a unificação e simplificação de processos, sejam
eles de execução de produtos ou processos, para futura utilização, de uma
maneira que permite a prevenção de defeitos e assegura a padronização de
resultados obtidos (PURCIDONIO, 2008).
Trata-se de prática imprescindível para a redução e simplificação de
procedimentos utilizados pela organização para a realização de serviços e
execução de produtos.
6.5.24 Portais corporativos
Determinada pela utilização de portais para o acesso à informação por
parte dos funcionários, a utilização de portais corporativos permitem ás
organizações facilidade no acesso à informação por parte dos funcionários
envolvidos, de uma maneira intuitiva e ágil, desde que planejada de maneira a
manter as informações relevantes acessíveis e atualizadas (PURCIDONIO,
2008).
6.5.25 Sistemas workflow
São sistemas programados para execução automática de tarefas
padronizadas que auxiliem no desenvolvimento do negócio, e que não
necessariamente utilizam da mão de obra de um funcionário (PURCIDONIO,
2008).
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7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa de campo, uma vez que buscará identificar
características do universo estudado (GIL, 2002).
Será uma pesquisa aplicada, pois possui como objetivo gerar
conhecimentos que permitam aplicação prática, não apenas contribuindo para
a ciência sendo que os dados serão tratados de maneira preponderantemente
qualitativa, uma vez que as variáveis a serem analisadas são subjetivas, mas
podem ser organizadas de maneira quantitativa (GIL, 2002).
Trata-se

de

pesquisa

exploratória,

possuindo

como

objetivo

o

entendimento do problema, permitindo a construção de hipóteses, sendo
considerado também como um levantamento, pois se utilizará de questionários
para a coleta de dados, permitindo que os resultados sejam quantificados e
analisados de acordo (GIL, 2001).
A pesquisa será delimitada ainda, levando em consideração os aspectos
abaixo elencados:


Setor econômico:
Setor secundário, uma vez que empresas construtoras utilizam de

matéria prima e mão de obra para transformação e entrega de seu produto
pronto. A empresa é responsável pela construção de edifícios residenciais,
comerciais e industriais, gerenciando efetivamente o andamento das obras.


Limitação geográfica:
Empresa atuante e que possui empreendimentos na cidade de Ponta

Grossa – Paraná.


Ramo de atuação:
Empresa atuante no setor da construção civil.



Porte das empresas:
Empresa de pequeno porte.



Nível organizacional:
A empresa pesquisada atua no ramo da construção civil desde sua

fundação, no ano de 1974, presente no mercado em períodos de grande
instabilidade econômica e política. Trata-se de uma pequena empresa,
possuindo cerca de 70 funcionários em seu quadro.
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A pesquisa não buscará abranger os funcionários de nível operacional,
mas buscará analisar engenheiros e funcionários do setor administrativo que
possuam autonomia e participem do processo de tomada de decisão, no total
de quatro pessoas.


Representatividade:
Segundo a Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC), o setor

da construção civil no sul do país apresenta participação no PIB apenas inferior
à região sudeste (CBIC, 2016).


Instrumento de coleta de dados:
Será utilizado o instrumento elaborado por Purcidonio (2008), o qual

identifica o nível em que estão implantadas as práticas de gestão do
conhecimento dentro de uma organização.
O instrumento em questão conta com dois blocos, sendo que o primeiro
denominado “Bloco A” aborda questões relacionadas à dimensão facilitadora
da gestão do conhecimento, possui 41 questões e utiliza da escala de Likert de
cinco pontos; o segundo, denominado “Bloco B”, aborda as práticas de gestão
do conhecimento, consiste em 26 questões com quatro alternativas.
Quanto ao “Bloco A” as questões serão subdivididas entre sete
categorias, baseada nas dimensões necessárias para o fomento da gestão do
conhecimento, conforme elaborado por Purcidonio (2008).
Os resultados apresentados serão o resultado da média simples dos
resultados das escalas assinadas nos questionários, sendo que a análise dos
resultados deste bloco de questões será feita considerando a seguinte escala:
Grau de concordância
Alto
Médio
Baixo
Baixíssimo

