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RESUMO 

Este trabalho possui como objeto de estudo a gestão de conhecimento dentro das 

firmas de Serviços Empresariais Intensivos em Conhecimento ou KIBS (Knowledge-

Intensive Business Services), empresas especializadas que fornecem serviços para 

outras firmas ou organizações. Serviços de TI, serviços de P&D, consultoria técnica, 

consultoria legal, consultoria financeira e consultoria gerencial são típicas empresas 

KIBS. Dado o grau de especialização dessas empresas, a gestão de conhecimento 

passa a afetar uma parcela importante do desenvolvimento de suas atividades, bem 

como as ferramentas ou mecanismos estabelecidos para gerenciar as práticas 

relativas à criação e transferência do conhecimento. Nota-se, também, que o 

sistema de gestão de conhecimento nessas empresas se cria e desenvolve de 

maneira distinta da que ocorre em outras organizações. 

Portanto, buscou-se entender como as organizações KIBS gerenciam seu 

conhecimento, em especial a experiência (na forma de conhecimento tácito), 

investigando os mecanismos que se estabelecem para tal fim; e como a memória 

organizacional e os processos de socialização específicos são criados e 

desenvolvidos no interior dessas organizações, tendo como objetivo entender como 

os Sistemas de Gestão de Conhecimento evoluem através do relacionamento entre 

esses processos. 

A metodologia de pesquisa utilizada é qualitativa. Ela foi realizada por meio de um 

estudo de casos múltiplos em três empresas KIBS. Para tanto, um modelo teórico foi 

formulado e, posteriormente, avaliado na fase de pesquisa de campo. 

As observações finais demonstram que o papel dos especialistas dentro das 

empresas KIBS é fundamental para a evolução do seu Sistema de Gestão de 

Conhecimento e que os processos de socialização favorecem ou diminuem suas 

possibilidades de fornecer requisitos de desenvolvimento. 

Palavras-chave: conhecimento tácito, sistemas de gestão do conhecimento, 

memória organizacional, KIBS. 

  



ABSTRACT 

This paper focuses on the study of knowledge management at KIBS (Knowledge-

Intensive Business Services), expert companies that provide services to other 

companies and organizations. IT and P&D service, technical consultancy, law 

consultancy, financial and management consultancy are all typical KIBS. Given the 

level of specialization of these firms, management knowledge may play an important 

part in the development of their activities, as well as the tools, and mechanisms 

established for managing practices related to the creation and transfer of knowledge. 

It was noticed in these firms that knowledge management systems (KMS) have been 

created and developed in a way different from that in other organizations. 

Consequently, there has been an effort to understand how KIBS firms manage their 

knowledge, basically expertise in the form of tacit knowledge, by looking into the 

mechanisms established for that purpose. Additionally, we intend to analyze the 

creation and development of organizational memory (OM) and particular socialization 

processes inside these organizations, so that we can learn how KMS evolve through 

the relationship of such processes. 

A qualitative research methodology was applied in this project. It was carried out by a 

multiple case study involving three different KIBS firms. In order to achieve that aim, 

a theoretic model was devised and forward assessed at the fieldwork stage. 

Our final observations have proved the essential role experts play inside KIBS firms 

for the progress of KMS. Likewise, it was found that socialization processes can 

either increase or reduce the possibilities of supplying development requirements. 

Keywords: tacit knowledge, knowledge management systems, organizational 

memory, KIBS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, apresentam-se o contexto, o problema e os objetivos da pesquisa. 

1.1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Devido ao crescimento da velocidade e da quantidade de informações disponíveis, 

as empresas conseguem responder melhor às necessidades dos seus clientes. 

Entretanto, para que isso seja possível, as organizações necessitam agregar 

complexidade aos processos produtivos e organizacionais, principalmente quando 

envolvem o uso de maior tecnologia. Desta maneira, a complexidade dos processos 

de trabalho em uma empresa cresce a tal ponto que, em um determinado momento, 

ela se vê incapaz de resolver seus problemas por si só; isto porque, dentro de suas 

competências, não se contemplam a capacidade e/ou conhecimento adequados1. 

Neste ponto, as empresas contratam os serviços daquelas que são especializadas 

em tratar desta complexidade. 

Este tipo de empresa, conhecida como KIBS (Knowledge-Intensive Based Services), 

evolui aperfeiçoando seu acervo de conhecimento por meio das experiências 

advindas do fornecimento de serviços que ajudam a mitigar complexidades 

embutidas no produto ou no próprio processo (MILES, 2003; TOIVONEN, 2004; 

VUORI, 2005). 

As KIBS utilizam como matéria-prima informações, habilidades e competências que 

permitem estabelecer procedimentos ou mecanismos para apoio às empresas 

clientes, de modo que o conhecimento passa a ser um aspecto fundamental para 

estas organizações, pois ajuda a desenvolver os processos rotineiros e cria um 

diferencial para uma possível concorrência (CONSOLI; ELCHE-HORTELANO, 2010; 

MILES; KASTRINOS, 1995). 

                                            

1
 Esta complexidade dos processos também pode ser explicada pelas melhorias nos equipamentos e 

instrumentos de trabalho (máquinas) e, principalmente, em função da necessidade de maior 
habilidade e experiência do trabalhador ou mesmo do criador do processo. Considerando que o 
tratamento da complexidade dos processos de trabalho não faz parte das “competências essenciais” 
das empresas, cria-se um ambiente propicio de oportunidades para empreendedores capazes de 
fornecer consultoria ou suporte (basicamente entendido como conhecimento ou know-how) para elas 
(FREIRE, 2006). 
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Nesse sentido, considerando-se especificamente a abordagem da gestão do 

conhecimento, as “empresas intensivas em conhecimento” (STARBUCK, 1992) 

poderiam ser consideradas como integradoras entre conhecimentos novos (ou 

tecnologias) produzidos e outras empresas. A fim de trazer suporte para seus 

clientes, estas empresas de serviços configuram “pacotes” ou estoques de 

conhecimento, com base no entendimento dos problemas e demandas de seus 

clientes. 

Miles (2001) indica que as KIBS são vistas genericamente como “solucionadoras de 

problemas” e, embora a maioria das empresas prestadoras de serviços possa ser 

encaixada nessa descrição, as KIBS possuem o diferencial de conter diferentes tipos 

de profissionais – especialistas e pessoas altamente qualificadas – em mais de uma 

especialidade ou atrelados a habilidades singulares dentro de sua estrutura.  

A experiência é outro fator importante para as KIBS. Conforme sugerido por Argote 

& Miron-Spektor (2010): “[...] experiência é aquilo que a organização transpira na 

medida em que executa suas tarefas. A experiência pode ser medida em termos do 

número de tarefas desenvolvidas.” Isto significa que a experiência de uma empresa 

pode ser avaliada em função do número de produtos ou serviços executados dentro 

de parâmetros de eficácia e eficiência. No entanto, os especialistas (e 

principalmente o conhecimento deles) formam a parcela mais importante do core 

business das KIBS e nem sempre é possível criar mecanismos que permitam que 

sua experiência permaneça na organização quando eles abandonem as KIBS. 

O interesse dessa pesquisa está centrado, por um lado, nos processos de 

socialização, e por outro, nos sistemas informatizados – utilizados como meio de 

transferência de conhecimento – em empresas KIBS. Esses dois aspectos exercem 

um importante papel na memória organizacional. 

Portanto, este trabalho investiga os processos de transferência de conhecimento 

tácito (ou de compartilhamento de experiência) e os vínculos entre especialistas e 

novatos com as tecnologias. Para tanto, buscou-se observar a evolução dos 

sistemas informatizados desenvolvidos e/ou utilizados no interior de empresas KIBS. 

Utilizou-se a premissa de que a transferência de conhecimento existe (ou acontece) 
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apenas entre pessoas2 e que uma parcela desse conhecimento transferido passa a 

formar parte da memória organizacional (através de mecanismos tecnológicos de 

armazenamento e nos cérebros das pessoas) que necessita ser gerenciada 

(ABECKER et al., 2002; WALSHAM, 2001). 

Dentro desse contexto, é possível afirmar que o conhecimento e a experiência, no 

ambiente das KIBS são gerados o tempo todo, porém nem sempre são ou podem 

ser reutilizados. Isto pode acontecer pelo desconhecimento de atividades correlatas 

ou desconhecimento da existência de especialistas em determinados tópicos dentro 

da empresa. Então, no processo de transferência de conhecimento, experiência 

pode ser entendida como um aspecto desejável para a disseminação do que se 

sabe, quando possível desenvolver os mecanismos adequados. Porém, uma revisão 

bibliográfica preliminar salientou preliminarmente as seguintes limitações no 

processo de transferência de experiência: (1) desenvolver mecanismos de 

armazenamento de experiência representa um grande desafio (AGGESTAM; 

PERSSON, 2010); (2) é difícil avaliar os benefícios – especialmente os financeiros –

advindos da experiência (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2010); e (3) a experiência 

está associada ao conhecimento tácito (SAMBAMURTHY; SUBRAMANI, 2005). 

Um problema que se evidencia é que o conhecimento tácito (experiência) é sempre 

reutilizável, entretanto a informação – se for entendida como conhecimento 

explicitado no processo da comunicação – pode ter significados distintos para quem 

a detém e para quem a recebe. Isso ocorre com mais intensidade se a informação 

armazenada em um meio específico for recuperada por alguém com um 

entendimento, ou propósito, distinto da pessoa que salvou a informação. 

Mais especificamente, o conhecimento explícito, passível de ser codificado, pode ser 

reutilizado em forma de informação ou, então, recuperado para ser convertido em 

tácito (internalização). Por outro lado, o conhecimento tácito é construído, 

primordialmente, através de vivências, de modo que a reutilização desta forma de 

conhecimento depende da capacidade das pessoas de aprender ou ensinar. Nesse 

sentido, a frase de Rus & Lindvall (2002), sugere um problema similar: “O grande 

                                            

2
 Quando o fluxo de conhecimento acontece de pessoas para máquinas, este é entendido como 

transferência de informação. 
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problema com o capital intelectual é que tem pernas e caminha para casa todos os 

dias. Na mesma taxa, a experiência sai pela porta, e a inexperiência entra pela 

porta”. 

Do ponto de vista da TI, um caminho é buscar gerenciar conhecimento e informação 

com as mesmas tecnologias (BLUMENTRITT; JOHNSTON, 1999). Entretanto, o 

gerenciamento do conhecimento tácito precisa do suporte humano, porque a 

experiência é estocada de uma maneira distinta da utilizada para armazenar dados. 

Então, em organizações intensivas em conhecimento, uma parte das dificuldades de 

reutilizar o conhecimento tácito está atrelada às limitações criadas no uso da TI. Até 

certo ponto a TI pode substituir as funções que inicialmente eram humanas, mas a 

decisão de que uma ação seja realizada ao invés de outra continua a ser de domínio 

das pessoas que utilizam a tecnologia. Por exemplo, o Quadro 1.1 faz uma 

comparação entre as funções das pessoas, na forma em que entendem o 

conhecimento e a forma em que as máquinas dão suporte a esses processos. 

Quadro 1.1 – Face humana e interface máquina 

Face Humana Interface Máquina 

- Criar conhecimento ou processos de 
conhecimento 

- Armazenamento de dados e 
informação 

- Desenvolver esses processos - Tópicos, palavras, referências, etc. 

- Procurar informação - Processos de Web Semântica e 
ontologia (Inteligência Artificial) 

- Reciclar conhecimento - Ciclos de processamento 

- Recuperar informação - Entregar informação 

- Formulação de estratégias - Auto-organização (self-organization) 

 

Deste modo, o problema radica no fato de que o conhecimento tácito originado 

através de processos de socialização não se espelha nos sistemas informatizados 

utilizados na empresa porque não foram desenvolvidos os mecanismos que facilitem 

a conexão entre o que foi feito e o que está sendo feito, de forma a gerar a 

necessidade de se criar e recriar conhecimento cada vez que ele seja requerido. 

Então, foi levado em consideração, como premissa, que existem dois canais de 

transferência de conhecimento: 1) Socialização e; 2) Memória Organizacional, 

conforme sugerido em (NEVO; FURNEAUX; WAND, 2007; NEVO, 2003) (Figura 

1.1). 
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Figura 1.1 – Canais para transferência de conhecimento nas organizações 

Fonte: (NEVO, 2003) 

A “socialização” (Canal 1), por um lado, não é apenas uma conversa formal entre 

pessoas, mas um entrosamento entre pessoas que buscam compartilhar 

experiências favoráveis ao desenvolvimento de processos de aprendizado, e isto 

acontece não apenas como uma transferência e/ou compartilhamento de tácitos 

entre pessoas, senão que indica também um compartilhamento de conhecimentos 

práticos como sucede em uma comunidade de prática. Do outro lado, a formulação 

de uma memória organizacional (Canal 2) faz referência aos mecanismos de 

codificação do conhecimento explícito através de repositórios que ajudem a sua 

recuperação, quando necessário. 

Nesta pesquisa, a existência desses dois canais serve de base para investigar como 

a experiência aparece e é utilizada e reutilizada nas empresas KIBS estudadas. O 

primeiro canal ajuda a analisar o papel das pessoas no processo de criação de 

conhecimento. Mediante investigação dos mecanismos tecnológicos de suporte a 

memória organizacional, avalia-se a evolução dos sistemas informatizados, 

especificamente daqueles orientados a dar apoio à memória organizacional nas 

empresas KIBS analisadas. Assim, tanto a socialização como a memória 

organizacional são investigadas neste estudo.  

A partir dessa análise, foi desenvolvido um modelo de comportamento do 

conhecimento que pode ser abstraído e armazenado para ser reutilizado. Uma vez 

que a premissa indica a não existência de vínculos entre os processos de 

socialização (que seriam relativos ao conhecimento tácito) e os mecanismos de 

memória organizacional (relativos à formação de metaconhecimento3 e à forma 

                                            

3
 Metaconhecimento é o conhecimento do conhecimento, ou seja aquilo que se sabe de um 

conhecimento específico. 

Pessoas Pessoas Externalização 
Canal 1: 
Socialização 

Internalização 

Outras 
fontes 

Codificação 

Canal 2: 
Memória 

Organizacional 
Recuperação 
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como é armazenado o conhecimento explícito), as observações permitiram a 

modelagem das possíveis vinculações entre o processo de geração de 

conhecimento e o processo de reutilização de conhecimento4. Finalmente, foi 

concluído que a experiência é o fator crítico em ambos os canais de transferência de 

conhecimento e, como tal, a dificuldade de reter, estocar e disseminar experiência 

continua a ser um desafio dentro do gerenciamento de conhecimento em KIBS. 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

O foco principal dessa pesquisa é o entendimento de como a transferência de 

conhecimento se efetiva de pessoas para pessoas e de pessoas para sistemas de 

informação (Figura 1.1) em empresas KIBS. A finalidade, portanto, é de se 

compreender os mecanismos úteis para distinguir os conhecimentos mais 

importantes, bem como o relacionamento que eles possuem dentro dos principais 

processos na organização. Esse foco pode ser apresentado pelas questões abaixo: 

 

 Questão 1: 

• Como são (ou acontecem) os processos de transferência de 

conhecimento, via processo de socialização, em empresas KIBS? 

 

 Questão 2: 

• Como são adotados, adaptados e como evoluem, os Sistemas de Gestão 

de Conhecimento dentro das empresas KIBS? 

 

 Questão 3: 

• Qual é a relação entre o desenvolvimento de processos de socialização 

e a evolução dos sistemas de gestão de conhecimento em empresas 

KIBS? 

                                            

4
 No sentido mais extenso, estes processos são conhecidos na literatura como: 1) “exploration” no 

sentido de explorar a existência de novos conhecimentos e; 2) “exploitation” no sentido de explorar ou 
exaurir o conhecimento existente conforme sugerido inicialmente por March (1991) (para um exemplo 
na prática, veja (BRESNEN et al., 2003)) 
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Questões específicas 

• Como evolui um KMS em KIBS? Como um estoque de conhecimento é 

alocado em um KMS? Como aprimorar este processo em KIBS? 

• Como os KMS evoluem a partir da socialização existente? 

• Como acontece o mentoring em empresas KIBS? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A literatura e a pesquisa empírica demonstram que a utilização dos Sistemas de 

Informação Gerenciais (MIS – Management Information Systems) está orientada a 

uma “exploração” de conhecimento em comunidades sociais nas bases de dados da 

organização, de modo que a TI é vista como um meio para organizar informações 

que poderão ser recuperadas no futuro. A crítica que se faz, nesse sentido, é a de 

que os mecanismos de transferência de informação buscam uma “exploração” do 

conhecimento de forma a exaurir as informações existentes em vez de procurar 

atingir uma “exploração” ou geração de novos conhecimentos5 (SWAN; NEWELL; 

ROBERTSON, 2000). A evolução desses sistemas é realizada tipicamente com a 

visão de melhor armazenar e recuperar informação e não no sentido de como 

gerenciar conhecimento. 

Considerando como premissa que as empresas KIBS estabelecem sistemas 

informais de conhecimento que aparecem como parte da evolução da própria gestão 

do conhecimento, a formalização de seus Sistemas de Gestão de Conhecimento 

deveria estar associada com a eficiência dessas empresas no que diz respeito a sua 

prestação de serviços. 

Por outro lado, o caso das empresas KIBS configura um segmento que inclui 

práticas de gestão de conhecimento aprimoradas pela experiência. Por conseguinte, 

o(s) procedimento(s) que ajuda(m) na formulação e/ou desenvolvimento do(s) KMS 

tanto quanto a forma como é aprimorada a metodologia de fornecimento dos seus 

serviços, representam uma lacuna sobre o que se sabe de suas atividades 

                                            

5
 A palavra “explorar” em português possui duas acepções: exaurir e descobrir. No texto original em 

inglês (MARCH, 1991), as palavras para cada acepção são exploitation e exploration respectivamente 
(Cf. também nota de rodapé anterior). 
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intensivas em uso de conhecimento desenvolvidas a partir do aporte da experiência 

e do aprendizado no esquema empresarial dessas organizações (KIBS). 

Nesse sentido, esta pesquisa contribui para o desenvolvimento teórico e empírico 

dos processos que tangem as práticas de gestão de conhecimento, KMS e a forma 

pela qual as TI servem como nexo entre a informação e as pessoas. 

1.4 OBJETIVO 

Esta pesquisa apresenta o comportamento do conhecimento nas KIBS e a forma 

como esse conhecimento ajuda a formular e a desenvolver sistemas de gestão de 

conhecimento com foco nas pessoas e na evolução do sistema informatizado que 

acompanha os processos de transferência de informação e conhecimento. 

Assim, busca-se, através desta pesquisa, compreender os relacionamentos entre as 

pessoas (processo de socialização) e os sistemas informatizados como 

fornecedores de um ambiente adequado para compartilhar experiência (expertise). 

Isto porque é difícil perceber ou estabelecer onde está o conhecimento tácito e como 

se traduz através de expertise ou outras formas de expressão (COHEN; 

BACDAYAN, 1994). 

Mais especificamente, o objetivo desta pesquisa é: 

Compreender como evolui um sistema de gestão de conhecimento (KMS) em 

empresas KIBS, por meio do estudo: 

(1) dos mecanismos de transferência/conversão do conhecimento; 

(2) da exploração de conhecimento tácito (socialização); 

(3) da forma de geração de conhecimento explícito (memória 

organizacional). 

E como objetivos específicos: 

 Examinar como se formulam e se desenvolvem sistemas de gestão de 

conhecimento em KIBS. 

 Estudar o papel do conhecimento tácito no desenvolvimento de projetos 

nessas organizações, no intuito de verificar se pode ser recuperado para 

formar parte do sistema de gestão de conhecimento; 
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 Descobrir os principais elementos da memória organizacional para entender o 

seu comportamento dentro de processo de implementação e funcionamento 

de um KMS. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está dividido em seis capítulos. O capítulo 2 apresenta a revisão 

bibliográfica com os conceitos principais sobre KIBS, KISA, gestão de conhecimento, 

memória organizacional, Sistemas de Gestão de Conhecimento. Em seguida, no 

capítulo 3, se descreve em detalhes o método e a metodologia empregados. O 

capítulo 4 apresenta os resultados e observações das entrevistas e trabalho 

realizado em campo. O capítulo 5 analisa os construtos teóricos formulados por 

meio de modelo teórico e as proposições da pesquisa. Finalmente, o capítulo 6 

apresenta as considerações finais. 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

As contribuições desta pesquisa são resumidas a seguir: 

Teoricamente, a pesquisa fornece uma contribuição, na forma de um modelo onde 

se consegue integrar os mecanismos de memória organizacional e a socialização 

em empresas KIBS; através da formulação e avaliação de construtos teóricos. 

Empiricamente, a pesquisa explorou o papel dos especialistas em empresas KIBS 

no intuito de compreender o contexto adequado para que exista transferência de 

conhecimento. Como resultado principal, observou-se que os especialistas 

influenciam o comportamento dos KMS dentro das empresas KIBS, bem como 

fornecem os requisitos para que estes possam evoluir. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta os construtos teóricos referentes aos aspectos que serão 

tratados para fins de levantamento de evidência na fase prática do trabalho de 

campo dessa tese. A Figura 2.1 apresenta os principais elementos teóricos a serem 

abordados ao longo deste capítulo. O Quadro 2.2 resume os tópicos que serão 

abrangidos no intuito de dar sustentação teórica à metodologia aplicada. 

De maneira introdutória, apresentam-se as empresas intensivas em conhecimento 

(KIF) cuja estrutura denota familiaridade com a forma como as empresas de serviços 

intensivas em conhecimento (KIBS) se organizam. Desta maneira, inicia-se 

efetivamente a fundamentação teórica a partir dos conceitos referentes a empresas 

KIBS, consideradas, resumidamente, como “solucionadoras de problemas”, de 

acordo com a definição de Miles (2003). Ainda segundo este mesmo autor, as KIBS, 

de forma mais genérica, são empresas de duas classes: a) P-KIBS, referentes aos 

serviços profissionais tradicionais envolvendo alguma espécie de diferencial e b) T-

KIBS, KIBS que resolvem problemas de tipo tecnológico envolvendo aplicação de 

conhecimento específico ou determinada experiência (ANEXO A). O Quadro 2.1 

fornece exemplos de cada um desses tipos de KIBS6. 

O interesse das KIBS na literatura está mais ligado com aspectos de inovação 

através das atividades que desenvolvem em conjunção com seus clientes. Essas 

atividades já têm sido alvo de interesse de alguns estudos na Europa – lugar onde 

nasceu o termo KIBS — e existem alguns modelos que ajudam a explicitar as 

atividades próprias das KIBS, permitindo isolar seus aspectos relativos à gestão de 

conhecimento e inovação. 

A partir desse ponto, a discussão se divide em dois focos: a) foco social, 

principalmente sobre o processo de aplicação da experiência e das habilidades 

como parte da formulação de um sistema de gestão de conhecimento e b) foco 

técnico, implicando especificamente a evolução dos sistemas de memória 

organizacional existentes, entre os quais se destacam os KMS. 

 

                                            

6
 As empresas de tipo T-KIBS fazem parte do interesse desta pesquisa. 
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Figura 2.1 – Elementos teóricos da tese 

  

KIBS 

“solucionadora de 
problemas” (Miles, 
2003) 

“KIBS são firmas especializadas que fornecem serviços 
para outras firmas ou organizações. Serviço de TI, 
serviço de P&D, consultoria técnica, consultoria legal, 
consultoria financeira e consultoria gerencial são típicas 
indústrias KIBS.” (TOIVONEN, 2004) 

T-KIBS 
P-KIBS 

KISA 

P-KIBS 

Não 
interessam 
para essa 
pesquisa 

KISA 

T-KIBS 

KISA são as atividades que podem ser fornecidas por uma 
KIBS. Excluem-se serviços públicos, universidades, 
empresas que não têm serviço como core business ou que 
fornecem serviço complementar ao produto e agências de 
governo que oferecem outras fontes de serviço baseado em 
conhecimento. (MILES, 2003) 

Gestão de Conhecimento em KIBS 

Foco Social 

Socialização 

Foco Tecnológico 

Memória Organizacional 

KMS KBS 

KMS como sistema 

informático de suporte 

para as atividades de 

gestão de conhecimento 

p.e., (ALAVI; LEIDNER, 

2001) 

 

Não é de 
interesse 
para essa 
pesquisa 

KMS como parte da estrutura e 
cultura organizacional da firma 

p.e., (RAI, 2011)  

Tipo de pessoa inserida no sistema de gestão de 

conhecimento 

Novato Especialista 

a) Sistema de gestão de conhecimento ou 
sistema de aprendizagem 
organizacional em KIBS 

b) Evolução de KMS em KIBS 
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Quadro 2.1 – Exemplo de P-KIBS x T-KIBS 

P-KIBS 

The Law Office of Richard G. Solomon é uma firma de advogados especializada em casos jurídicos 

vinculados a acidentes automobilísticos. A função dessa firma implica litigar para obter ressarcimento 
por danos físicos e morais, especialmente quando as circunstâncias em que se produziu o acidente, 
não estejam muito claras ou então as partes não estejam de acordo com as condições estabelecidas 
pela justiça. O corpo de funcionários está constituído por um casal de esposos, ambos advogados, 
cuja função principal é litigar no judiciário para obter o melhor benefício para seus clientes. 

Os casos são acompanhados por quatro assistentes
7
 que se encarregam de documentar todo o 

processo, as provas e as testemunhas que sirvam para montar o expediente de cada caso. Como 
tal, suas funções implicam relacionamento constante com os clientes para informá-los sobre o 
andamento do processo e solucionar possíveis dúvidas. O processo de trabalho diário de um 
“assistente” consiste em atender ligações telefônicas dos clientes, arquivar os processos e gerar um 
relatório diário das principais ocorrências de cada processo para serem encaminhadas por correio à 
casa de cada cliente. Todos os documentos são passados diariamente por scanner, de modo que 
possuem uma cópia de segurança que é armazenada em servidores terceirizados. As informações 
contidas nesses documentos são posteriormente alocadas em um sistema de informação que 
permite aos assistentes estarem a par dos processos e poderem responder as dúvidas dos clientes. 
Visto que todos os funcionários possuem acesso às informações contidas e atualizadas diariamente 
no sistema de informação, os quatro assistentes estão em condições de informar aos clientes sobre 
o andamento do processo. Desse modo, na ausência de um dos assistentes, o processo como um 
todo não se vê afetado; apenas necessita-se que o rendimento dos outros aumente. 

Por conseguinte, nessa P-KIBS, a responsabilidade dos profissionais é o que representa a maior 
parcela de importância no desenvolvimento do serviço. As habilidades dos assistentes, juntamente 
com seu aprendizado sobre o processo, servem apenas como suporte. 

Nesse caso, não se percebe um nível de inovação na prestação de serviços. O uso da tecnologia é 
meramente um recurso de apoio (back-up); especialmente com o propósito de melhorar a interação 
com o cliente. 

T-KIBS 

A AlliTech informática iniciou seus trabalhos como uma empresa de manutenção de computadores. 

Seu corpo de funcionários contava, naquele momento, com técnicos especializados em software 
(programadores) e outros, especializados na área de hardware (montagem e reparação). 
Posteriormente, as demandas dos clientes levaram a empresa a atuar na área de telecomunicações, 
de modo que a expertise dos seus funcionários mudou para atender a novos requerimentos. Ou seja, 
a empresa teve uma espécie de evolução na forma como o serviço estava sendo prestado. Ademais, 
a expertise individual permaneceu diferenciada com base nas habilidades de cada funcionário. 
Portanto, por conta da aquisição de experiência durante todo esse tempo, seria difícil, porém não 
impossível, dispensar o apoio de qualquer funcionário. Uma parceria posterior levou a empresa a 
integrar o serviço de “circuito fechado de vídeo”; o que dividiu a empresa entre um segmento de 
suporte informático e um segmento de suporte de hardware de vídeo. Deste modo, a empresa sofreu 
dois momentos distintos de evolução e adaptação com algumas nuances e transformações. 
Contudo, é importante considerar que as duas áreas criadas na empresa são independentes, no 
sentido de que cada uma pode atender clientes sem o suporte da outra e também podem terceirizar 
serviços complementares. Isso, não entanto, não acontece no interior de cada área. Cada pessoa 
possui uma expertise que é necessária para atender aos pedidos. Uma T-KIBS se caracteriza pela 
evolução na forma como presta serviços e o conhecimento é importante em cada área, pois a 
experiência é determinante na forma como a organização irá evoluir. 

 

 

                                            

7
 Nos Estados Unidos esses assistentes são chamados de “Paralegals”. Estas pessoas podem ter, ou 

não, conhecimentos de advocacia, porém estão impedidos de litigar na Corte de Justiça. 
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Quadro 2.2 – Construtos teóricos 

 

O quadro acima tem o intuito de apresentar os principais construtos revisados na 

literatura, bem como assinalar a localização de cada tópico. 

2.1 EMPRESAS USUÁRIAS E FORNECEDORAS DE CONHECIMENTO 

Este item apresenta as empresas de serviços fornecedoras de conhecimento ou 

KIBS. O objetivo desse item é apresentar conceitos relativos às peculiaridades 

desse tipo de empresa e o papel delas no esquema empresarial moderno. 

2.1.1 Origem 

Uma empresa intensiva em conhecimento (KIF) se caracteriza por utilizar 

intensivamente conhecimento dentro do seu âmbito de produção. Starbuck (1992) 

indica que: 

“O termo ‘intensivo em conhecimento’ imita a rotulagem dos economistas 

quando indicam: empresas intensivas em capital ou intensivas em mão de 

obra. Esses rótulos descrevem a importância relativa de capital e do 

trabalho como insumos de produção. Em uma empresa de capital intensivo, 

o capital tem mais importância do trabalho; em uma empresa intensiva em 

mão de obra, o trabalho tem a maior importância.” 

• Experiência 

• Processo de socialização 

 

Empresas usuárias e fornecedoras de conhecimento 

(Origem, KIBS, OPT, KISA) 
Item 2.1 

Item 2.3 

Item 2.4 

Socialização 

Memória 

Organizacional 

Conhecimento tácito 

Repositórios de 

conhecimento 

• Memória organizacional 

• Sistemas de gestão de 
conhecimento 

• KMS 

Item 2.2 

Socialização e Memória 

Organizacional 

(contexto) 

• Gestão de Conhecimento 

• Transferência de Conhecimento 
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Porém, uma empresa KIF não apenas produz conhecimento, mas também este 

possui uma maior importância relativamente aos outros itens que a empresa 

necessita para completar seu ciclo produtivo. 

Segundo o mesmo autor, uma KIF pode ser caracterizada pelas pessoas envolvidas 

no âmbito de trabalho, pela forma como essas pessoas são escolhidas e pela função 

do conhecimento aplicado e desenvolvido nos processos desse tipo de organização, 

especificamente nos seguintes pontos: 

 Uma KIF não é uma empresa intensiva em informação. A experiência 

prevalece na formulação de uma KIF. Entretanto, não necessariamente a 

quantidade de informação existente dentro da organização será um indicador 

de muita experiência; 

 Ao afirmar que uma empresa é intensiva em conhecimento, deve-se colocar a 

ênfase nas “habilidades ocultas”8 em vez de no conhecimento amplamente 

compartilhado. Todas as pessoas possuem conhecimento para compartilhar, 

mas as empresas possuem uma expertise específica. Se essa expertise é 

desenvolvida e reconhecida como diferencial, a empresa pode ser 

reconhecida como uma KIF; 

 Mesmo após a exclusão do conhecimento amplamente compartilhado, 

necessita-se decidir o grau de amplitude da expertise. Ou seja, é necessário 

reconhecer as pessoas que possuem a expertise no interior da organização; 

principalmente porque existe o estereótipo de que apenas os profissionais a 

possuem; 

 Um especialista pode não ser um profissional, e uma KIF pode não ser uma 

empresa profissional. O profissional especialista se forma por meio da 

experiência adquirida e pelas tarefas que desenvolve e, quando contratado 

por uma firma a transforma em uma “empresa profissional”. Entretanto, uma 

KIF pode desenvolver tarefas por meio de pessoas não profissionais, mas 

com muita experiência; nesse caso uma KIF poderia não ser percebida como 

uma empresa profissional; 

                                            

8
 O termo utilizado pelo autor é “esoteric expertise” (no inglês original). 
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 O conhecimento em uma KIF pode não se encontrar apenas nas pessoas. O 

conhecimento pode estar adicionalmente em: a) capital (como em uma 

fábrica), no equipamento ou nos instrumentos financeiros; b) nas rotinas da 

firma e na cultura organizacional e c) nas culturas profissionais. 

Logo, descobre-se que uma empresa intensiva em conhecimento depende 

fortemente das pessoas que compõem sua estrutura funcional e da experiência 

organizacional ou expertise individual que a organização consegue desenvolver com 

o fim de aplicar o conhecimento intensivamente em uma área específica. 

2.1.2 Empresas KIBS 

A sofisticação e a especialização dos processos dentro das empresas criam 

demandas por serviços de suporte em diversas áreas de conhecimento, uma vez 

que as empresas, em geral, tendem a desenvolver competências específicas e 

percorrem a contratar serviços especializados na parte das atividades que não 

pertencem ao seu core business. Isso faz referência ao processo de tomada de 

decisão de “fazer em casa” ou “comprar fora”. Desta maneira, a procura espontânea 

por serviços baseados em conhecimento cria uma oportunidade para empresas 

fornecedoras de serviços, onde o leque de possibilidades de oferta de serviços é 

muito grande. 

Dentro desse grupo de empresas prestadoras de serviços, está posicionado o 

segmento das KIBS. Na definição de Toivonen (2004):  

“Knowledge-Intensive Based Services (KIBS) são empresas especializadas 

que prestam serviços a outras empresas e organizações. Serviços de TI, 

serviços de P&D, consultoria técnica, consultoria jurídica, consultoria 

financeira, consultoria gerencial e marketing são típicas indústrias KIBS.” 

Outra definição indica que são “[...] empresas intermediárias especializadas na 

seleção, apreciação e avaliação de conhecimento, e comercialização de serviços de 

consultoria profissional.” (CONSOLI; ELCHE-HORTELANO, 2010). Em ambos os 

casos, do mesmo modo que no caso das KIF, a ênfase dessas empresas se 

encontra nas pessoas e nas habilidades e competências que elas podem utilizar e 

desenvolver por meio dos processos de trabalho e retrabalho. 
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A importância das KIBS está no esquema de inovação que elas fornecem para as 

empresas clientes (MILES, KASTRINOS; 1995), uma vez que se integram 

ativamente no Sistema Nacional de Inovação9 (Figura 2.2) (OECD, 2006). Ou seja, 

as KIBS têm o papel de “integradoras”, por meio da interação com entidades 

privadas e públicas (incluindo universidades), e produzem conhecimento que ajuda a 

inovar processos e produtos. Segundo (MILES, 2003), o papel das KIBS nessa 

integração possui três faces: a) facilitador da inovação dando suporte à organização 

durante o processo que antecede a geração de uma inovação; b) transportador de 

inovação, transferindo conhecimento existente e inovações entre organizações, 

indústrias e redes, ou dentro da organização – de maneira que, esse conhecimento, 

possa ser aplicado em um novo contexto e c) fonte de inovação, desempenhando o 

papel principal em iniciar e desenvolver inovação dentro das organizações clientes. 

Um caso particular de KIBS é ilustrado na Figura 2.2: as Organizações de Pesquisa 

Tecnológica10 (OPT). 

As OPT são um tipo de organização que vincula investimentos públicos e privados 

para solucionar problemas de origem tecnológica, provenientes dos setores público 

e privado. As OPT surgiram a partir do impulso de políticas econômicas de incentivo 

à inovação em países mais industrializados, no intuito de gerar transferência de 

conhecimento e tecnologia a partir dos centros tecnológicos vinculados ao governo. 

No ensaio de Hales (2001), conclui-se que as OPT se diferenciam 

organizacionalmente das KIBS, principalmente porque não possuem fins meramente 

comerciais, mas procuram, adicionalmente, gerar publicações científicas. Entretanto, 

excetuando-se este aspecto, as OPT poderiam ser compreendidas como KIBS. 

As KIBS aparecem em muitas áreas do desenvolvimento empresarial e servem 

como eixos de captação de experiência e reciclagem de conhecimento, assim como 

ajudam – direta e indiretamente — no desenvolvimento de novos processos e 

produtos. Nesse sentido, as KIBS podem ser consideradas como “solucionadoras de 

                                            

9
 Sistema Nacional de Inovação (SNI) faz referência a integração do governo, universidade e 

empresa ou hélice tripla, tendo como objetivo gerar inovação. 

10
 Ou simplesmente OPT ou RTO, por suas siglas em inglês (Research and Technology 

Organizations). Para um aprofundamento maior sobre esse conceito confira o reporte de Mike Hales 
sobre RTO’s (HALES, 2001). 



17 

 

problemas” (MILES, 2003) que as próprias empresas criaram e que não conseguem 

resolver por meio de mecanismos tradicionais ou pelo uso de conhecimento e 

experiência existentes em seu âmbito empresarial. 

 

Figura 2.2 – KIBS dentro do Sistema Nacional de Inovação 

Fonte: (OECD, 2006 p. 33) 

AS KIBS, no trabalho pioneiro de Miles et al. (1995) – que atuam como 

solucionadoras de problemas – começam a ser diferenciadas entre P-KIBS e T-KIBS 

(Cf. ANEXO A) de acordo com a expertise necessária para resolvê-los. O primeiro 

grupo (P-KIBS) pertence aos serviços profissionais tradicionais – quando propensos 

a utilizar ou gerar tecnologias novas — visando a atender sistemas complexos 

tradicionais. As T-KIBS são um grupo de empresas que fornecem serviços baseados 
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em paradigmas nascidos das demandas modernas; produto do avanço da tecnologia 

e da rapidez das mudanças no ambiente. 