Intervalo
3,8 – 4,3
3,2 – 3,7
2,6 – 3,1
1,6 – 2,5

Quadro 01 – Grau de concordância Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)
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8. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A aplicação da primeira parte do questionário denominada Bloco A
permite uma análise sobre a percepção que os funcionários atuantes no dia-adia da empresa possuem acerca das dimensões necessárias para fomento da
gestão do conhecimento nesta organização, utilizando de questões que
abordam as diversas dimensões apresentadas por Terra (2001).
A primeira dimensão analisada, conforme quadro apresentado abaixo,
será denominada “Estratégia e Alta administração”
Dimensão

Questão

Média
Geral

Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core
competences da empresa, ou seja, sobre quais são os
pontos fortes da empresa em termos de habilidades e
competências.
Estratégia e alta A macro estratégia da empresa é comunicada, amplamente,
administração para todos os níveis organizacionais.
A alta administração estabelece, frequentemente, metas
desafiadoras e um sentido de urgência para a mudança da
realidade em direção a uma visão estabelecida.

4,5

3,75

3

Quadro 02 – Estratégia e alta administração - Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

É papel da alta administração definir os campos do conhecimento a
serem focalizados, além de clarificar a estratégia empresarial, estabelecendo
metas, buscando especialização em suas competências-chave (TERRA, 2001).
É possível observar, sob esta ótica, que os funcionários concordam que
a empresa possui suas competências principais e estratégia de negócios bem
definidas e explicitadas, proporcionando aos funcionários uma melhor
perspectiva quanto aos rumos da empresa e fomentando a criação de um
ambiente propício à gestão do conhecimento.
A organização deverá, porém, concentrar esforços em criar metas
desafiadoras e principalmente realistas e explicitá-las aos setores envolvidos a
fim de fomentar a criação de um ambiente favorável à gestão do conhecimento
inovação, uma vez que se observa que os funcionários não percebem a
existência de um senso de urgência (TERRA, 2001).
A próxima tabela abordará a dimensão “Cultura organizacional”:
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Dimensão

Cultura
organizacional

Questão

Média
Geral

A missão e os valores da empresa são promovidos, de
forma consistente, por atos simbólicos e ações.

3,25

Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e
funcionários; existe, de maneira geral, um grande orgulho
em trabalhar para a empresa.

4,25

As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo.

4,5

Estimula-se a experimentação. Há liberdade para tentar e
falhar.

5

Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou
seja, as pessoas são autênticas e deixam evidente aquilo
que conhecem e também o que não conhecem.

4

As pessoas estão preocupadas com toda a organização e
não apenas com sua área de trabalho, ou seja, buscam
uma otimização conjunta.

4,75

Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o
processo de inovação.

3,5

Novas ideias são valorizadas. Há permissão para discutir
ideias “bobas”.

4,25

As realizações importantes são comemoradas.

5

Há grande tolerância para piadas e humor.

4

Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do
local de trabalho, para a realização de brainstormings.

1,5

Os layouts são conducentes à troca informal de
1,75
informações (uso de espaços abertos e salas de reunião).
São poucos os símbolos de status e hierárquicos
Quadro 03 – Cultura organizacional - Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

A cultura organizacional trata-se de fator crítico para a gestão do
conhecimento, uma vez que a sua implementação depende de sua aceitação
por diversos níveis hierárquicos de uma organização (TERRA, 2001).
Sob esta ótica, torna-se necessário que a empresa desenvolva métodos
para adequar as práticas cujas pontuações apontam baixa concordância: Não
se realizam frequentemente reuniões informais fora do local do trabalho, e são
muitos os símbolos de status hierárquicos.
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De maneira geral, a dimensão da cultura organizacional está se
desenvolvendo de maneira satisfatória, mas com a adoção de sessões de
brainstorming que considerem as ideias dos funcionários envolvidos nos
processos para a tomada de decisão e a adequação dos espaços físicos que
permitam melhor acesso e comunicação entre os funcionários, a criação de
uma cultura de disseminação do conhecimento poderá ser plena (TERRA,
2001).
A próxima dimensão a ser analisada será a “Estrutura organizacional”:
Dimensão

Estrutura
organizacional

Média
Geral

Questão
Há um uso constante de equipes multidisciplinares e
formais que se sobrepõem à estrutura formal tradicional e
hierárquica.