Assim, as KIBS, especialmente as T-KIBS, são reconhecidas pelas seguintes 

características (MILES; et al., 1995): 

 Dependem fortemente do conhecimento profissional. Assim, as suas 

estruturas de emprego são fortemente ponderadas para cientistas, 

engenheiros e especialistas de todos os tipos. Muitos são os profissionais de 

tecnologia e mudança técnica, independentemente de sua especialização 

tecnológica ou profissional, que também tende a ser o principal usuário da TI 

para apoiar suas atividades; 

 Fornecem produtos que são, por si próprios, principais fontes de informação e 

conhecimento para seus usuários (ex.: medições, relatórios, treinamento, 

consultoria); 

 Usam seu conhecimento para produzir serviços que são insumos 

intermediários para que seus clientes gerem seus próprios conhecimentos e 

atividades de processamento de informação (ex.: comunicação e serviços de 

informática). Logo, essas atividades podem servir para uso interno ou para 

objetivar usuários externos; 

 Possuem outras empresas como seus principais clientes, incluindo serviços 

públicos e trabalhadores independentes. 

2.1.3 Atividades de serviço intensivas em conhecimento (KISA) 

No trabalho de Miles (2003), o termo KISA aparece genericamente como as 

atividades das KIBS. Porem, o autor faz referencia explicita ao tipo de atividades 

desenvolvidas dentro das KIBS que ajudam a gerar inovação no âmbito das 

empresas clientes desse tipo de serviços. 

A OECD observa que: 

“KISA refere-se à produção ou à integração das atividades de serviços, 
realizadas por empresas e atores do sector público, no contexto da 
manufatura ou serviços, em combinação com outputs fabricados ou como 
serviços autossuficientes.” (OECD, 2006 p.31) 
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Ou, em uma definição mais abrangente as KISA podem ser assim conceituadas: 

“KISA são as atividades de serviços intensivos em conhecimento que as 
empresas fornecem, geralmente em conjunção com especialistas externos 
ou internos. Elas podem ser agrupadas de acordo com sua finalidade e 
função. Um grupo de serviços tem a ver com a gestão interna da empresa, 
por exemplo, serviços de contabilidade, consultoria de gestão, treinamento 
e serviços de emprego. Outro grupo tem a ver com desenvolvimento de 
produtos. Este último inclui pesquisa e desenvolvimento, consultorias 
técnicas, estratégia industrial e marketing. Um terceiro conjunto de serviços 
diz respeito às relações da empresa com o mundo, incluindo assessoria 
jurídica, assessoria de conformidade, e consultorias de propriedade 
intelectual.” (MARTINEZ-FERNANDEZ et al., 2003) 

Essas atividades formam parte do core business das empresas intensivas em 

conhecimento e das que fornecem serviços intensivos em conhecimento (ASLESEN; 

ISAKSEN, 2007). Entretanto, a possibilidade de fornecer essas atividades acontece 

porque existem especialistas interna e externamente à empresa fornecedora. E é a 

experiência desses especialistas que convoca nosso interesse no tema das KISA. 

Assim, nesse item é tratado o tema do conhecimento, com ênfase no conhecimento 

tácito; observando o papel dele no processo de socialização dentro de empresas 

intensivas em conhecimento. Esse capítulo inicia com a discussão sobre 

conhecimento e as limitações da TI para lidar com esses conceitos. Posteriormente 

busca focalizar o conhecimento tácito e os mecanismos relacionados com o 

compartilhamento e usos desta dimensão do conhecimento. 

2.2 SOCIALIZAÇÃO E MEMÓRIA ORGANIZACIONAL 

Esse item abrange de forma mais genérica os construtos que irão ser desenvolvidos 

mais à frente. É aqui apresentada, de forma sucinta, a problemática específica da 

gestão de conhecimento e a forma em que se utiliza aqui o conceito de transferência 

de conhecimento que serve como ponte ou nexo entre a abordagem feita sobre as 

empresas intensivas em conhecimento e os dois canais de transferência de 

conhecimento estudados: socialização e memória organizacional. 

2.2.1 Gestão de conhecimento 

Três grupos de profissionais estão envolvidos na gestão de conhecimento: os 

executores, os pensadores e os integradores11 (Jennex, 2008, p. 2). Os “executores” 

                                            

11
 Do original em inglês: doers, thinkers e integrators. 
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são aqueles que usam as teorias existentes, mas adaptam os conhecimentos para 

atender às suas necessidades; os “pensadores” são geradores de abordagens 

acadêmicas sobre aquilo que poderia ou deveria acontecer na prática e; finalmente, 

os “integradores” são os agentes que ajudam a criar os vínculos entre aquilo que os 

pensadores produzem e a forma como esse produto será utilizado pelos executores. 

No caso das empresas intensivas em conhecimento, existe demanda de 

integradores dentro do seu staff, mas, da mesma maneira, estas empresas agem 

como integradores fornecendo conhecimento para outras empresas. 

Esta pesquisa leva em consideração a carência de integradores e de um modelo de 

gestão de conhecimento que vincule ambos, conforme anotado por Handzic (2011): 

“Um modelo conciso integrado de gestão de conhecimento é necessário 

para fornecer aos pesquisadores uma visão holística, um terreno comum, 

uma terminologia consistente e unidades de análise em uma variedade de 

configurações de pesquisa. Os executores também precisam de tal modelo 

conceitual para ajudá-los a compreender melhor os tipos de iniciativas de 

GC ou investimentos possíveis e, identificar aqueles que fazem sentido em 

seu contexto.” 

Por outro lado, a gestão do conhecimento, como disciplina, envolve decisões 

humanas com suporte de tecnologias de informação para armazenamento e 

codificação de dados e informações circundantes produzidas dentro de uma 

organização; como parte do desenvolvimento próprio das tarefas rotineiras e não-

rotineiras. Assim, o peso das decisões, no âmbito da gestão do conhecimento 

continua sobre responsabilidade humana (WALSHAM, 2001). Uma dessas 

responsabilidades sobre a tomada de decisões envolve a capacidade de formular 

uma estratégia para o uso de determinada tecnologia, de maneira que seja possível 

conectar adequadamente a quem produz a informação – ou a codifica – com 

aquele(s) que realmente precisa(m) e sabe(m) o que fazer com essa informação – 

ou como decodificá-la – (JENNEX; OLFMAN; ADDO, 2003). 

Em outras palavras, embora a tecnologia forneça meios para melhorar o 

desempenho da gestão do conhecimento, o processo é amplamente baseado em 

pessoas. Por conseguinte, o conhecimento descreve ciclos que incluem pessoas 

interagindo com mecanismos de TI. Por exemplo, no modelo de ciclo do 

conhecimento de King; Chung; Haney (2008) (Figura 2.3) o conhecimento necessita 
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inicialmente ser criado, conforme sugerido pelo modelo de Nonaka (1991), ou então 

ser adquirido de fontes externas (Internet, empresas similares, antigos funcionários, 

etc.). A partir desses dois processos, é preciso considerar mecanismos de 

“refinamento” daquilo que é útil para ser alocado na memória organizacional, de 

maneira que possa ser posteriormente recuperado (transferido, compartilhado) e 

convertido em valor para a empresa. 

Nesse ciclo, as tecnologias utilizadas para gestão de conhecimento, devem 

desempenhar duas funções: a) armazenar dados e informações e, b) disponibilizar 

dados e informações. Assim, o investimento que supõe implantar ou programar uma 

determinada TI estará ligado com o suporte que se espera conseguir dela. 

 

Figura 2.3 – Modelo de ciclo de conhecimento. 

Adaptado de (KING; CHUNG; HANEY, 2008) 

Dentro desse processo, considera-se importante para esse trabalho a forma em que 

o conhecimento é transferido, através do estudo dos canais que são utilizados para 

realizar esta transferência. 

2.2.2 Transferência de conhecimento 

O contexto de transferência de conhecimento (e reuso de experiência) pode ser 

resumido segundo o esquema proposto por (NEVO; FURNEAUX; WAND, 2007)12 

(Figura 2.4). 

Para (NEVO, 2003) a “socialização” não é apenas uma conversa formal entre 

pessoas, mas um entrosamento entre pessoas que buscam compartilhar 

experiências favoráveis ao desenvolvimento de processos de aprendizado. Isto 

                                            

12
 Originalmente o modelo foi enunciado na tese doutoral da autora, Dorit Nevo (NEVO, 2003; p.13) 
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acontece não apenas como uma transferência e/ou compartilhamento de tácitos 

entre pessoas, senão que indica também um compartilhamento de conhecimentos 

práticos como sucede em uma comunidade social (NEVO, 2003). Por exemplo, 

reuniões semanais quando se trata de assuntos que concernem às práticas 

desenvolvidas internamente na empresa ou a projetos específicos. Neste esquema 

de transferência de conhecimento, ela acontece de pessoas para pessoas, no 

entanto, existem outras fontes de informação, como mídias e repositórios. 

 

Figura 2.4 – Canais para transferência de conhecimento nas organizações 

Fonte: (NEVO; FURNEAUX; WAND, 2007; NEVO, 2003) 

Os processos de externalização e internalização surgem junto com a necessidade 

de tornar explícito o conhecimento, conforme sugerido por (NONAKA, 1994), uma 

vez que o conhecimento pode ser convertido em informação. Se o conhecimento 

procede de outras fontes, pode ser estocado, ou distribuído no âmbito de uma 

comunidade social através de uma codificação da informação. 

A necessidade de externalizar o conhecimento admite a possibilidade de mostrar 

que o conhecimento que é apreendido pode ser verbalizado e, portanto, pode ser 

compartilhado, entre pessoas ou, utilizando canais de informação para este fim. Por 

outro lado, internalizar faz parte de um processo individual e, que fecha o ciclo de 

transferência de conhecimento. 

Na formulação de uma memória organizacional (Canal 2), o conhecimento explícito 

é relativamente simples de codificar e organizar para ser colocado em sistemas de 

informação (repositórios) que ajudem a sua recuperação, quando necessário. 

Entretanto, isto não é valido quando se busca codificar conhecimento tácito, porque 

o passado da organização não é apenas uma base de dados e o processo de 

estocagem de conhecimento acontece por um processo de socialização, uma vez 

que é entendido como experiência (expertise) e faz parte do valor agregado das 
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pessoas para desenvolver atividades, de acordo com o seu nível de habilidade. 

Então, a memória organizacional como repositório de conhecimento tácito, continua 

a ser uma caixa-preta quando se trata de avaliar as possibilidades de extrair 

informações que ajudem a capacitar outros membros em conhecimentos ou 

habilidades desenvolvidas a través da experiência. 

Nesse sentido, a perspectiva sociotécnica apresenta a conjunção entre tecnologia 

(ou técnicas) e pessoas como um eixo de interação entre o conhecimento tácito e as 

entidades criadas para formar parte da cultura da organização (PAN; 

SCARBROUGH, 1999). Este eixo está composto de três camadas (Figura 2.5): 

 Infraestrutura: compreende os componentes técnicos, tais como hardware e 

software que permitem o contato físico e comunicacional entre as pessoas 

que participam da rede; 

 Infoestrutura: incorpora as regras formais de políticas internas que tenham 

sido aceitas pelas pessoas e; 

 Infocultura: o conhecimento que embutido nas relaciones sociais e nos 

processos de grupos de trabalho. 

Por conseguinte, a construção dos sistemas de gestão de conhecimento utiliza 

pessoas e tecnologias para ser efetivada.  

 

Figura 2.5 – Perspectiva sociotécnica da gestão do conhecimento. 

Adaptado de (PAN; SCARBROUGH, 1999) 
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Nesse ponto, considerando como premissa que a gestão de conhecimento nas 

organizações acontece através da articulação entre pessoas e tecnologias, julga-se 

interessante dividir a pesquisa em dois focos: o que considera o comportamento das 

pessoas no processo de transferência de conhecimento (socialização) e o que faz 

referência aos mecanismos de estocagem do próprio conhecimento (memória 

organizacional). 

Logo, a transferência de conhecimento como visto na Figura 2.4, acontece: a) de 

pessoas para pessoas, por meio da socialização ou Canal 1; e b) de outras fontes 

para pessoas, através de mecanismos de codificação do conhecimento – meios 

eletrônicos, físicos (papel, periódicos, mídias, etc.) – que podem ser considerados 

como parte da memória organizacional física ou Canal 2. 

Neste trabalho a socialização (Canal 1) é vista como o processo de transferência de 

conhecimentos tácitos, a partir dos mecanismos criados para tal fim, como redes 

sociais, comunidades sociais, comunidades de prática, programas de 

mentoramento, reuniões stand-up, etc. Por sua vez, a memória organizacional 

(Canal 2) é vista como um mecanismo baseado na tecnologia de informação que 

existe por meio de dois tipos de sistemas de informação: a) os Sistemas de Gestão 

de Conhecimento (KMS) voltados para facilitar a recuperação de informação por 

meio de indexação ou motores de busca (ALAVI; LEIDNER, 2001; NEVO, 2003) e b) 

Sistemas Baseados em Conhecimento (KBS)13 que implicam em um forte 

envolvimento do usuário para evolucionar e tomar decisões baseando-se no 

aprendizado de regras de inferência e inteligência artificial (e.g. BUENO, 2005). 

Então, a partir desse ponto são estruturados separadamente esses dois canais: 

socialização e memória organizacional, na forma de construtos teóricos conforme 

sugerido no Quadro 2.2 – Construtos teóricos. 

2.3 SOCIALIZAÇÃO 

Esse item aborda a questão do conhecimento tácito visto como formulação de 

experiência e passa depois a explicar como esse processo acontece nas 

organizações intensivas em uso de conhecimento. 

                                            

13
 Entretanto, esse trabalho não revisa o comportamento dos KBS. 



25 

 

2.3.1 Conhecimento Tácito 

Na literatura, e na prática, já é amplamente aceita a existência de duas dimensões 

de conhecimento: conhecimento tácito e conhecimento explícito (NONAKA, 1994; 

POLANYI; SEN, 1983). O conhecimento explícito é aquele factível de ser codificado, 

de se colocar no papel através de imagens, figuras, desenhos ou outros, de maneira 

que é possível transferir este tipo de conhecimento através explicações pouco 

detalhadas. Por sua vez, o conhecimento tácito é percebido como aquele que as 

pessoas têm internalizado e que torna-se difícil de ser transferido porque está 

relacionado a práticas desenvolvidas ao longo do tempo através de experiências 

individuais, valores, ideias e emoções (GOURLAY, 2002). 

Deste modo, o interesse das organizações em gerir seu conhecimento apontará 

para essas duas dimensões do conhecimento. Por exemplo, (HANSEN; NOHRIA; 

TIERNEY, 1999) sugerem que as organizações escolherão o tipo de estratégia14 que 

estará alinhada com o investimento em TI de acordo com a dimensão do 

conhecimento que utilizam prioritariamente no desenvolvimento das suas atividades. 

Considera-se também que o conhecimento esteja sempre atrelado a uma ação ou 

demonstração de ciência por parte do detentor; de forma distinta dos conceitos de 

dado e informação (Figura 2.6), que poderiam ser alocados tanto pelas pessoas 

quanto pela tecnologia. 

Por outro lado, a junção de um usuário com um sistema de informação sugere 

interação de um especialista e uma tecnologia que deve fornecer as duas funções 

mencionadas anteriormente (armazenamento, ou estocagem, e recuperação); ou 

seja, a formação de memórias organizacionais produzidas no âmbito de trabalho das 

pessoas, e/ou repositórios de informação gerados no ambiente de desenvolvimento 

das tecnologias. 

                                            

14
 As estratégias sugeridas são: a) codificação, se a empresa está mais interessada em lidar com 

conhecimento explícito na forma de acervos de dados e informação, e; b) personalização, quando se 
busca gerar ambientes de socialização para compartilhar aprendizados e conhecimento tácito. 
(HANSEN; NOHRIA; TIERNEY, 1999) 
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Figura 2.6 – Relações entre conhecimento, informação e dado. 

Adaptado de Liew (2007) 

Portanto, considerando-se que o processo de transferência de conhecimento pode 

existir apenas entre pessoas; tecnologias, mídias, software e outros meios – 

compreendidos no objetivo de armazenar informações – funcionam como 

ferramentas de suporte ao processo de transferência de conhecimentos entre as 

pessoas, conformando uma memória organizacional (Figura 2.7). 

  

Figura 2.7 – Transferência de conhecimento/informação nas organizações 
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tácito e vice-versa. Porém, quando o fluxo acontece de pessoas para sistemas de 

informação, o processo não é de transferência de conhecimento, mas de 

transferência de informação de pessoas para um meio de armazenamento ou 

repositório temporal de forma diferente do processo de formação da memória 

humana. 
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A característica principal da memória humana detém é o reuso do seu conteúdo 

(IZQUIERDO; BEVILAQUA; CAMMAROTA, 2006). Isto significa que o conhecimento 

contido nessa memória deve possuir a capacidade de ser reaproveitado em 

diferentes processos e tarefas. Entretanto, esse reuso faz parte da individualidade 

de cada ser humano. O desenvolvimento de experiência é uma característica que 

cada pessoa vivencia individualmente. Portanto, quando observados os processos 

de criação ou aqueles que pertencem ao desenvolvimento de atividades estratégicas 

para uma organização, a experiência é vista como o “conhecimento da gestão”; no 

sentido de que se gerenciam resultados, não o processo. Isto ocorre devido a dois 

fatores: 

1. A dificuldade de se compartilhar o elemento tácito do conhecimento por 

envolver práticas de socialização que não possuem indicadores para verificar 

a qualidade dos dados fornecidos de uma pessoa para outra. Isto significa 

que tais dados não podem ser especificados ou testados cientificamente 

(JOHANNESSEN, 2001). Logo, não se acompanha o processo de 

aprendizagem, mas se espera uma aplicação do aprendizado na prática; 

2. O interlocutor geralmente interpreta a mensagem de forma distinta daquela 

que gostaria de repassar, precisamente por conta do reuso individual do 

conhecimento. No que se refere a esse tema, um caso prático é apresentado 

por Howells (1996). Esse autor indica que para gerir os valores intangíveis, 

dentro de uma organização, eles têm que ser explicitados primeiramente. 

Esses valores intangíveis são: as patentes formais, licenças compradas, 

pesquisas e outras fontes, bem como as comunicações informais. Todas elas 

possuem um alto grau de tacitismo (tacitness), de forma que só será possível 

um gerenciamento delas, quando explicitadas formalmente (FALCONER, 

2006; HOWELLS, 1996; ROBERTS, 2000). 

Portanto, o conhecimento por si mesmo fornece um problema na sua dimensão 

tácita. 

 Primeiramente, porque a dimensão explícita do conhecimento pode gerar 

tácitos distintos para cada ouvinte. O conhecimento explícito é aquele de 

simples transmissão, basicamente porque a pessoa que explicita a 

mensagem possui domínio ou experiência sobre a mensagem que está 
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tentando transmitir. Entretanto, os ouvintes podem internalizar esse 

conhecimento explícito associando-o com a própria experiência ou com o 

reuso do seu domínio de conhecimento (expertise); 

 Em segundo lugar, existe um problema que implica que as TI possuem 

limitações para armazenar informações de origem tácita. (FALCONER, 2006; 

MCDERMOTT, 1999; WALSHAM, 2001). Ou seja, se conhecimento tácito não 

conseguir ficar explicitado não poderá ser armazenado nas TI (Cf. nota de 

rodapé, 15). 

Logo, se considerada a premissa de que a TI não pode armazenar conhecimento, 

mas apenas dados e informação (Quadro 2.3), o problema do suporte da TI para as 

atividades relacionadas com o gerenciamento de conhecimento tácito torna-se mais 

visível. 

Quadro 2.3 – Dimensões do conhecimento x Dimensões da informação. 

Tipo de 
conhecimento 

Tipo de informação Suporte da TI 

Explícito 
Codificada 

Dados estruturados 
Datawarehouse, Web 2.0, bases de 
dados relacionais, etc. 

Tácito 
Não codificada 
Desestruturada 

Redes sociais, web semântica. 

Expertise/Reuso Implícita 

Sistemas de gestão de 
conhecimento personalizados. 
Inteligência de Negócios 
Big Data 

De uma forma mais abrangente, o conhecimento que permanece tácito ou implícito 

pode ser entendido como aquela informação que não fora codificada ou colocada 

em algum meio físico, de maneira que pudesse ser recuperada; chamada também 

de informação não codificada (FALCONER, 2006). Todavia, considerando que o 

conhecimento tácito possa ser recuperado15 por meio de ferramentas de TI. 

Segundo Falconer (2006), esta informação não codificada permanece nesse status 

por três razões: a) o indivíduo decide não explicitar a informação; b) o indivíduo não 

consegue explicitar a informação, dado que é uma experiência desenvolvida e 

internalizada por ele; c) o indivíduo compartilha a informação com seus semelhantes 

                                            

15 “O conhecimento tácito é difícil, mas não impossível de explicitar...” (MATTHEW; STERNBERG, 
2009) 
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em código não verbal. Isto é, a informação está tão espalhada que é de domínio de 

um grupo e, portanto não precisa ser verbalizada, ou faz parte de outra linguagem 

(ex.: corporal ou gestual). Este último tipo de informação, não codificada, é 

conhecido como conhecimento tácito coletivo (tacit group knowledge) (ERDEN; 

VONKROGH; NONAKA, 2008) (Cf. ANEXO C). Os processos de controle e de 

gestão de conhecimento explícito são mais visíveis na literatura. No entanto, 

gerenciar conhecimentos tácitos pode representar uma complexidade maior. 

Por outro lado, no caso do conhecimento explícito, é relativamente simples colocar 

informação extraída a partir dessa dimensão e, posteriormente, introduzir esta 

informação em um meio de armazenamento físico ou eletrônico para, finalmente, 

disponibilizar seu uso através desse mesmo mecanismo (ROBERTS, 2000). Se o 

conhecimento foi explicitado e pode ser compreendido por outras pessoas, então é 

possível indicar que outros conseguirão decodificar a mensagem; estabelecendo, 

assim, uma transferência de conhecimento explícito. Se o canal de transferência for 

uma tecnologia específica, então existirá uma transferência de informação codificada 

das pessoas para a tecnologia, ficando armazenada (estocada) em um determinado 

mecanismo e podendo ser recuperada mediante decodificação no futuro16.  

Finalmente, no caso de gerenciar-se conjuntamente conhecimento tácito e explícito 

por meio da experiência – ou seja, através do controle do recurso que detém as 

habilidades para realizar atividades de uma forma diferenciada — considerando-se 

aqui que a informação ficará “implícita”, ou seja, não existirá cópia dessa informação 

na memória organizacional. 

Conforme sugerido por Falconer (2006), a informação tácita é representada por 

aquela que é “indizível” – ou aquela não foi falada – uma vez que foi formulada 

através de experimentação individual ou, provavelmente, porque a cultura 

organizacional encoraja a não difusão. Adiciona-se a isso o fato de que essa 

informação está associada com aspectos positivos para as organizações, pois 

encerra insights importantes e conhecimentos relacionados à experiência. Contudo, 

                                            

16
 Essa estratégia de gestão de conhecimento é conhecida como “codificação” (codification) e, 

interessantemente, origina investimentos menores em TI quando comparada com a estratégia de 
trabalhar com informação não codificada ou “socialização” (socialization) (HANSEN; NOHRIA; 
TIERNEY, 1999). 
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também pode favorecer o antagonismo e a aversão se a natureza da experiência for 

negativa. Por fim, o autor supracitado indica que a informação tácita não é nem 

positiva nem negativa, mas depende do uso que a organização possa extrair de sua 

existência. 

A informação também pode permanecer tácita por motivos de segurança, como 

ocorre nos resultados de avaliações internas ou detecção de erros de um grupo 

dentro da organização, assim como nos resultados de uma pesquisa que procure 

inovar em determinado produto. Dessa forma, a informação tácita possui uma 

ambivalência de pertencer às duas dimensões do conhecimento (tácito e explícito). 

2.3.2 Experiência 

O conhecimento tácito em empresas intensivas em conhecimento está amplamente 

atrelado à expertise dos indivíduos considerados especialistas e também à 

experiência desenvolvida no âmbito de trabalho e retrabalho que diferencia quem 

está participando pela primeira vez de determinada tarefa daquele que já a tenha 

realizado inúmeras vezes. 

Aqui a experiência está associada com o fato de realizarem-se inúmeras vezes uma 

determinada ação, de modo que esta será mais ou menos aprimorada em relação 

ao numero de vezes que tenha sido exercitada (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 

2010). Embora as habilidades prévias da pessoa que desenvolveu a ação 

aceleraram ou diminuíram o ritmo da aprendizagem pessoal, o trabalho clássico de 

(DREYFUS; DREYFUS, 1986) apresenta cinco estágios de amadurecimento da 

experiência em relação ao uso da tecnologia (ANEXO B), de modo que um indivíduo 

é iniciado como novato em um tema específico e desenvolve aptidões que o levam a 

encarar situações de maior complexidade com maior naturalidade. Isto ocorre até o 

momento em que o indivíduo se torna especialista ou perito no desenvolvimento de 

uma atividade. Este fato está relacionado com a posse e evolução do conhecimento 

tácito associado à pessoa que realiza uma ação, especialmente ações que exigem 

aprimoramento do conhecimento para serem efetivadas com sucesso. 

A experiência também está relacionada a um processo de aprendizado por meio da 

observação e transferência de conhecimento a partir de outras pessoas no entorno 

ou pelos mecanismos de observação criados para este fim. Por exemplo, no 
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trabalho de Eraut (2007) são avaliadas as características de desenvolvimento da 

carreira de engenheiros e enfermeiras num estudo de caso. Os resultados indicam 

as possibilidades de aprendizado profissional no meio laboral (Quadro 2.4). 

Os processos de trabalho (coluna 1) dizem respeito aos processos mais genéricos 

no meio laboral. No resultado do estudo de caso, esses processos acontecem com 

maior regularidade. As atividades e os processos de aprendizado (coluna 2 e 3) 

estão vinculados entre si por uma relação de dependência. Os fatores vinculantes 

são: o desafio, o suporte e a confiança em outras pessoas dentro do esquema de 

trabalho (ERAUT, 2000). Essas três condições também ajudam a desenvolver a 

especialização (ou expertise) através do processo de socialização. 

Sob este ponto de vista, a experiência passa a ser um repositório baseado no 

desenvolvimento profissional das pessoas, mas influenciado pelas políticas e 

práticas da empresa na qual trabalham. Consequentemente, a questão que surge é 

se é possível ter um repositório material desse processo de aquisição de 

experiência. 

Quadro 2.4 – Tipologia de aprendizagem no início da carreira 

Processos de trabalho com 

aprendizado como subproduto 

Atividades de aprendizagem 

localizadas no trabalho ou no 
processo de aprendizado 

Processos de aprendizado no 

local de trabalho ou próximo 

Participar de processos em grupo 

Trabalhar com outras pessoas 

Consultar/conversar 

Enfrentar desafios, cumprir tarefas 
e desempenhar papeis 

Solucionar problemas 

Realizar tentativas externas 

Consolidar, estender e refinar 
habilidades 

Trabalhar com clientes 

Fazer perguntas 

Obter informações 

Localizar o recurso: pessoas 

Escutar e observar 

Refletir 

Aprender com os erros 

Ser treinado (couching) 

Ser orientado por um mentor 
(mentoring) 

Aprender por meio da observação 
(shadowing) 

Visitar outras firmas 

Conferências 

Cursos de curta duração 

Trabalhar para obter uma 
qualificação 

Estudar independentemente 

Adaptado de (ERAUT, 2007) 

O trabalho de (BASILI; CALDIERA, 1995; SCHNEIDER; VON HUNNIUS; BASILI, 

2002) sobre “Fábrica de Experiência” (Experience Factory) apresenta a teoria de 

uma possível estocagem de aprendizado (na forma de experiência) por meio do 

acompanhamento dos processos de desenvolvimento de software. Os autores 

sugerem que a experiência adquirida no desenvolvimento de software pode ser 

armazenada em uma base de experiência (Figura 2.9) e reutilizada em projetos 

posteriores, sugerindo, posteriormente, que não acontece apenas no 
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desenvolvimento de software, mas também em qualquer outro tipo de processo 

existente (Figura 2.8). 

Na base do modelo de Fábrica de Experiência, (SHULL et al., 2002) realizaram 

observações sobre quanto o conhecimento tácito poderia ser retido por meio das 

observações das práticas de reuso de artefatos de software em diferentes projetos. 

A conclusão foi que os procedimentos e os projetos podem ser replicados com leves 

variações que são inerentes aos humanos. Entretanto, os benefícios conquistados 

se deram no que se refere ao tempo e à eficiência na execução da aplicação de 

experiências anteriores a projetos novos. 

Salientamos aqui o modelo de “fábrica de software” para ressaltar as diferencias 

existentes em relação a uma MO. Uma base de experiência objetiva reter o 

conhecimento tácito na forma de formulas, modelos, desenhos, etc. 

 

Figura 2.8 – Organização do Projeto (Fábrica de Experiência) 

Adaptado de (BASILI; CALDIERA, 1995) 

Organização do Projeto 

Caracterizar 
Fixar metas  

Escolha do processo 

Executar 

processo 

Características/ambiente do projeto 

Metas atingíveis, processos, ferramentas, 
produtos, modelos de recurso, modelos de 

defeitos de projetos similares 

dados, lições aprendidas, ... 

análise de projeto, modificação do processo  

Fábrica de 

Experiência 

 



33 

 

 

Figura 2.9 – Fábrica de Experiência 

Adaptado de (BASILI; CALDIERA, 1995) 

Resumidamente, a experiência é, por si mesma, um repositório de conhecimento 

que depende das pessoas e recebe suporte de algumas ferramentas para se 

desenvolver. 

2.3.3 Processo de Socialização 

Entende-se por socialização o processo de interação entre membros de uma 

comunidade social17 desenvolvida através de atividades em comum. Entretanto, 

considerando, particularmente, que esse tipo de socialização envolve não apenas 

conversações cotidianas entre membros de uma organização, mas indica que existe 

um espaço comum para os integrantes, determinado pelas gírias e linguajar informal 

utilizado. Este ambiente se cria através da muita interação e combinados implícitos 

cultivados paralelamente ao processo de aprendizado de cada indivíduo, como parte 

da evolução de pessoa novata para pessoa especialista (ANEXO B). 

Nas empresas intensivas em conhecimento, o processo de socialização está 

orientado a vincular os especialistas àqueles que estão em processo de 

                                            

17
 Toda vez que se usa o termo “comunidade social” faz-se referência, em termos genéricos, a grupos 

de pessoas com interesses em comum. Esse termo pretende abranger as comunidades de prática 
(CoP), as comunidades de prática virtual e todos os tipos de redes sociais criadas no âmbito sócio-
econômico do centro de trabalho; com o intuito de resolver problemas, desenvolver projetos ou outros 
fins. 
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aprendizagem, de maneira a facilitar os processos de treinamento. Por exemplo, o 

trabalho de (Martinez-Solano; Giblin& Walshe (2005) sobre o aspecto da 

socialização em KIBS conclui que a socialização considerada por Nonaka; & 

Takeuchi (1997), relativa a conversão de conhecimento tácito em explícito nessas 

organizações é mais visível por meio do processo de mentoring. 

Consequentemente, as KIBS utilizariam mais mentoring nos processos de 

consolidação de especialistas. 

Nesse sentido, o papel das pessoas – como especialistas em um determinado tópico 

- é muito importante nas empresas KIBS, de maneira que possam atingir um 

determinado campo de conhecimento com a capacidade de resolver uma grande 

variedade de problemas . Isso significa uma fusão de experiência, conhecimento 

tácito e informação não codificada; conforme relatado nos itens anteriores. 

Entretanto, o modelo que utilize a KIBS para desenvolver ou facilitar o processo de 

socialização é importante para este trabalho, bem como a forma como esse 

processo influencia o desenvolvimento de repositórios de conhecimento ou memória 

organizacional a ser tratada no tópico seguinte. 

2.4 MEMÓRIA ORGANIZACIONAL E REPOSITÓRIOS DE 

CONHECIMENTO 

Este item trata dos conceitos referentes à memória organizacional no sentido mais 

amplo e, posteriormente, dos sistemas de gestão de conhecimento informatizados e 

da conjunção das pessoas que realizam a gestão do conhecimento. 

2.4.1 Repositórios de conhecimento 

O interesse no armazenamento e recuperação de dados na forma de uma “memória 

humana”, no âmbito gerencial, apareceu na década de noventa e teve muita 

significância em quanto ao uso de TI como suporte para os processos de 

armazenamento de informação. O trabalho de Walsh & Ungson (1991) propõe a 

existência de uma memória organizacional composta de depósitos (bins) humanos e 

não humanos. Essa ideia foi posteriormente reforçada por Hackbarth & Grover 

(1999) ,segundo a qual os depósitos têm uma interação e, portanto, fazem parte de 

um sistema. 
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Um sistema de memória organizacional, em termos práticos, pode ser entendido de 

duas formas: a) uma conjunção de pessoas compartilhando informações e 

experiências, treinando conceitos, aprendendo, capacitando-se, etc. e b) um 

repositório eletrônico de informações e dados. Logo, as construções mnemônicas 

das lembranças das pessoas passam a fazer parte dos episódios históricos da 

organização e de uma memória coletiva. Segundo (ROWLINSON et al., 2009), a 

linha de pesquisa deu maior importância às máquinas em comparação aos 

repositórios de conhecimento e deixou de fora os processos de memória humana, 

que são os componentes da personalidade da organização. 

Este item foca mais nos processos de memória das máquinas do que nos processos 

de formulação de conhecimento nas pessoas, procurando lacunas que poderiam ser 

avaliadas e preenchidas na fase metodológica. Portanto, foram abordados os 

Sistemas de Gestão de Conhecimento apresentados através de sua interface 

máquina. 

2.4.2 Memória organizacional 

A memória organizacional (MO) é parecida à memória dos indivíduos, no sentido de 

que o processo de armazenamento de informação acontece a todo momento. No 

entanto, a capacidade de aprendizado através da memória não é compatível com o 

processo de armazenamento da MO, uma vez que esta não acompanha os 

processos humanos de decisão. As informações armazenadas são produto de 

decisões e sua utilização é individual e/ou coletiva (WALSH; UNGSON, 1991). O 

enfoque pioneiro desses autores aborda três premissas para uma MO: a) descreve 

funcionalmente as organizações como sistemas que processam informações sobre o 

ambiente e que, portanto, exibem uma memória que é similar, também em termos 

funcionais, à memória dos indivíduos; b) acrescenta que a organização, além de um 

sistema de informação, é também um sistema interpretativo, o qual lida com as 

variações do ambiente em termos de incerteza e complexidade, sendo necessários 

mecanismos para rastrear, interpretar e diagnosticar eventos ambientais; c) supõe 

que a organização, vista como sistema interpretativo, é uma rede de significados 

compartilhados intersubjetivamente sustentada através do desenvolvimento de uma 

linguagem comum e das interações sociais do dia-a-dia. 
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Segundo Stein & Zwass (1995), a MO é entendida como um processo composto de 

quatro atividades: aquisição, retenção, manutenção e recuperação de informação 

(Figura 2.10). O ativador dessas atividades é um recurso de busca, sempre que for 

necessário utilizar o conhecimento armazenado em algum meio. Porém, a 

recuperação das informações apresenta a dificuldade de ter muitos significados para 

os diferentes tipos de uso ou necessidade que se pretenda dar à informação. 

A formulação de uma MO é distinta, dependendo do contexto da organização. Por 

exemplo, os trabalhos de Ackerman; Halverson (1999) & Halverson, Ackerman, 

(2002) apresentam o caso de uma call center, onde a curva de aprendizado do 

trabalhador é gerada através da sua comparação com as necessidades dos clientes 

que respondem pelo telefone; porém, com a diferença de que a memória, nesse 

caso, está “armazenada” apenas no cérebro de uma pessoa e num meio magnético. 

Deste modo, havendo a necessidade de colocar outra pessoa no cargo, a 

experiência não pode ser transferida por meio de treinamento, e o tempo que a 

pessoa gastou para demorou junto com todo o que teve que aprender sobre o cargo 

deve ser vivenciado novamente. 

 

Figura 2.10 – Processos de utilização de memória organizacional. 

Fonte: Adaptado de (STEIN; ZWASS, 1995) 

No trabalho de Dingsoyr & Royrvik (2003), a MO consiste no funcionamento de um 

software, denominado Well of Experience (WoX), que transforma a informação em 

mensagens instantâneas, disponíveis em tempo real em todos os computadores de 

uma firma. Essas mensagens incluem qualquer informação que possa ser útil para o 

usuário como, por exemplo, usar uma ferramenta de processador de texto ou indicar 
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a localização de um bar nas proximidades. Podem fornecer também qualquer tipo de 

informação que esteja sendo compartilhada em alguma parte da firma, 

independentemente da sua origem, de modo que se faz referência a uma forma de 

disseminação do que se sabe por meio da TI. 

Essas duas visões indicam que a perspectiva de como uma MO é formulada pode 

ser feita com ênfase nas pessoas ou na tecnologia. Em qualquer caso, esta 

avaliação é necessária a fim de determinar o que é necessário para compor um 

Sistema de Memória Organizacional (SMO). A necessidade do conteúdo, do que 

será armazenado na memória, depende em grande parte das características da 

organização e da utilização das informações. Isto porque dentro de cada 

organização, a cultura organizacional é formulada seguindo interesses específicos e 

baseando-se em fatos aceitos por todos em uma organização. 

Contudo, individualmente, cada pessoa tem desejos e expectativas que compõem 

seu próprio mundo. Todas as pessoas têm um alvo específico, comprometimento e 

razão de ser em uma organização. Isto implica diferentes perspectivas sobre a 

organização como uma matriz de pessoas com identidade própria. Portanto, 

considera-se aqui que a MO se cria tanto em face dos requerimentos pessoais 

quanto das necessidades coletivas em quatro componentes: 

 Memória de nível comportamental: neste ambiente existe a necessidade de 

interação com os componentes de uma organização (ou pares). Como tal, a 

sociedade declara parâmetros de comportamento que todos observam e 

detêm. Nesse nível, os indivíduos pedem e recebem informações de seus 

pares e de clientes a fim de desenvolver atividades cotidianas. Esta 

informação permite a existência de um fluxo e/ou intercâmbio de ideias atuais 

sobre eventos externos e internos, como rumores, boatos e diálogos do 

cotidiano. Esta informação não influencia diretamente o core business da 

organização, mas implica no desenvolvimento de memórias parciais e pode 

fornecer eficiência ao front-office. Um exemplo para a geração deste tipo de 

memória é o uso do WoX (DINGSOYR; ROYRVIK; DINGS, 2003), acima 

mencionado. Sua difusão permite a criação de memórias voláteis dentro da 

organização e melhora o fluxo social na área administrativa. 
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 Memória individual do processo: os indivíduos dentro da organização 

possuem um conhecimento específico (ou competência) para realizar suas 

atividades profissionais. Esta parte da memória individual é usada com essa 

finalidade. Utiliza-se uma parte da memória operacional e uma parte do 

conhecimento para interagir com a tecnologia. O processo de aprendizagem 

está fortemente incorporado neste nível de memória, dado que é a evolução 

do trabalho que desenvolve processos que destroem velhas práticas e os 

força na busca de novos objetivos (knowledge exploration). No estudo de 

caso de Ackerman & Halverson (1999), uma pessoa chamada Jhon trabalha 

como operador telefônico, fornecendo e recebendo informações sobre 

funcionários. Portanto, o procedimento envolve procurar pela informação 

adequada a partir de duas bases de dados. A eficácia de seu trabalho reside 

na combinação da experiência adquirida em reconhecer o banco de dados 

correto com o conhecimento de uma das funções básicas do software para a 

pesquisa. Desta forma, o processo de memória individual alimenta a MO por 

meio de mudanças internas, uma vez que as atividades, inseridas no 

processo, geram a necessidade de melhorias por si mesma. Ademais, a 

memória contribui para o bom desempenho de tarefas rotineiras. 