1,75

Há um uso constante de equipes “ad-hoc” ou temporárias,
com grande autonomia, totalmente dedicadas a projetos
inovadores.

1

Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de
forma natural, para se adaptar às demandas do ambiente
competitivo.

2,75

As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O
processo decisório é ágil; a burocracia é mínima

4

Quadro 04 – Estrutura organizacional - Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

Se conforme Terra (2001), a desburocratização e flexibilização da
estrutura hierárquica de uma organização trata-se de fator determinante para
que as práticas de gestão do conhecimento em uma empresa sejam plenas,
torna-se preocupante o resultado apresentado por esta dimensão.
Os resultados apresentados demonstram que os níveis hierárquicos da
empresa possuem autonomia o suficiente para tomar decisões desde os níveis
mais baixos, mas a sua flexibilidade é mínima.
Torna-se

possível,

portanto,

afirmar

que

apesar

da

cultura

organizacional estar alinhada com práticas de gestão do conhecimento, a
estrutura hierárquica pode criar obstáculos.
A próxima dimensão analisada na tabela será “Políticas e práticas para
administração de recursos humanos”:
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Dimensão

Questão

O processo de seleção é bastante rigoroso.

3

Há uma busca de diversidade (personalidades, experiência,
cultura, educação formal etc.) e aumento da criatividade por
meio de recrutamento

3,25

O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de
diferentes perspectivas e experiências

3

O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral,
bastante abrangente.

Políticas e
práticas para
administração
de recursos
humanos

Média
Geral

Há um elevado investimento e incentivo ao treinamento e
desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários.
Estimulam-se treinamentos que levam ao
autoconhecimento
Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e
interações com outras pessoas de dentro e fora da
empresa.

4,5

4,25

2,75

O treinamento está associado às necessidades da área
imediata de trabalho do funcionário e/ou às necessidades
estratégicas da empresa.

3,75

Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem
ou são demitidos) na empresa em comparação a outras
empresas do mesmo setor.

4,25

A evolução dos salários está associada, principalmente, à
aquisição de competências e não ao cargo ocupado

3,75

Existem esquemas de premiação e reconhecimento por
resultados e contribuições extraordinárias

2,75

Existem esquemas de pagamentos associados ao
desempenho da equipe (e não apenas ao desempenho
individual). Os créditos são compartilhados

2,25

Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a
maior parte dos funcionários

3,75

Existem esquemas de participação societária envolvendo a
maior parte dos funcionários.

1,25

Quadro 05 – Políticas e práticas para a administração de recursos humanos - Fonte: Adaptado
de Purcidonio (2008)

Uma vez que Terra (2001) determina que as organizações necessitam
de políticas de recrutamento criteriosas e planos de carreira que permitam aos
funcionários o desenvolvimento de novas competências e o contato com novas
experiências, torna-se possível identificar que o baixo grau de concordância no
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que diz respeito ao processo de seleção e planejamento de carreira dos
funcionários, significa um empecilho à criação de um ambiente favorável à
aplicação de práticas de gestão do conhecimento.
Além disso, não há alto grau de concordância relacionada à diversidade
no recrutamento sendo que, Terra (2001) afirma ser necessário que o processo
de recrutamento procure profissionais com perfis distintos para adicionar aos
métodos e procedimentos de tomada de decisão.
De maneira geral, é possível afirmar que são necessários alguns ajustes
pontuais, visto que o estímulo do contato com outras pessoas de dentro e fora
da organização, um melhor planejamento de carreira e o desenvolvimento do
trabalho em equipe por meio de incentivos podem tornar esta dimensão
completa o suficiente para fomentar práticas de gestão de conhecimento
(TERRA, 2001).
A dimensão relacionada aos sistemas de informação e comunicação
será a próxima analisada:
Dimensão

Sistemas de
informação e
comunicação

Média
Geral

Questão

A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima
para baixo, de baixo para cima e entre áreas distintas)

4,25

As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso,
por parte de todos os funcionários, à base de dados e
conhecimento da organização.