 Memória criativa: as mudanças dentro das organizações demandam 

processos de gestão que estejam orientados a defrontar-se com elas. Este 

cenário apresenta-se, majoritariamente, quando aparece um novo 

aprendizado, solução de problemas e conflitos, inovação, mudança de 

objetivos, etc. Deste modo, os processos são revisados para criar e introduzir 

as alterações pertinentes e programar melhorias. A memória criativa está 

formada pelo conjunto de situações, anedotas e operações utilizadas para se 

chegar à identificação de uma necessidade de evolução, não por soluções 

armazenadas que resultam desta evolução. Uma vez que o resultado desse 

processo é apenas uma primeira intenção, se acontecer com sucesso, se 

converterá em parte da MO ou, então, continuará a ser testada (a solução) 

até ser introduzida na memória. Uma unidade de memória criativa também 

pode aparecer a partir da junção entre uma unidade de memória 

comportamental e uma unidade da memória individual. 
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 Memória externa: conforme sugerido por Walsh & Ungson (1991), a MO 

também é formada por aqueles conhecimentos contidos nos arquivos que 

estão fora da organização, apesar de ainda pertencer a ela. Estes arquivos 

podem ser livros, informes ou ex-funcionários. Isto é, as informações sobre a 

empresa, que podem ser obtidas em outras organizações, formam a memória 

externa. No entanto, esse nível de memória organizacional também inclui o 

fato de uma organização poder aprender e ensinar. Isso explica, em parte, 

porque a MO é considerada uma metáfora nas organizações (ACKERMAN; 

HALVERSON, 1999). Um exemplo de memória externa é apresentado pelas 

comunidades de prática. Elas são grupos de pessoas interessadas em temas 

específicos para compartilhar, como em (MCDERMOTT, 2002). Outro 

exemplo é apresentado por Alani; O’Hara; Shadbolt (2002), no sentido de 

introduzir uma ferramenta (ONTOCOPI) para identificar comunidades de 

prática por meio do reconhecimento dos interesses (ontologias) comuns. 

Entretanto, os indivíduos e as máquinas possuem mais de um tipo de memória e 

também compartilham outros cenários; uma vez que têm uma memória para 

comunicar-se, pedir desculpas, etc. Adicionalmente, cria-se memória para 

desenvolver ideias específicas sobre o processo de trabalho na carreira ou sobre 

o saber coletivo. 

A Figura 2.11 apresenta essa sobreposição entre os quatro níveis de criação e 

armazenamento. A MO é geralmente representada por cilindros com o fim de 

indicar o armazenamento do que pode ser compartilhado; por isso existem 

sobreposições. O nível social é uma área comum onde todos precisam desse 

tipo de memória, contida em todas as pessoas. Mas há uma parte específica e 

individual dessa memória que é propriedade exclusiva do seu dono. Desta forma, 

a memória tem uma parte do cilindro para fora e outra, dentro do cilindro da 

memória externa. Isto explica porque a memória externa não depende dos 

outros. No entanto, ela precisa partir do nível social a fim de ser criada, de 

maneira que, a sobreposição entre uma memória individual e uma criativa suscita 

uma questão importante: por quê o investimento maior é geralmente feito acima 

desse cruzamento?. 
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Figura 2.11 – Níveis genéricos de Memória Organizacional 

Todavia, o sucesso das operações nem sempre estará concentrado nas "áreas de 

criatividade", mas na atenção e serviços diretos ou nas relações com a competência. 

É difícil estabelecer limites nestes níveis, mas não é difícil mapear as áreas 

envolvidas. No nível estratégico, é importante saber qual o core business ou a área 

mais forte, com o objetivo de redirecionar as forças ou os investimentos.  

2.4.3 Sistemas de Gestão de Conhecimento 

Sistemas de gestão de conhecimento (KMS) são tecnologias empregadas pelas 

organizações para conservar e utilizar melhor o conhecimento organizacional, bem 

como a partilha do conhecimento de suporte dentro e entre as organizações. 

Segundo Alavi & Leidner ( 2001) um KMS 

“... faz alusão ao tipo de sistema de informação aplicado para gerenciar o 
conhecimento organizacional. Isto é, são sistemas baseados em TI, 
desenvolvidos para dar suporte e melhorar os processos organizacionais de 
criação de conhecimento, armazenamento/recuperação; transferência, e 
aplicação.” 

O KMS é formado por ferramentas e processos utilizados por trabalhadores do 

conhecimento para identificá-lo e transmiti-lo para a base de conhecimento contida 

na MO. 

Contudo, um KMS não sugere um sistema de inteligência porque basicamente 

armazena essas informações, que posteriormente podem ser compartilhadas ou 
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recuperadas. Ele é um componente da OM que pode interferir na formação de uma 

cultura organizacional específica, de modo que a informação selecionada para fazer 

parte desse componente será parte do conhecimento emergente da organização no 

futuro. 

Os KMS podem ser adquiridos no mercado ou podem ser desenvolvidos in-house, 

dependendo dos recursos da organização e demandas internas geradas pela 

experiência. Destarte, um KMS pode ser entendido dentro de um espectro maior de 

possibilidades e, como tal, implica uma espécie de "modelo para montar" em vez de 

uma receita para ser feita. 

As decisões associadas à adoção de um KMS, a despeito de outras possibilidades, 

podem depender em grande parte não da gestão do conhecimento, mas da 

necessidade de injetar-se eficiência em uma determinada cultura organizacional. 

Assim sendo, é importante observar a organização como um mecanismo a fim de 

entender quais partes são mais importantes na busca da eficiência da operação, de 

modo que a tecnologia terá maior aceitação como o caminho a ser escolhido. 

 

Figura 2.12 – Decisões em que a TI ajuda a dar suporte 

Em uma analogia com a gestão de conhecimento, os KMS também precisam 

“gerenciar” as informações. Porém, dito gerenciamento aparece na forma de 
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extração, manipulação, codificação e visualização 18 (JENNEX; OLFMAN, 2003). Os 

KMS são sistemas criados para dar suporte a esse tipo de dificuldade. 

Segundo Jennex e Olfman (2003), existem duas aproximações no processo de 

desenvolvimento de um KMS: uma baseada no processo/tarefa e outra baseada no 

sistema infraestrutura/genérico. 

a) Processo/tarefa: Processo/tarefa: foca-se no processo de utilização do 

conhecimento ou da MO por parte dos integrantes em busca de eficiência 

para a execução de uma tarefa, processo ou projeto. Para tal objetivo, 

identificam-se necessidades de informação e conhecimento de onde elas 

estarão alocadas e quem irá utilizá-las. 

b) Sistema infraestrutura/genérico: foca-se na construção de um sistema de 

base para capturar e distribuir conhecimento ou memória organizacional no 

intuito de serem usados por toda a organização. Este procedimento depende 

muito dos detalhes técnicos para fornecer funções mnemônicas associadas à 

identificação, resgate e uso do conhecimento e memória organizacional. Esta 

perspectiva se centra na capacidade das redes de conexão, base de dados, 

organização e classificação do conhecimento x informação. 

A diferença fundamental entre eles é que o primeiro tem usuários e conhecimento 

identificados, ao contrário da segunda perspectiva. Logo, a qualidade da informação 

é um fator fundamental para obter a eficiência de um SMO. 

Uma aproximação de como isso poderia acontecer se encontra no modelo de 

arquitetura de um KMS de Riempp (2004)19 (Figura 2.13). As três camadas que 

compõem essa estrutura permitem identificar a função de cada componente do 

sistema, de modo a possibilitar um melhor entendimento das demandas que podem 

ser geradas a partir do conhecimento/memória organizacional. 

                                            

18
 Em analogia com o modelo de Nonaka (1994): socialização, externalização, combinação e 

internalização. 

19
 O modelo foi apresentado originalmente no livro de Gerold Riempp em 2004. No entanto, não se 

obteve acesso ao material original. Deste modo, fica aqui apenas a citação. O modelo foi retirado de 
um artigo do autor publicado em um evento. A referência original é: “Integrierte Wissensmanagement-
Systeme – Architektur und praktische Anwendung”, Springer, Berlin, 2004 
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Figura 2.13 –Modelo de arquitetura de KMS de Riempp 

Fonte: Adaptado de (HERTLEIN; SMOLNIK; RIEMPP, 2010) 

Por outro lado, Jennex e Olfman (2003), na revisão do modelo de McLean (2002), 

apresentam e expandem as características que podem ser questionadas no 

desenvolvimento de um KMS. A Figura 2.14 ilustra o modelo original e o modelo 

revisitado. O modelo original apresenta um roteiro de como seria corretamente 

desenvolvido um determinado sistema de informação. No modelo revisitado são 

considerados os elementos que envolvem o usuário como agente importante no 

desenvolvimento. As particularidades que possibilitam o sucesso de um KMS 

envolvem a satisfação do usuário, porém não tratam da questão de como o 

processo de formulação da memória organizacional e o processo de socialização 

participam na transferência efetiva de conhecimento. 
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Figura 2.14 – Evolução do modelo de qualidade de informação na percepção de KMS 

Fonte: Adaptado de (JENNEX; OLFMAN, 2003) 

Segundo o modelo acima, os benefícios para a gestão de conhecimento radicam na 

satisfação do usuário no uso do KMS devido à evolução do ferramental de TI desde 

a aparição do primeiro modelo. Portanto, esse modelo é importante para a pesquisa 

porque ajuda a fornecer uma base para verificação do sucesso na implementação 

de um KMS por meio dos benefícios percebidos. 

Outra base para avaliação dos KMS é fornecida por Nevo; Furneaux; Wand (2007). 

As atividades de gestão de conhecimento estão tipicamente relacionadas às 

capacidades que possui o KMS (Quadro 2.5), de modo que é possível mensurar os 

requisitos que deve ter um KMS para auxiliar as atividades de gestão de 

conhecimento. 
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2.5 MODELO TEÓRICO 

Nesse item, apresenta-se um modelo teórico como resultado da revisão 

bibliográfica. O modelo busca vincular o processo de socialização à forma como é 

construída a memória organizacional. Dado que a experiência é um fator crítico nas 

KIBS, considera-se aqui o papel que as pessoas mais experientes têm na 

formulação do conhecimento e a forma como ele será disseminado, considerando 

que os especialistas possuem uma maior capacidade de improvisação e conhecem 

e compartilham tácitos desenvolvidos em grupo através do tempo (Cf. ANEXO C: 

Níveis de qualidade do tacito grupal). Por outro lado, na escala de habilidades, os 

profissionais proficientes e especialistas apresentam a capacidade de gerar novos 

processos, segundo a necessidade da organização, com base em roteiros não 

escritos (Cf. ANEXO B: Cinco estágios de aquisição de habilidade). 

O modelo abaixo será avaliado através da pesquisa de campo. 

 

Figura 2.15 – Modelo Teórico de interação entre socialização e MO em KIBS 

Conforme observado na literatura, os especialistas possuem a maior parcela de 

importância dentro das empresas KIBS. Estima-se, portanto, que se existe um 

sistema de gestão de conhecimento na forma de um sistema informatizado e uma 

base de dados para registrar informações importantes que podem ser utilizadas para 
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treinamento de novatos ou para introduzir novos processos, o sucesso de tal 

sistema de informação dependerá em grande parte do papel desempenhado pelos 

especialistas. 

Consideram-se, a seguir, os seguintes construtos a serem avaliados na fase de 

pesquisa de campo: KMS, usuários, peritos, exploração (exaurir) x exploração 

(descobrir) e codificação x recuperação. 

 Usuário x Perito: esta classificação está vinculada à participação dentro do 

sistema de gestão de conhecimento. No modelo, são considerados 

“usuários”: o novato, o principiante avançado e o competente. Por sua vez, 

são considerados “peritos”: o proficiente e o especialista, segundo a escala de 

habilidades de (DREYFUS; DREYFUS, 1986) consignada no ANEXO B: 

Cinco estágios de aquisição de habilidade. Em termos práticos, isso significa 

que segundo a interação que uma pessoa possui com o KMS, seja como 

ferramenta de busca ou de transferência de conhecimento, ela poderá ser 

considerada alguém que usufrui das ferramentas do KMS ou alguém que 

forneceu os requisitos desse sistema e contribui diretamente para a evolução 

do sistema de informação. Isto não significa, no entanto, que o “usuário” não 

ajude no processo de evolução, mas espera-se que essa função seja 

desempenhada pelos “peritos”. Essa separação de papéis foi extraída do 

trabalho de Nevo & Chan (2007), onde o usuário e o perito são entidades 

opostas que cumprem o propósito de destacar os grupos mais significativos 

para o sucesso do KMS (ex.: diretores ou pessoal de TI). 

 KMS: o conceito teórico está explicado no Item 2.4.3. No modelo, considera-

se que o KMS, concebido como um sistema pode evoluir se conseguir ter 

uma relação direta com a memória organizacional. Isto acontece quando a 

ferramenta de TI utilizada para armazenar e recuperar informação admite o 

requerimento de quem a está utilizando, conforme sugerido na Figura 2.11. 

Nesse sentido, sugere-se que os “usuários” e os “peritos” interagem com o 

KMS de formas distintas ou possuem critérios distintos quando realizam uma 

busca, seja porque seus motivos são diversos, seja porque a lógica de busca 

reflete motivações variadas. A perspectiva de um relacionamento entre KMS e 
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MO foi sugerida em (NEVO; FURNEAUX; WAND, 2007), indicando relações 

entre atividades20 de gestão de conhecimento e KMS (Quadro 2.5). 

 Exploração (exaurir) x Exploração (descobrir): segundo proposto em 

(MARCH, 1991), as organizações necessitam alcançar o equilíbrio entre uma 

e outra exploração. Contudo, sabe-se também que é difícil de atingir esse 

meio termo, especialmente porque essas particularidades fazem parte da 

cultura organizacional da empresa ou porque existem motivações 

estratégicas ligadas a um ou outro comportamento. Nesse modelo, sugere-se 

atingir o equilíbrio através da discriminação do uso do KMS, de maneira que 

os “usuários” procurem exaurir o conhecimento e os “peritos”, por sua vez, 

acrescentem conhecimento ou processos. O objetivo final é desenvolver uma 

memória organizacional que comporte com distintos requisitos. 

Quadro 2.5 – Relação entre capacidades do KMS e atividades de gestão de conhecimento 
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Criação X X X x x x x x             

Codificação     X         x X x     x   

Transferência   X X   x     x X   x x x   

Aplicação X                   x x x   

Ciclos de feedback       x                   x 

Adaptado de (NEVO; FURNEAUX; WAND, 2007) 

 Codificação x recuperação: na parte final do ciclo, se o comportamento do 

KMS estiver alinhado com a MO, então os processos de codificação e 

recuperação poderiam apontar para a criação de uma “memória 

                                            

20
 As atividades de gestão de conhecimento forma extraídas da proposta de (NONAKA, 1994) e 

(ALAVI; LEIDNER, 2001) 
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processual”21. Ou seja, isto seria uma forma de armazenar as rotinas 

desenvolvidas a partir de práticas específicas (COHEN; BACDAYAN, 1994; 

EBBERS; WIJNBERG, 2009). 

 Socialização: conforme sugerido na formulação teórica, socialização é o 

processo de criação de vínculos através de interesses comuns e, no caso das 

comunidades sociais, baseados em interesses comuns de conhecimento. O 

modelo indica que a interação desse processo com a memória organizacional 

processual forneceria vínculos entre a informação disponibilizada em um KMS 

e o tipo de usuário. Considera-se que o mentoring é parte inerente desse 

processo em KIBS, mesmo quando não tenha sido institucionalizado, 

conforme sugerido em (MARTINEZ-SOLANO; GIBLIN; WALSHE, 2005). 

Destarte, o nível de habilidade está ligado com o papel do trabalhador do 

conhecimento em relação à construção da memória organizacional. Logo, os 

novatos são considerados “usuários” do sistema no sentido de que utilizam ou estão 

em processo de aprender a utilizar o sistema. Sabe-se que os especialistas (peritos) 

participam ativamente no desenvolvimento do sistema de informação, na condição 

de usuários ativos, e fornecem informações para expandir a base de dados ou 

estipulam os formatos que serão utilizados para registrar a informação. Considera-

se, adicionalmente, que os “usuários” estão mais orientados a uma exploração (no 

sentido de exaurir o conhecimento existente), ao passo que os “peritos” estão mais 

orientados a explorar conhecimento no sentido de descobrir novos insights. 

A gestão de conhecimento acontece na forma de um ciclo fechado que visa 

desenvolver expertise a partir das habilidades prévias dos usuários novatos nos 

processos de socialização, bem como através do uso da ferramenta de consulta e 

do treinamento disponibilizado. Desta forma, um KMS serve para compilar 

conhecimentos desestruturados e organizá-los com o intuito de disponibilizá-los. O 

elemento mais importante é a forma como se estrutura a memória organizacional. 

Isso ocorre porque ela não é considerada apenas um repositório físico de 

conhecimento, mas também um repositório de experiência (EBBERS; WIJNBERG, 

2009). 

                                            

21
 De “procedural memory”, originalmente do inglês. 
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3 MÉTODO 

No intuito de responder às perguntas de pesquisa (Item 1.2) delineou-se a 

instrumentação da investigação partindo de uma abordagem interpretiva e utilizando 

a metodologia de estudo de caso para coletar informações e obter sustentação para 

a análise que se pretende apresentar, conforme a Figura 3.1. 

  

Figura 3.1 – Abordagem, método e sequência da pesquisa 

O desenvolvimento deste capítulo acompanha a ordem de apresentação dos itens 

incluídos na figura acima. Discute-se também o método que servirá de suporte para 

sustentar os resultados do problema de pesquisa apresentado no primeiro Capítulo 

(Item 1.2). 
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3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

A abordagem de pesquisa adotada é de cunho qualitativo, uma vez que se busca 

entender o comportamento do conhecimento e dos sistemas de conhecimento em 

KIBS (Cf. Item 1.4), sugerindo levantamento de dados e observação dos padrões 

organizacionais estabelecidos, no intuito de gerar e compartilhar 

experiência/expertise. Parte-se também da evolução das contribuições da escola 

sócio técnica22 orientada a solucionar os problemas nascidos da falta de 

entendimento entre a forma como as pessoas influenciam a evolução dos sistemas 

de informação. Bostrom & Heinen (1977) apresentaram, no primeiro exemplar da 

revista MIS Quarterly, os problemas que surgem a partir da forma como os sistemas 

informatizados de apoio à gerência são desenvolvidos, atentando para o fato de que 

a visão dos desenvolvedores cria uma interpretação errada dos desejos do 

consumidor e este se equivoca em relação aos desejos do usuário. Mais 

recentemente, Baskerville (2011) revisa a mesma abordagem no âmbito de pesquisa 

dos sistemas de informação orientados sobre a perspectiva dos sistemas sócio-

técnicos para implementação de sistemas informatizados individuais (individual 

information system). Aqui, se usa uma premissa similar, que a socialização poderia 

influenciar a evolução de tais sistemas informatizados. 

A abordagem qualitativa envolve várias linhas filosóficas de pesquisa, das quais as 

mais utilizadas nas pesquisas relacionadas com aspectos sócio-técnicos 

(relacionamentos homem-máquina, redes sociais virtuais, e-learning, etc.) são: o 

positivismo e o interpretivismo23. Nessa pesquisa a abordagem é 

                                            

22
 A escola sócio-técnica nasce a partir de opiniões contrárias ao Fordismo. Tradicionalmente, o 

Tavistock Institute of Human Relations considera que as pessoas devem ter melhores condições de 
trabalho. Esta escola teve sua maior relevância no período do pós-guerra, na década de cinquenta. 
Aqui, não se faz referência a esta linha de pesquisa em particular, uma vez que: a) ela aborda 
problemas do âmbito trabalhista no seu espectro geral e b) o termo “técnica”, nesse contexto, não 
implica necessariamente aspectos tecnológicos. Neste trabalho, a parte técnica refere-se 
especificamente a aspectos tecnológicos. A “escola sócio-técnica” faz aqui alusão a pesquisadores 
que seguiram essa linha no âmbito do desenvolvimento de software e em sua utilização nos 
processos homem-máquina. 

23
 Interpretivismo: (também conhecido como hermenêutica ou Verstehen) corresponde às técnicas de 

coleta de evidências focadas nas intenções e significados subjetivos contidos em ações sociais. Para 
maiores detalhes veja, por exemplo, o livro de Schwartz-Shea & Yanow (2011) 
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qualitativa/interpretiva. São discutidas a seguir essas duas linhas de pensamento, 

com ênfase no interpretivismo. 

O positivismo será a perspectiva mais utilizada sempre que se tenha proposições 

formais para testar ou mensurações quantificáveis de variáveis, teste de hipóteses e 

inferências decorrentes de um fenômeno proveniente de uma amostra 

representativa de determinada população (ORLIKOWSKI; BAROUDI, 1991). A 

perspectiva positivista está fundada na ontologia, segundo a qual um objetivo físico 

e social existe independentemente do conhecimento que os humanos têm dele 

(DARKE ET AL., 1998). Isto é, os “fatos” assumidos, antes do início da pesquisa, 

devem ser corroborados pelos dados obtidos no campo. 

Já na pesquisa de corte interpretivo, o roteiro muda de acordo com as atitudes do 

objeto que está sendo pesquisado (KLEIN; MYERS, 1999). Sobre os métodos 

interpretivos de pesquisa, Walsham (1995) postula que: 

“Métodos interpretivos de pesquisa partem da premissa de que o nosso 
conhecimento da realidade é uma construção social, feita por atores 
humanos. Nesta visão, não podem ser obtidos dados carentes de valor, 
uma vez que o(a) pesquisador(a) utiliza seus preconceitos, a fim de orientar 
o processo de pesquisa. Além disso o pesquisador interage com os seres 
humanos da pesquisa, mudando a percepção de ambas as partes.” 
 

O interpretivismo considera o pesquisador como ente inseparável da realidade de 

pesquisa (ORLIKOWSKY & BAROUDI, 1991). Busca-se, então, o conhecimento de 

distintas realidades por meio da experiência do Sujeito-Observador, composto de 

construções sociais, linguagens simbólicas e interações culturais. 

A abordagem interpretivista privilegia o contexto situacional em que ocorre um 

determinado fenômeno. Seu foco está no processo, não no resultado (KLEIN E 

MYERS, 1999). No método científico clássico, assume-se que as informações e os 

dados relativos à realidade são medidas válidas do conhecimento adquirido por meio 

da pesquisa. No interpretivismo é a intencionalidade da interpretação desses dados 

e informações que irá modelar o conhecimento (quando relacionado às implicações 

da subjetividade do pesquisador) (LEMOS et al., 2007). 

O contexto metodológico do interpretivismo tem sido utilizado em pesquisas 

referentes a sistemas de informação. Por exemplo, Wanda Orlikowski (1993) o 

aplicou em um estudo de caso; Nevo (2003a) desenvolveu, nesse contexto, sua tese 

de Doutorado por meio de uma delphi e Martensson & Lee (2004) aplicaram-no em 
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pesquisa-ação. Sua utilização para pesquisa envolve aspectos qualitativos de TI 

(KLEIN; MYERS, 1999; WALSHAM, 1995b). 

No entanto, a perspectiva interpretiva formula limitações principalmente por parte do 

pesquisador. Tomando isso em consideração, foram formuladas as proposições que 

acompanham a linha de raciocínio do que pode ser interpretado a partir das 

interpretações dos sujeitos que vivenciam a correlação homem-máquina. 

3.2 PROPOSIÇÕES 

As proposições partem da análise dos objetivos de pesquisa e das lacunas 

encontradas na revisão bibliográfica. Entretanto, um fator notável na formulação das 

seguintes proposições de pesquisas foi o problema prático extraído a partir de 

resultados empíricos na literatura e das primeiras aproximações de campo. 

As proposições de pesquisa são quatro, como detalhadas a seguir: 

3.2.1 Primeira proposição (P1) 

Empresas que fornecem conhecimento como produto (KIBS) 

desenvolvem a própria gestão de conhecimento a partir do 

aprendizado junto aos clientes. 

Esta proposição versa sobre o papel do cliente no processo de formação de um 

especialista. A empresa fornece um serviço específico. Portanto, os especialistas e 

as habilidades que serão requisitadas dentro da organização devem estar 

vinculados ao protótipo de cliente almejado pela empresa. Por outro lado, a empresa 

também poderia estar influenciando o processo de tomada de decisão do cliente no 

sentido de criar fidelidade. Alternativamente, um cliente constante provavelmente 

voltará por razões que não foram explicitadas quando recebeu o serviço, mas que 

fazem parte das decisões sobre contratação pós-serviço. Uma proposição similar foi 

revisada nos trabalhos sobre KISA (FORSSÉN et al., 2005; MARTINEZ-SOLANO; 

GIBLIN; WALSHE, 2005; MILES, 2003)  

3.2.2 Segunda proposição (P2) 

A evolução de um KMS pode ser melhor compreendida quando 

investigados isoladamente os fatores sociológicos (processo de 
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socialização) e os fatores técnicos (ferramentas e artefatos) 

associados a esses sistemas. 

Considera-se como premissa que os sistemas de informação de suporte à gestão de 

conhecimento ou Sistemas de Gestão de Conhecimento (aqui chamados de KMS)  

ajudam não apenas a desenvolver as capacidades e habilidades das pessoas 

envolvidas no seu uso, mas também demandam a criação de mecanismos de busca, 

organização dos dados obtidos e outros aspectos que podem ser considerados 

como uma evolução desses sistemas a partir de sua interação com os usuários. Isto 

já foi sugerido pela escola sócio-técnica, de forma pioneira em(BOSTROM; HEINEN, 

1977a, 1977b). Igualmente, o trabalho de ALAVI & Leidner (2001) tratou do suporte 

que os KMS fornecem aos requisitos de compartilhamento de conhecimento, 

seguindo o modelo de Nonaka (1994). Finalmente esse aspecto também é tratado 

por Jennex (2008) através da revisão do impacto ou influência que um KMS tem 

sobre a memória organizacional. A lacuna que se busca investigar através da 

validação dessa proposição é precisamente a influência existente entre a forma 

como as pessoas socializam para gerar conhecimento (aprendizagem) e a forma 

como os KMS são adaptados para fornecer suporte a esse processo. 

3.2.3 Terceira proposição (P3) 

As KIBS buscam desenvolver um KMS, integrando os processos 

de socialização e a memória organizacional, como mecanismo de 

gestão de conhecimento. 

As empresas de serviços constroem sua memória organizacional através da 

experiência acumulada a partir das interações com o cliente. Reportam-se os 

resultados do que foi feito, os recursos que foram utilizados, etc. Entretanto, 

aspectos particulares como episódios do cotidiano, circunstâncias específicas e 

outras variáveis não são armazenadas como parte da memória organizacional, 

porquanto os sistemas de armazenamento cumprem bem a função de armazenar a 

informação na forma de informes. Estes podem ser claramente entendidos pelas 

pessoas que publicam a informação, mas oferecem dificuldades para as pessoas 

novas no uso do sistema e da própria informação. 
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Como apresentado na Figura 2.11, a memória organizacional é criada em diferentes 

níveis. Estes níveis podem estar vinculados a distintos estágios de aprendizado pelo 

fato de serem produzidos por pessoas com múltiplos objetivos e níveis variados de 

experiência. Logo, através do enunciado dessa proposição, busca-se verificar se as 

empresas KIBS tratam de integrar o processo de aprendizado social aos propósitos 

para os quais foi criado o KMS. 

3.2.4 Quarta proposição (P4) 

A parcela de conhecimento tácito embutida nos KMS não é 

compreendida pelos funcionários novatos, devendo ser explicitada 

pelos especialistas para a assimilação de conhecimentos por parte 

destes. 

Segundo discutido na literatura, os sistemas informatizados não conseguem 

armazenar conhecimento tácito. Este também pode ser encontrado na forma de 

informação não codificada, de maneira que apenas as pessoas que estejam muito 

ligadas com a construção da informação poderiam extrair metaconhecimento 

(conhecimento sobre o conhecimento) a partir da simples leitura ou observação de 

gráficos. Essa proposição considera que os especialistas têm uma maior capacidade 

de gerar metaconhecimento a partir do próprio tácito. Isto ocorre porque possuem 

maior tempo de permanência em uma organização e demonstram maior grau de 

abstração devido às suas habilidades específicas. Esta proposição está corroborada 

no trabalho de Dreyfus & Dreyfus (1986), o qual apresenta uma proposta de escala 

de cinco estágios de aquisição de habilidades (ANEXO B): novato, principiante 

avançado, competente, proficiente, especialista. Ademais, considera-se que o 

conhecimento do especialista tem uma parcela maior na memória organizacional e é 

capaz de explicar melhor as variáveis associadas ao comportamento dos sistemas 

informatizados. 

Por outro lado, a proposição também está relacionada à proposta de geração de 

tácito grupal (Cf. Item 2.3.1) de Erden; VonKrogh & Nonaka (2008) que sugerem que 

o conhecimento tácito é compartilhado através de uma construção que acompanha o 

processo de especialização do individuo dentro da organização. Neste sentido, 

conforme a experiência é acumulada, o especialista consegue ter uma maior 
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compreensão dos processos rotineiros e torna-se capaz de explicar incidentes ou 

resolver dificuldades a partir da interação com o conhecimento dos demais (Cf. 

ANEXO C). Em termos genéricos, busca-se avaliar o papel do especialista no 

processo de aprendizado do novato de utilização de um KMS. 

3.3 METODOLOGIA 

Levando-se em consideração o que foi apresentado acima em relação à abordagem 

da pesquisa, à metodologia de coleta e à análise de dados, pode-se afirmar que este 

é um estudo de casos cruzados (vide Figura 3.1); conforme indicado por (GERRING, 

2007, p. 20): 

“Um estudo de caso pode ser entendido como o estudo intensivo de um 

determinado caso único cujo propósito – ao menos em parte – é esclarecer 

uma grande classe de casos (uma população). A pesquisa de estudo de 

caso pode incorporar vários deles, isto é, pode tornar-se um estudo de 

casos múltiplos. Porém, em um determinado ponto, não é mais possível 

investigar esses casos em profundidade. A partir do ponto em que a ênfase 

do estudo muda de um caso individual para uma amostra de casos, pode-se 

afirmar que o estudo é um caso cruzado” (destaque nosso) (Gerring, 2007, 

p. 20)
24

 

Considerou-se, ademais, que cada caso escolhido acompanhasse uma orientação  

de estudo de caso interpretivo, segundo sugerido no trabalho de Walsham (1995b), 

e usam-se as recomendações de entrevista qualitativa apresentadas no trabalho de 

Myers & Newman(2007) como ferramenta para coleta de evidência. 

Walsham (ibidem) destaca o fato de que quando se realiza um estudo de caso 

interpretivo, devem ser consideradas as atividades do pesquisador como uma 

intrusão de um observador alheio ao ambiente de pesquisa – entendido como um 

universo particular onde será feita uma investigação especial. Então, ponderam-se 

nesta pesquisa os seguintes pontos (WALSHAM, 1995a): 

                                            

24 Tradução livre para: “A case study may be understood as the intensive study of a single case where the 

purpose of that study is –at least in part – to shed light on a larger class of cases (a population). Case study 
research may incorporate several cases, that is, multiple case studies. However, at a certain point it will no longer 
be possible to investigate those cases intensively. At the point where the emphasis of a study shifts from the 
individual case to a sample of cases, we shall say that a study is cross-case.” 
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a) Papel do pesquisador. Uma vez que o pesquisador é um elemento externo ao 

ambiente onde desenvolverá a pesquisa, ele deve tentar guardar para si suas 

próprias opiniões e permitir que o sujeito explicite o mais que puder suas 

apreciações e interpretação do problema em estudo. 

b) Evidência das entrevistas. Os entrevistados são a fonte primária dos dados, 

portanto as interpretações deles irão fornecer a massa critica de análise. É 

importante, então, a forma como é desenvolvida a entrevista. O seu estilo 

pode depender da percepção que se tenha do entrevistado. As entrevistas 

devem ser gravadas para que possam ser totalmente transcritas ou, em sua 

impossibilidade, para que considerem a maior quantidade de anotações. É 

importante mencionar que uma boa técnica não é condição suficiente para 

obter-se uma boa entrevista. 

c) Métodos de fazer a reportagem. Em geral, a forma de anunciar os resultados 

é crítica, mas a situação é ainda mais grave no caso referente ao estudo 

interpretivo. Isto porque o pesquisador não está apenas expressando sua 

interpretação dos fatos, mas o está fazendo a partir da interpretação do 

sujeito que vivencia o problema. Portanto, passa a ser importante a maneira 

como esses dados serão repassados. 

Esses três pontos devem foram considerados na etapa de levantamento de 

evidência na fase de campo. 

3.3.1 Escolha dos casos 

O critério utilizado para escolher os casos foi, fundamentalmente, o de que as 

empresas em estudo contemplassem as características das KIBS. Elas deveriam 

fornecer serviços baseados em conhecimento que por sua vez, possuem diferenças 

em relação serviços tradicionais. No ANEXO A: P-KIBS x T-KIBS, observam-se as 

considerações para escolher uma firma do tipo T-KIBS e firmas de serviços que não 

são consideradas KIBS. As P-KIBS são empresas de serviços tradicionais, as T-

KIBS estão amplamente vinculadas a desenvolvimentos tecnológicos ou utilizam e 

modificam tecnologia para fornecer seu serviço. 

Posteriormente, foram apreciadas a socialização e a memória organizacional como 

duas variáveis dependentes e a gestão de conhecimento como uma variável 
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independente. Nesse sentido, a premissa foi de que cada firma possui uma cultura 

organizacional própria e diferente das outras, refletindo nos seus processos de 

socialização e na forma como armazenam sua informação. De forma que foram 

utilizados três critérios na escolha das unidades de análise: 

 Tempo de existência: é importante que a empresa haja atravessado pelos 

vários empecilhos decorrentes do fornecimento de um serviço. Isto é, deve 

existir uma base de experiência; 

 Profissionais na área: considera-se importante que a empresa conte com 

especialistas, este requisito é importante para poder avaliara o modelo teórico 

e as proposições. Consideram-se profissionais às pessoas que hajam 

desenvolvido uma habilidade em torno a uma atividade específica e que a 

consigam desenvolver de forma diferenciada; 

 Gestão da informação: para que uma unidade de análise seja considerada 

valida para esta pesquisa, deve-se identificar a existência de um KMS. 

Baseando-se nesses critérios, foram escolhidas três KIBS, como descritas 

resumidamente: 

a) KIBS 1: empresa fornecedora de serviço de teste de software e outras tarefas 

análogas: engenharia de mudanças, terceirização, treinamento especializado, 

etc. 

b) KIBS 2: empresa de tipo OPT, dedicada a realizar pesquisa aplicada. Seus 

serviços incluem principalmente soluções de origem tecnológica. 

c) KIBS 3: empresa de tipo OPT, totalmente especializada no desenvolvimento 

de software e no fornecimento de suporte a pequenas empresas de software. 

Quadro 3.1 – Resumo das unidades de análise 

Unidade de 
Análise 

Codificação Rubro KIBS/OPT 
Validada como 

T-KIBS 

1 KIBS1 Teste de software KIBS Sim 

2 KIBS2 Tecnologia OPT Sim 

3 KIBS3 
TI: software e 

hardware 
OPT Sim 

A partir deste ponto, passou-se à fase de compilação de evidências. 
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3.3.2 Coleta de evidência 

O método de coleta de dados que servirá para afirmar ou negar  as proposições da 

pesquisa e para ajudar a responder suas perguntas é chamado de levantamento de 

evidência. No estudo de caso, o instrumento de coleta de dados (ou evidência) é a 

entrevista interpretativa, isto é, a focalização de roteiros semiestruturados (com uma 

sequência lógica de perguntas) e não estruturados (considerando as perguntas que 

aparecem a partir das observações de experimento25) de perguntas. 

Portanto, requerer-se-ão fontes de informação e o acompanhamento e redação dos 

resultados dessa informação por meio de um catalisador: o pesquisador. Neste 

sentido, a ferramenta mais utilizada é a entrevista. Sendo assim, revisam-se aqui as 

formas de entrevista e as lacunas que poderiam ser consideradas quando requerida 

sua utilização. 

Os estudos de caso se baseiam em entrevistas de diferentes tipos. Myers; Newman 

(2007) citam as seguintes como as mais genéricas: 

 Entrevista estruturada: quando existem roteiros de perguntas fechadas e eles 

não podem ser modificados. Esta entrevista é mais utilizada em pesquisa do 

tipo survey; 

 Entrevista desestruturada ou semiestruturada: realiza-se a partir de um roteiro 

incompleto, preparado com antecipação. Entretanto, o entrevistador deve 

estar pronto para improvisação; 

 Entrevista de grupo: nesse caso, duas ou mais pessoas são entrevistadas, ao 

mesmo tempo, por um o mais pesquisadores. Essa entrevista pode ser 

estruturada ou desestruturada. 