5

Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a
4,25
documentação do conhecimento e know-how existente na
empresa.
Quadro 06 – Sistemas de informação e comunicação- Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

Terra (2001) afirma que ferramentas tecnológicas e de comunicação tais
como sistemas de informação permitem às organizações personalização de
atendimento a clientes, e a criação de uma rede que permite compartilhar o
conhecimento, tornando-o acessível a seus usuários.
Os resultados apresentados, portanto, permitem afirmar que há
satisfação em relação aos sistemas de informação e comunicação utilizados
pela empresa, uma vez que o acesso às informações é considerado amplo e
existem

práticas

implantação.

de

documentação

do

conhecimento

atualmente

em
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Com base nestes resultados, é possível afirmar que a empresa não
possui ajustes relevantes a realizar nos quesitos apresentados, permitindo
utilizar desta dimensão em sua completude para o desenvolvimento de práticas
de gestão do conhecimento.
No entanto, ajustes serão necessários no que tange a próxima dimensão
a ser analisada, “Mensuração de resultados”:

Mensuração de
resultados

Existe uma grande preocupação em medir resultados sob
várias perspectivas (financeiras, operacionais, estratégicas,
aquisição de conhecimento).

3,75

Os resultados são amplamente divulgados internamente.

2,5

Quadro 07 – Mensuração de resultados - Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

Os resultados demonstram que existe preocupação em medir os
resultados sob diversas perspectivas, mas tal resultado fica restrito a
determinados níveis hierárquicos.
Para efetiva mensuração de resultado são necessários indicadores que
permitam avaliação, por pessoas de diferentes níveis hierárquicos e
perspectivas distintas, de diversos fatores simultaneamente, permitindo a visão
sistêmica dos processos das organizações (TERRA, 2001).
Um ajuste na política de divulgação de resultados, portanto, seria
necessária para alinhar esta dimensão com as práticas de gestão do
conhecimento.
Serão necessários ajustes também na dimensão “Aprendizado com o
ambiente”, conforme a seguir:
A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários
mecanismos formais e informais bem estabelecidos para
essa finalidade.

3,25

A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com
outras empresas.

3,75

Aprendizado
com o ambiente A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com
2,5
Universidades e Institutos de Pesquisa (contratação de
pesquisa externa).
A decisão de realizar alianças está, frequentemente,
relacionada a decisões estratégicas e de aprendizado
2,75
importantes. Os funcionários da empresa percebem, muito
claramente, este objetivo de aprendizado
Quadro 08 – Aprendizado com o ambiente - Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

29

Esta dimensão determina que as organizações devam manter contato
com seus clientes e fornecedores, de maneira a desenvolver seu negócio de
acordo com necessidades de mercado efetivas e que permita adquirir
conhecimento através de parcerias com outras empresas (TERRA, 2001).
O contato com os clientes e a capacidade para gestão de parcerias com
outras empresas mostra-se satisfatório, fomentando o desenvolvimento de
conhecimento de acordo com práticas do mercado.
No entanto, há baixa concordância relativa á gestão de parcerias com
universidades e institutos de pesquisa, bem como a elaboração de estratégias
com o objetivo de aprendizado.
A sugestão de Terra (2001) é que, as organizações devem utilizar de
alianças estratégicas, subcontratações e investimentos conjuntos como método
de criação e transferência de conhecimento e tecnologia, não apenas como
meios de execução de negócio.
É possível determinar também, que a empresa pode desenvolver
métodos de gestão de relacionamento com clientes que permitam o seu
desenvolvimento de acordo com as necessidades dos clientes, fomentando
assim a criação do conhecimento através da interação com seu ambiente
(TERRA, 2001).
Torna-se possível concluir que a empresa possui boa parte dos
requisitos para a criação e fomento de práticas de gestão do conhecimento,
sendo necessários, porém, alguns ajustes pontuais em relação à estrutura
organizacional e práticas de recursos humanos.
Uma vez analisadas as dimensões, serão analisadas as práticas de
gestão do conhecimento, bem como seu grau de aplicação, variando entre
formalmente aplicadas, em processo de implantação, aplicadas de maneira
informal e inexistente, conforme apresentado no quadro a seguir:
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Práticas
Aprendizagem organizacional
Banco de competências
Benchmarking
Coaching
Comunicação Institucional
Comunidades de prática
Educação corporativa
Fóruns / Lista de discussão
Gestão de capital intelectual
Gestão de competências
Gestão de conteúdo
Gestão de marcas e patentes
Gestão de relacionamento com os clientes
Gestão eletrônica de documentos
Gestão por competências
Inteligência competitiva
Lições Aprendidas
Mapeamento de conhecimentos
Mapeamento de processos
Melhores práticas
Memória organizacional
Mentoring
Narrativas
Normalização e padronização
Portais corporativos
Sistemas workflow