Os mesmos autores sugerem que os problemas e falhas que poderiam acontecer 

nesse tipo de levantamento de dados são: 

 Artificialidade da entrevista: devido ao contexto ou ambiente em que a 

entrevista é realizada. Pode acontecer tanto porque o entrevistado não 

                                            

25
 A acepção da palavra experimento, aqui, está associada com a possibilidade de repetir a 

construção de um caso – obtido através de pesquisa na literatura – contrastando características do 
que acontece na prática. Contudo, um experimento pode conter mais de uma perspectiva quando 
aplicado; dependendo do critério do(a) pesquisador(a). 
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demonstra interesse em registrar a entrevista, como também porque o 

pesquisador se sente desconfortável no ambiente ou influenciado por este; 

 Lacuna de confiança: algumas perguntas podem sugerir ao entrevistado 

entrar em detalhes íntimos sobre a empresa ou situações similares; 

 Lacuna de tempo: refere-se ao espaço de tempo ser muito curto para obter 

um ambiente favorável para a entrevista; 

 Nível de acesso: poderia existir acesso apenas a um nível hierárquico 

ocasionando miopia no entendimento de outros níveis; 

 Viés de elite: se o entrevistador considerar que o entrevistado tem muito 

conhecimento e sentir-se ameaçado por essa situação, pode acontecer de 

perder algumas ideias; 

 Efeito Hawthorne: criar protótipos de pessoas e considerar alguns fatos antes 

de realizar uma entrevista; 

 Construção de conhecimento: quando se enfrenta uma entrevista com pouco 

conhecimento sobre o tema, pode parecer que tudo é novidade. Esta 

percepção pode ser transmitida ao entrevistado, de modo a apenas recolher 

informações que podem não ser relevantes para a pesquisa; 

 Ambiguidade linguística: a forma de realizar uma pergunta pode impedir que o 

entrevistado compreenda o sentido correto da pergunta e acabe explicando 

um tema que não corresponde àquilo que se está tratando de descobrir; 

 Entrevistas com incidentes: as entrevistas são repletas de detalhes, medos e 

desconfianças, de modo que o entrevistador poderia ofender o entrevistado 

sem ter a intenção explícita de fazê-lo. Se acontecer, o entrevistado pode 

abandonar a pesquisa. 

O trabalho de campo consiste em entrevistas semiestruturadas sucessivas com 

pessoas que possam fornecer dados referentes ao funcionamento e estrutura do 

sistema de gestão de conhecimento dentro das KIBS. Considera-se que essas 

entrevistas irão ajudar a gerar novas perguntas que serão feitas para outras 

pessoas. Do mesmo modo, as novas perguntas voltarão a ser elaboradas para os 

mesmos indivíduos, acrescentando as modificações resultantes de cada entrevista 

anterior. Chamamos esse processo de entrevista evolutiva, devido ao fato de que 
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cada rodada de entrevistas permite aprimorar as perguntas que possibilitem um 

entendimento ou interpretação de como o entrevistado interpreta o problema em 

estudo. Segundo Gerring (2004), o objetivo do estudo de caso piloto é criar uma 

base de conhecimento exploratória para os casos subsequentes e ajudar a formular 

novas hipóteses a serem testadas a partir dos próximos casos. Nesse estudo, os 

objetivos em cada caso foram considerados complementares para responder à 

pergunta inicial da pesquisa. A aplicação dessa metodologia na KIBS1 serviu como 

estudo de caso piloto e ajuda a discriminar as limitações e empecilhos que foram 

encontrados durante o desenvolvimento das atividades de campo nesta 

organização. Desta forma, o roteiro utilizado nessa empresa ajudou a formular a 

“evidência primária”. Esta, por sua vez, deu suporte ao roteiro utilizado na KIBS2 e, 

de igual forma, na aplicação na KIBS3. No entanto, sempre que possível, retornou-

se indistintamente a cada empresa para avaliar a nova evidência (vide Figura 3.1). 

No próximo item, apresenta-se a estratégia de pesquisa, que seria o caminho a se 

seguir no intuito de coletar dados e responder às perguntas da pesquisa. 

3.4 PROTOCOLO DE PESQUISA 

Neste ponto, estabelece-se o percurso das atividades a serem realizadas em 

campo, na forma de um planejamento, determinam-se as questões a serem 

avaliadas e as pessoas representativas em cada unidade de análise; através do 

processo de entrevista planejada. Nessa etapa do trabalho, apresenta-se a 

estratégia de pesquisa estabelecida e aplicada nos estudos de caso. 

Posteriormente, são apresentados passos futuros para validar (ou invalidar) as 

proposições acima formuladas (Item 3.2). 

3.4.1 Estratégia de pesquisa 

Esse planejamento revela os caminhos de pesquisa estabelecidos e os objetivos a 

serem atingidos. Desse modo, esse item ajuda a nortear as observações que devem 

ser feitas, pretendendo-se contrastar a literatura e as lacunas nela encontradas. 

O estudo foi dividido em três etapas. Primeiramente foi criado um roteiro genérico 

para entender o funcionamento e as particularidades de cada firma estudada 

(Quadro 3.2 e Quadro 3.3), bem como poder visualizar as generalidades e os 
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procedimentos rotineiros de gestão de conhecimento. Posteriormente, os dois 

roteiros seguintes (Quadro 3.4 e Quadro 3.5) se ocupam das variáveis: socialização 

e memória organizacional. Em cada uma das KIBS, foi dada uma ênfase distinta a 

aspectos particulares (Cf. APÊNDICE IV: LEVANTAMENTOS PRELIMINARES E 

OBJETIVOS). 

Na primeira coluna, em cada quadro, apresentam-se os conceitos previamente 

estudados ou aqueles que sugerem alguma lacuna a ser observada na fase de 

campo. Esse planejamento revela os caminhos de pesquisa estabelecidos e os 

objetivos a serem atingidos. Desse modo, esse item ajuda a nortear as observações 

que devem ser feitas. 

3.4.2 Análise do ambiente 

Dado que o fator diferencial das KIBS está no foco de serviço escolhido, nessa 

primeira etapa busca-se avaliar dois aspectos do objeto de pesquisa: a) caracterizar 

a KIBS e b) caracterizar as KISA. Desse modo, inicialmente, foram observadas as 

particularidades de cada empresa através de visitas. Visando, entender melhor o 

serviço principal e a cultura organizacional do seu entorno. 

Quadro 3.2 – Estratégia de pesquisa (KIBS). Passo 1 

Etapa 1 – Análise do ambiente 

Passo 1: avaliar as características particulares da KIBS 

Conceito 

KIBS: Empresas solucionadoras de problemas, fornecendo 

serviços baseados em conhecimento para outras empresas. Das 

quais se considera àquelas que fornecem soluções mais 

baseadas em tecnologia (MILES; KASTRINOS, 1995) 

Descrição / Objetivo 

Caracterizar a empresa KIBS sob estudo, no intuito de entender 
suas características de KIBS (aqui observam-se apenas T-KIBS). 

Revisar os procedimentos de transferência de conhecimento em 
empresa KIBS. (P1) 

Questões específicas 

Como é vista a experiência dentro desse tipo de organização? 
Quais são os mecanismos de gestão de conhecimento existentes 
e como se operacionalizam? 
Qual é o papel da tecnologia de informação na gestão do 
conhecimento? 

Ferramentas utilizadas 
Evidência a partir de entrevistas junto a dirigentes. Documentos: 
teses e dissertações, Internet, outras fontes. 

Literatura e trabalhos 
similares 

(FREIRE, 2006; MILES; KASTRINOS; FLANAGAN; et al., 1995; 
TOIVONEN, 2004) 
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As atividades referentes à KISA foram extraídas por meio de entrevistas com os 
dirigentes ou com as pessoas responsáveis pela unidade de estudo dentro da KIBS. 
 

Quadro 3.3 – Estratégia de pesquisa (KISA). Passo 2 

Etapa 1 – Análise do ambiente 

Passo 2: avaliar particularidades no serviço fornecido pela KIBS 

Conceito 

KISA: Atividades realizadas a partir do conhecimento 
“profissional” contido nas KIBS e atividades de transferência de 
conhecimento (FORSSÉN et al., 2005; LEE et al., 2003). 

Descrição / Objetivo 

Entender a estrutura de serviços da KIBS. Dadas as 
particularidades específicas desse tipo de empresa, busca-se 
determinar as características que a diferenciam de outras 
empresas que fornecem serviços similares. 

Questões específicas 

Estrutura de atendimento aos clientes. Qual é a importância da 
experiência no processo? (P1) 

Qual é a importância dos profissionais para o serviço? (P3) 

Existem serviços complementares ao serviço principal 
(servitização)? 

Quais são os mecanismos de recuperação das lições aprendidas? 
(P4,P1) 

Como acontece o fluxo de conhecimento e quais são os 
mecanismos criados para este fim? (P2) 

Ferramentas utilizadas 
Teses, trabalhos empíricos, artigos, acadêmicos. 

Gravações e transcrições de entrevistas 

Literatura e trabalhos 
similares 

(FORSSÉN et al., 2005; LEE et al., 2003) 

3.4.3 Observação dos processos de socialização 

A observação dos processos de socialização (Quadro 3.4) visa identificar a forma 

como a empresa viabiliza o fluxo de informações. No Quadro 2.4, foram 

apresentados os mecanismos mais usados ou mais visíveis no processo de 

socialização das pessoas que começam a trabalhar dentro de uma organização. 

Busca-se, adicionalmente neste item, pesquisar sobre o mecanismo de geração de 

experiência a partir do aprendizado e, posteriormente, como esta se transforma em 

perícia (expertise) para o desenvolvimento de atividades mais complexas em menor 

tempo e com menos recursos. Dessa forma, as ferramentas metodológicas, nessa 

fase, incluem observação e interpretação das observações. Considera-se importante 

realizar entrevistas e conversações junto a pessoas com diferente grau de 

habilidade, com o objetivo de criar um espectro de visibilidade maior com respeito a 

o que se pretende descobrir. 
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Quadro 3.4 – Estratégia de pesquisa (Socialização) 

Etapa 2 – Observação dos “processos de socialização” 

Conceito 

Processo de socialização: processo de interação entre membros de 
uma comunidade social desenvolvida a partir do engajamento que 
se gera através de atividades desenvolvidas em comum e 
buscando obter um beneficio grupal (ERAUT, 2000, 2007; NEVO, 
2003). 

Descrição / Objetivo 

Observar, buscando entender como se desenvolve a expertise no 
âmbito das organizações KIBS. (P2) 

Extrair o conhecimento prático sobre como são entendidos e se são 
aplicados os processos de “mentoring, couching e shadowing”. (P2) 

Caso o serviço seja fornecido em forma de projeto, procura-se 
entender como é escolhido o especialista para cada projeto (ou 
quais são as políticas de cada organização). (P1) 

Questões específicas 

Quais são os mecanismos estabelecidos para a criação de 
conhecimento? 
Quais são as práticas estabelecidas para fomentar diálogo entre os 
especialistas e quais são os mecanismos de aprendizado dos 
novatos? 
Existem práticas como mentoring, couching, shadowing ou outras 
dentro da organização? 
Como avaliar quando um sujeito já não deve mais ser considerado 
“novato”? 

Ferramentas utilizadas 

Entrevistas e conversações junto a pessoas representativas. 
Avaliação dos construtos referentes à formação de experiência e 
conhecimento tácito. Revisão e contraste dos resultados das 
observações, com literatura empírica. 

Comparação com os mecanismos apresentados de “experiência 
como repositório”. 

Literatura e trabalhos 
similares 

Artigos acadêmicos, revisão de pesquisas similares. Fórum de 
gestão de conhecimento. 

(ERAUT, 2000, 2007) 

 

3.4.4 Memória Organizacional 

Este roteiro serve para avaliar o processo de evolução dos sistemas informatizados 

referentes à gestão de conhecimento dentro das organizações. Dessa maneira, 

objetiva-se entender como os Sistemas de Gestão de Conhecimento aparecem nas 

empresas intensivas em conhecimento e qual o papel deles no processo de 

trabalho. A observação dos mecanismos físicos de armazenamento da memória 

organizacional envolve o entendimento de como esses mecanismos foram 

desenvolvidos e, também, o entendimento de quem são os usuários principais e os 

peritos (stakeholders) (ex.: desenvolvedores, pessoal de TI, especialistas que 

desenvolveram o mecanismo). 
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Quadro 3.5 – Estratégia de pesquisa (Memória Organizacional) 

Etapa 3 – Memória Organizacional 

Conceito 

Memória Organizacional: elemento da gestão de conhecimento, 
aqui entendida como mecanismos e máquinas fornecidos e 
utilizados pela organização para aprimorar o efeito de alocação do 
seu serviço principal, bem como para preservar e compartilhar 
informações e conhecimento advindos dos processos rotineiros e 
não rotineiros. (COHEN; BACDAYAN, 1994; DUNHAM; BURT, 
2011; WALSH; UNGSON, 1991) 

Descrição / Objetivo 

Analisar a estrutura de um sistema informatizado e personalizado 
para a gestão de conhecimento, de maneira a avaliar a 
importância de um KMS em KIBS. (P1) 

Entender se um KMS foi adquirido, desenvolvido, adaptado, etc.; 
e o que isso significa para as KIBS. (P2,P3) 

Finalmente, avaliar os “benefícios” de um KMS (P2,P3,P4), em 
particular com foco nos repositórios explícitos, para entender 
como se armazena e se recupera a informação (P2) e como se 
gerenciam os portais de conhecimento (caso existam) (P2, P3). 

Questões específicas 

Quais são as necessidades que geram a criação de um 
repositório de conhecimento? 
Sistemas de gestão de conhecimento são desenvolvidos 
internamente ou são comprados no mercado? 
Existem mecanismos de avaliação do funcionamento do 
repositório de conhecimento? 
O sistema repositório de conhecimento serve também para 
interagir com o cliente? 
Quem está encarregado da área de interação entre TI e gestão de 
conhecimento? 
Como avaliar o valor do conhecimento armazenado através do 
tempo? 
Como se tomam decisões a partir das informações obtidas 
através do sistema de gestão de conhecimento? 

Qual é o papel do cliente na geração de uma memória 
organizacional? 

Ferramentas utilizadas 

Revisão empírica de estudos de caso anteriores. Entrevista 
evolutiva (entrevista aprimorada o realizada mais de uma vez). 
Observação das práticas, relatórios, revisão do portal de 
conhecimento. 

Literatura e trabalhos 

similares 

Artigos, referências da Internet, software de prateleira, casos de 
estudo. Sites de desenvolvedores de sistemas de gestão de 
conhecimento. Fontes externas, usuários. 
(NEVO, 2003) - (KANKANHALLI; TAN; WEI, 2005) 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

Apresenta-se nesse item a forma como foi aplicada a abordagem metodológica nas 

empresas objeto de estudo.  

Nesse sentido, por um lado, a forma de extrair os requisitos de cada empresa, no 

que tange os seus mecanismos de gestão de conhecimento, ajudou a dar respostas 

às perguntas da pesquisa (vide item 1.2) e a aprimorar as questões que foram 

formuladas nas entrevistas posteriores. Entretanto é importante frisar que a 

aproximação em cada empresa possui características distintas em sua construção; 

isto pelo fato de que a oportunidade de pesquisa em cada empresa se apresentou 

de maneira distinta, mas complementaria para as proposições formuladas (Cf. 

APÊNDICE I; APÊNDICE II e APÊNDICE III). 

Por outro lado, utilizando a estratégia de pesquisa (apresentada em Quadro 3.2, 

Quadro 3.3, Quadro 3.4 e Quadro 3.5) através de entrevistas, buscou-se entender 

como se configura a gestão de conhecimento nas empresas estudadas, com foco na 

transferência de conhecimento em dois canais: a) através das pessoas (foco 

sociológico) e b) através de um meio eletrônico ou físico (foco técnico). Assim, as 

observações, de cada unidade de análise, são apresentadas em três partes: 

 Inicialmente são discutidas as generalidades de cada unidade de análise; 

 Em seguida são apresentadas as observações específicas sobre o processo 

de socialização; 

 Finalmente, são apresentadas as observações referentes à memória 

organizacional. 

4.1 UNIDADE DE ANÁLISE: KIBS1 

A unidade de análise KIBS1 é uma empresa privada dedicada principalmente a 

fornecer serviços de teste de software (software testing). A KIBS1 é uma empresa 

líder no setor. Os maiores consumidores do seu serviço atuam no setor bancário. 

No Quadro 4.1 foram consignadas as entrevistas e tempo meio de cada entrevista 

realizada na KIBS1. Alguns dados foram extraídos de entrevistas realizadas por 

outro pesquisador com interesse em esta empresa. As demais entrevistas buscaram 

atingir pessoas representativas de tipo: “especialista” e “novato”. 
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Quadro 4.1 – Fontes de evidência na KIBS1 

Cargo 
Número de 

pessoas 
Entrevistas 

Tempo 

médio da 

entrevista 

Nível de 

habilidade 

Tipo de 

informação 

Stakeholder 3 4 2 horas Especialista 
Entrevista 

direta 

Funcionário 2 3 1 hora 
Especialista 

/proficiente 

Entrevista 

direta 

Arquiteto de 

software 
1 1 30 minutos Especialista 

Entrevista 

direta 

Analista de 

sistemas 
4 1 30 minutos 

Competente 

/principiante 

avançado 

Leitura de 

entrevista 

 

Essa empresa começou suas atividades há quinze anos, especializando-se no ramo 

de projetos de consultoria de desenvolvimento de software. Iniciou-se como uma 

empresa de pequeno porte, formada essencialmente, pelos seus atuais dirigentes. 

Posteriormente, na virada deste século, com o problema do “bug do milênio”26, o 

crescimento da firma foi bastante significativo, resultado da forte demanda pela 

realização de teste de adequação de sistemas de informática27. 

                                            

26
 O “bug do milênio”, problema do ano 2000, ou Bug Y2K, foi o termo usado para se referir ao 

problema previsto para ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano 1999 para 
2000. Bug é um jargão internacional, usado por profissionais e conhecedores de programação, que 
significa um erro de lógica na programação de um determinado software.  
Segundo o levantamento do Banco Central, em abril de 2009; 94,42% das instituições financeiras -- o 
equivalente a 2.348 instituições -- já haviam feito o teste de adequação dos seus sistemas de 
informática, simulando a virada do milênio. Os testes foram fiscalizados pelos técnicos do BC. 
(http://www2.uol.com.br/JC/_1999/0408/ec0408l.htm visitada em 13/08/12). Essas cifras servem para 
demonstrar o grau de impacto que teve esse fenômeno para as empresas dedicadas a fornecer 
testes de software. 

27
 Esse processo de crescimento foi importante para nosso trabalho. Foram enfrentados dois tipos de 

empecilho: a) aumentar rapidamente a quantidade de programadores com conhecimento para simular 
o “bug do milênio” e b) como aproveitar o conhecimento gerado para ser acrescentado na memória 
organizacional. Esses dois pontos são explanados posteriormente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defeito_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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Seus serviços são voltados basicamente para o suporte de operações 

informatizadas, principalmente na área de teste de software. Contudo, existindo 

demanda, a empresa pode desenvolver software ou dar treinamento sobre o uso de 

sistemas informatizados para os quais já não existam manuais ou pessoas com a 

expertise suficiente para desenvolver esta tarefa. Uma das características mais 

importantes dessa organização é o fato de existirem nela profissionais de diversos 

ramos28 e uma estrutura funcional mais horizontal. 