Formais
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Em
Não
Informais
implantação
existem
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
75%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

75%
0%
75%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
100%
100%
0%
75%
100%
0%
0%
100%
0%
50%
100%
100%
25%
0%

25%
100%
25%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
25%
0%
100%
100%
0%
100%
50%
0%
0%
75%
100%

Quadro 09 – Práticas de gestão do conhecimento- Fonte: Adaptado de Purcidonio (2008)

Entre as práticas de gestão do conhecimento elencadas na pesquisa, a
única prática efetivamente em processo de implantação, apontada por 75% dos
respondentes, é a gestão de marcas e patentes, a qual não deve ser
negligenciada, por ser de suma importância ao determinar a identidade da
empresa, de seus produtos e serviços, distinguindo-os em relação à
concorrência (PURCIDONIO, 2008).
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É notável, no entanto, que das 26 práticas de gestão de conhecimento
elencadas, 12 delas, ou seja, 46% foram assinaladas pelos respondentes como
nem mesmo aplicadas de maneira informal.
Analisando de maneira geral, os funcionários não percebem a existência
de práticas de gestão do conhecimento formalmente implantadas na
organização, sendo em sua maioria, práticas utilizadas de maneira informal e
sem embasamento teórico.
Através desta análise torna-se possível ponderar sobre duas possíveis
razões para este resultado:


A empresa não identifica a necessidade de implantar práticas formais de
gestão do conhecimento em seus procedimentos e métodos, sendo que
a ocorrência de práticas informais se dá por parte dos funcionários;



A empresa não dispõe de mão de obra qualificada que possua
conhecimento suficiente para a implantação formal, manutenção e apoio
de práticas de gestão de conhecimento na organização.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada permite identificar que a empresa estudada possui
grande parte dos requisitos para o desenvolvimento da gestão do
conhecimento e criação de conhecimento.
Foi possível atender ao objetivo deste trabalho, identificando as práticas
de gestão do conhecimento sistematicamente aplicadas nas empresas de
construção civil através da pesquisa utilizada, demonstrando que a prática
“Gestão de marcas e patentes” foi a prática com mais alto grau de aplicação,
sendo considerada pelos funcionários da empresa como “em processo de
implantação”.
Isso pode ser explicado pelo fato de que, devido a seu ramo de atuação
se concentrar na construção de edifícios, a empresa preocupa-se em
assegurar sua imagem tornando sua marca reconhecida e a diferenciando da
concorrência.
No entanto, é curioso o fato de mesmo existindo condições favoráveis
para a aplicação de práticas de gestão do conhecimento e inovação conforme
descrito na literatura, não existem práticas de gestão de conhecimento
formalmente implantadas na empresa, fato que leva a levantar hipóteses para
futuras pesquisas, tais como:


Identificar se a empresa em questão possui mão de obra
qualificada

para

implantação

de

práticas

de

gestão

do

conhecimento;


Determinar se a administração da empresa percebe como
relevante a implantação formal de tais práticas, ou se sua
estratégia implica em mantê-las informais por questões de custos;



Verificar se se trata de um caso isolado, ou se o resultado se
repete em empresas do mesmo setor, de porte similar e
localizadas na mesma região;

Cabe, portanto, um estudo aprofundado sobre a relação entre a criação
de condições favoráveis para a existência de práticas de gestão do
conhecimento e sua efetiva aplicação.
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