Formalmente, obtiveram-se os dados desse caso por meio de uma sequência de 

entrevistas semiestruturadas junto aos fundadores da empresa, buscando sempre 

resolver lacunas criadas na entrevista anterior. Foram também entrevistados 

especialistas da área de desenvolvimento de software e da área de planejamento 

estratégico, assim como foram recopiladas entrevistas realizadas em um estudo 

paralelo junto a um arquiteto de software, um analista de negócios e uma analista 

sênior.  

A sequência da abordagem metodológica seguiu o enfoque interpretivo. É 

importante salientar, nesse ponto, que a KIBS1 manifestou um grande interesse no 

tema da gestão de conhecimento e ofereceu toda a ajuda necessária para estudar 

as variáveis e os elementos significativos que pudessem auxiliar na pesquisa. Os 

resultados resumidos estão ilustrados no Quadro 5.1. 

Na primeira reunião, a KIBS1 teve uma grande participação no sentido de oferecer 

um panorama bastante claro sobre como são desenvolvidas as atividades 

estratégicas e as atividades de suporte, principalmente, no tocante aos clientes. 

Considerando que os serviços dependem fortemente do relacionamento com os 

clientes e, no caso dos serviços de longo prazo, de fidelidade, esse aspecto não foi 

uma novidade. Entretanto, foi interessante verificar o peso da experiência em uma 

KIBS e a importância que possuem os profissionais para o sucesso de um projeto. 

Ficou claro, então, que a expertise é muito importante nesse tipo de organização e, 

conforme observado nesta empresa, existe certa dificuldade na criação de 

mecanismos que ajudem: a) na recuperação da expertise (expertise retrieving) e b) 

                                            

28
 Considera-se profissional não apenas aquela pessoa com título universitário, mas também aqueles 

cuja experiência os faculte a executar tarefas únicas ou de um modo personalizado (ERAUT, 2000). 
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na alocação de expertise (expertise allocating). Entretanto, não foi de nosso 

interesse, num primeiro momento, enfocar esse aspecto pontual. Reuniões 

posteriores ocuparam-se do Canal 1: socialização. Procurou-se entender através 

das perguntas abertas como acontece o processo de transferência de experiência 

(ou expertise). Um fato que ficou claro é que os projetos buscam, através da 

confrontação com o cliente, desenvolver as capacidades dos executantes, de 

maneira que existe uma “seleção natural” das pessoas que possuem a habilidade de 

progredir amplamente na execução de tarefas não rotineiras. Os processos de 

socialização recebem um forte investimento nessa empresa. Pretende-se incentivar 

as pessoas a interagir, compartilhar relatos e publicar iniciativas em um mural 

público. Não existem salas fechadas, apenas aquelas para reuniões de trabalho e 

para cursos de treinamento. A maioria das salas contém janelas de vidro. Embora o 

conhecimento seja importante nessa KIBS, torna-se fundamental saber quem sabe 

“o quê” e quem pode fazer “o quê” para realizar as atividades eficazmente. 

Em reuniões posteriores, o rumo da entrevista mudou, ainda que, quase sempre, 

acompanhando o ritmo proposto pelos próprios dirigentes. Ficou claro, assim, que o 

grande problema da gestão de conhecimento nessa empresa é criar mecanismos de 

facilitação de transferência de expertise. Isto porque, a partir de uma visão externa, 

uma vez que a empresa está dividida estruturalmente em diversas áreas, ela fica 

sendo amparada por uma pequena área correspondente à tomada de decisões e 

todas as demais áreas permanecem à mercê do cliente interno; o que seria a 

mesma figura da produção contínua em uma fábrica. Por exemplo, em um processo 

de licitação para conquistar um projeto de dez anos de duração, alocam-se quinze 

funcionários em tempo integral, durante um mês, para apresentar uma proposta 

ganhadora. Uma vez obtida a licitação, alocam-se apenas cinco dos funcionários 

para gerenciar o projeto durante quatro meses. Posteriormente, entretanto, 

permanece apenas um dos funcionários que esteve desde o início com uma equipe 

totalmente formada por ele. No tempo restante, tudo acontece como um processo de 

fábrica totalmente linear. Deste modo, a cúpula das primeiras quinze pessoas forma 

a área que dá suporte a maior parte dos processos estratégicos da organização. 

Teoricamente e de acordo com a analogia feita por um dos dirigentes: se a empresa 

estivesse dividida como uma “pizza” (Figura 4.1), a fatia composta pelas quinze 

pessoas que iniciaram o projeto seria mais interessante para a gestão do 
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conhecimento do que o resto da pizza. Logo, se fosse possível ampliar o alcance 

dessa fatia por meio de algum mecanismo, o diâmetro desse segmento aumentaria 

(independentemente do que pudesse acontecer com as demais áreas). Este é o 

objetivo que persegue uma “gestão de conhecimento” nessa firma. 

 

Figura 4.1 – Perspectiva de desenvolvimento isolado 

As entrevistas posteriores mantiveram o interesse na criação e desenvolvimento do 

portal de conhecimento, no motor de busca interno e no KMS utilizado, para 

treinamento de novos membros, capacitação em novas técnicas e estocagem de 

casos de uso (teste). 

Estas entrevistas forneceram a primeira evidência a ser confrontada com a pergunta 

de pesquisa e seus objetivos. Os resultados apareceram de acordo com a evolução 

das perguntas e o foco de interesse, visto que pretendeu-se encontrar uma 

convergência entre os objetivos (necessidades) da KIBS e aquilo que efetivamente 

poderia ser tema de pesquisa . 

4.1.1 Processo de socialização na KIBS1 

Para explicar o processo de socialização na empresa KIBS1, é necessário, 

primeiramente, analisar o fluxo regular de processo de trabalho (Figura 4.2) dentro 

dessa organização. Procura-se, assim, enfatizar os momentos em que a 

socialização acontece de fato ou deveria acontecer. 

Outras 
áreas 

Aumento 
desejado 

de 
expertise 

Projeto em 
andamento 
(15 pessoas) 

Se esta área for desenvolvida, 
(através do aumento do 
número de especialistas ou da 
multiplicação da expertise), 
ainda que o resto continue 
igual, o desempenho da 
organização como um todo 
sofrerá um progresso bastante 
considerável.  

Área de 
desenvolvimento 

Área de 
testes 

Administração 
de Operações 
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Figura 4.2 – Fluxo de processo de trabalho na KIBS1 

É possível dividir a metodologia de trabalho da empresa KIBS1 em três fases. A 

primeira fase é sempre o contato com o cliente, via licitação ou via solicitação de 

serviço por parte dele. Essa fase é importante porque o cliente deve estar totalmente 

ciente de que os requisitos elencados por ele foram entendidos corretamente. Esse 

aspecto diz muito da forma como se organizam as equipes de projeto, uma vez que 

os empecilhos gerados no atendimento a um cliente criam aprendizados importantes 

que podem ser discutidos entre os especialistas posteriormente. Para tanto, 

reuniões são realizadas em um determinado dia da semana a fim de compartilhar 

eventos inesperados, formas de solução de contingências, etc. 

A metodologia da empresa, nessa fase, implica na consideração de duas regras: a) 

a pessoa que irá explicar o serviço para o cliente nunca deve apresentar-se sem ter 

um bom conhecimento da empresa que está sendo visitada (rodada de negócios, 

histórico, gírias particulares e qualquer outro aspecto que poupe explicações para o 

cliente) e b) geralmente, quando o cliente é totalmente novo, o encarregado será 

sempre uma pessoa com muita experiência. Se o cliente não for novo, o projeto 

pode incluir pessoas com menos experiência. 

A segunda fase consiste, basicamente, no próprio processo de teste de software. 

Nesta fase, a empresa utiliza o modelo IDEAL29 (MCFEELEY, 1996). O processo 

exige, inicialmente, a análise do problema e o planejamento das ações a serem 

tomadas. Posteriormente, o processo passa a ser altamente repetitivo e, até mesmo, 

                                            

29
O Modelo IDEAL é um modelo de aperfeiçoamento organizacional que serve como um guia para 

iniciar, planejar e implementar ações de melhoramento. A palavra IDEAL é um acrônimo em inglês 
para Iniciar (initiating), Diagnosticar (diagnosing), Estabelecer (establishing), Agir (acting) e Aprender 
(learning). 

Pedido acionado 
pelo cliente 

Licitação 

Planejamento 

Avaliação 

Execução 

Validação Negociação 

Início 

Entrega 

Fase 3 Fase 2 Fase 1 
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mecânico. O processo de socialização é muito importante na etapa de 

estabelecimento da arquitetura do software e dos requisitos necessários para sua 

execução, uma vez que se necessita de um especialista ao longo dessa fase. Em 

seguida, o serviço torna-se amplamente repetitivo e passa a formar parte do trabalho 

e retrabalho de uma grande quantidade de programadores. Estes, por sua vez, 

formam o maior contingente dentro da empresa. Entretanto, esses programadores 

não buscam socializar-se e a empresa também não fomenta a socialização entre 

eles. 

A terceira fase consiste na entrega dos resultados. Como na primeira fase existem 

responsáveis pela entrega e conformidade dos requisitos apresentados, esse 

processo é geralmente acompanhado de perto pela gerência da empresa. O 

processo pode ser dificultado pelo fato de que podem não existir conformidades por 

parte do cliente, gerando um novo ciclo de trabalho adicional. 

Em conclusão, nas três fases, o conhecimento é uma variável importante. No 

entanto, na primeira e na terceira fase, o aprendizado é constante e muda 

repentinamente de acordo com as exigências do cliente (primeira fase) e 

posteriormente com a capacidade de atingir a qualidade esperada (terceira fase). Na 

segunda fase, concentram-se o conhecimento e a memória que a empresa poderia 

resgatar, porque é um processo que faz parte do core business da empresa, que 

tem sido aprimorado ao longo dos anos, uma vez que esta fase não possui 

comportamento cambiante. Portanto, a empresa procura enfatizar os mecanismos 

de recuperação de experiência na primeira e segunda fase; na primeira fase porque 

faz parte do aprendizado dos dirigentes e na segunda pela necessidade de uma 

grande massa de teste (que significa ter bons gestores de armazenamento de 

dados) para ter um bom desempenho. 

4.1.2 Memória Organizacional na KIBS1 

Este item se refere ao processo de implementação de mecanismos de 

armazenamento, codificação e recuperação de informação na unidade de análise 

KIBS1. O primeiro momento importante no processo de criação desses mecanismos 

se deu nos primeiros cinco anos de formação da empresa, junto com o crescimento 

repentino desta por conta de uma grande procura espontânea pelos serviços de 
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teste do “bug do milênio” (como explicado anteriormente). A empresa estava 

formada por poucos funcionários com amplo conhecimento sobre como realizar o 

teste. Houve um crescimento considerável da demanda por estes funcionários 

qualificados devido ao aumento da procura por empresas especializadas. Porém, 

naquele momento não existia uma oferta importante de profissionais com a 

capacidade de realizar esse tipo de teste. 

A solução da empresa foi criar um software proprietário de treinamento para que os 

programadores pudessem aprender a realizar essa tarefa no curto prazo. O 

resultado foi satisfatório, no sentido de que o treinamento foi efetivo na 

disseminação de um conhecimento específico em um curto período de tempo. 

Entretanto, vale ressaltar que o conhecimento transferido foi do tipo “saber o que 

fazer” (know-how), não do tipo “saber por que fazer”. Esta diferença é bastante 

visível na segunda fase do processo de trabalho da firma. 

Essa primeira iniciativa, a do software proprietário de treinamento, foi se 

desenvolvendo como um sistema de base de dados que armazena e utiliza uma 

grande quantidade de dados desestruturados, denominada “massa de teste”, 

segundo o jargão do teste de software. Contudo, durante o processo de evolução, 

foram incluídas livrarias associadas à taxonomia de clientes: por exemplo, se o 

cliente for um banco, o usuário poderá escolher o treinamento entre trinta categorias 

distintas relacionadas ao objeto banco. Dentro de uma dessas categorias, poderá 

escolher entre outras tantas e, assim por diante, até conseguir um pacote de 

treinamento altamente personalizado. 

A avaliação desse software proprietário sendo um KMS é parcialmente correta, 

considerando-se suas limitações mais visíveis: há poucas pessoas que possuem o 

conhecimento suficiente para usufruí-lo, ele está nitidamente direcionado para um 

tipo de transferência de conhecimento técnico e, finalmente, ele não possui índices 

de satisfação do usuário. 

Esse software tem o intuito de funcionar como um meio de transferência de 

conhecimento; porém, não oferece suporte à primeira e à terceira fase do processo 

de trabalho (consideradas as mais importantes em termos de conhecimento). 

O segundo momento aparece como produto dessa lacuna no software utilizado. 

Nesse momento, a empresa adquiriu um software “de prateleira”, específico para 
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compartilhar conhecimento em rede, criar redes sociais e compartilhar informações 

técnicas; objetivando facilitar o processo de socialização e buscando aprimorar o 

conhecimento de quem sabe o quê dentro da organização. Contudo, essa 

implementação é bastante recente e não puderam ser feitas observações acima dos 

benefícios ou malefícios desse software. 

4.2 UNIDADE DE ANÁLISE: KIBS2 

A unidade de análise KIBS2 configura um caso especial de KIBS; trata-se de uma 

Organização de Pesquisa e Tecnologia (OPT)30. Os processos dentro dessa 

organização acontecem de uma forma um tanto distinta (com respeito às empresas 

KIBS); uma vez que partem de uma iniciativa conjunta do governo e entidades 

privadas para ajudar as empresas (privadas e públicas) a solucionar problemas de 

caráter tecnológico por meio de pesquisas afins. 

Essa OPT está dividida em mais de vinte unidades específicas direcionadas a 

fornecer soluções técnicas e tecnológicas. Cada unidade está focada em um tipo de 

indústria predominante no Estado de São Paulo (ex.: construção civil, maquinaria 

elétrica, automóveis); porém, possui maior expertise em determinados aspectos e 

uma face dedicada amplamente a pesquisar possíveis inovações dentro de cada 

setor. 

O Quadro 4.2 contem os dados das entrevistas realizadas nessa empresa. Foi dado 

ênfase principal à área de desenvolvimento de TI nessa empresa, assim como 

eventuais conversas com a área de Recursos Humanos e a equipe de CRC, no 

intuito de atingir o objetivo consignado no Apêndice IV. Assim, a evidência nessa 

KIBS foi levantada principalmente de observações feitas na área de TI dessa 

empresa e algumas observações indiretas e conversações breves junto a pessoas 

das distintas áreas dessa empresa. 

 

                                            

30
 Uma OPT ou ORT é o tipo de organização que possui todas as características de ser uma KIBS, 

porém com o diferencial de estar configurado como uma associação entre entidades privadas e 
públicas (HALES, 2001). Portanto, os objetivos desse tipo de KIBS poderiam estar tanto atrelados a 
desenvolver pesquisas para entidades públicas ou entidades privadas, segundo determinado por 
políticas internas. Para os nossos objetivos de pesquisa uma KIBS é exatamente igual a uma OPT. 
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Quadro 4.2 – Fontes de evidência na KIBS2 

Cargo 

Número 

de 

pessoas 

Entrevistas 

Tempo 

médio da 

entrevista 

Nível de 

habilidade 

Tipo de 

informação 

Stakeholder  1 2 horas Especialista 
Entrevista 

direta 

Especialista em TI 2 10 1 hora 
Especialista 

/proficiente 

Entrevista 

direta 

Funcionário de 

RRHH 
3 1 1 hora 

Principiante 

avançado 

Entrevista 

direta 

 

Assim sendo, essa organização conta com uma grande base de dados de todas as 

pesquisas feitas desde o início de sua existência, há quase setenta anos. No início, 

estabeleceram-se formatos para relatar as experiências e pesquisas feitas no âmbito 

dessa organização, seguindo um padrão para preencher os campos e armazená-los 

na base de dados. Contudo, tanto as pesquisas como as áreas de conhecimento 

seguem muitos caminhos e, então, uma única base de dados não é muito eficiente 

no momento de recuperar dados para realizar pesquisas posteriores. 

Nessa empresa foram realizadas, inicialmente, entrevistas junto à área de Recursos 

Humanos, por ocasião do convite para a apresentação do programa de mentoring. 

Foram levantadas também as opiniões do Diretor Geral e foram realizadas 

entrevistas e conversa junto a pesquisadores e especialistas de unidades tomadas 

ao acaso. Finalmente, foram identificados e entrevistados dois stakeholders da área 

de TI, que atuam no suporte do atual KMS e trabalham no desenvolvimento de 

novas ferramentas. 

O objetivo desse caso foi, basicamente, identificar a forma como poderia ser 

construída essa base de dados. O peso da experiência nessa organização está 

amplamente concentrado nas pessoas que tiveram um aprendizado prático bastante 
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ancorado no “learning by doing”. É importante ressaltar, no entanto, que apenas 

neste ano foi contemplado um programa piloto de mentoring. 

4.2.1 Processo de socialização na KIBS2 

A prova piloto de mentoring, acima citada, se iniciou envolvendo cinco especialistas 

(dois deles participaram, praticamente, desde o começo das atividades da 

organização) e cinco funcionários. Desta maneira, esse processo forneceu a 

oportunidade de se observar o início do processo de socialização. De fato, vale 

salientar, nesse ponto, que a escolha dos especialistas (mentores) não foi difícil, 

pois todos reconhecem sua valia e sua trajetória. Isto é importante porque denota 

uma similaridade com a KIBS1 pelo fato de relacionar pessoas com determinada 

expertise no processo de trabalho. Por outro lado, a escolha dos indivíduos 

designados a “absorver” a experiência (mentorados) desses especialistas foi 

efetuada de acordo com o critério de cada mentor. 

A partir desse ponto, foram realizadas entrevistas e conversações com os criadores 

da iniciativa do mentoring, buscando orientar as perguntas para objetivos mais 

concretos. Como resultado desse processo, pretendeu-se entender dois aspectos 

específicos: a) como se localiza um profissional (especialista) específico para 

atender e realizar um serviço altamente especializado e b) quais ferramentas ou 

mecanismos o especialista utiliza para designar a pessoa ad-hoc a realizar um 

serviço. 

A primeira questão está vinculada ao próprio processo de atendimento ao cliente. 

Dado que a KIBS2 está composta por muitas unidades, e cada unidade está 

atrelada a uma área distinta de conhecimento e tecnologia (e, às vezes, bastante 

diferenciada de todas as outras), existem duas possibilidades típicas de cliente: (1) 

cliente recorrente; que é o cliente antigo que não utiliza o CRC31 (provavelmente 

utilizou o utilizou alguma vez), mas contata diretamente a unidade para contratar o 

serviço; (2) cliente novo, que tanto poderia contatar a unidade específica como ao 

CRC para facilitar o processo de localização do especialista. 

                                            

31
 Central de Relacionamento com o Cliente 
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Em ambos os casos, é um especialista quem determina qual é o profissional que 

melhor poderia atender aos requisitos do cliente. Entretanto, é de se esperar que o 

especialista que realiza essa função também desconheça a existência de uma 

pessoa que possua o conhecimento necessário para resolver determinados tipos de 

problema. Neste caso, apenas o próprio especialista poderá solucioná-los32. Isto 

leva a uma segunda questão: quais os mecanismos que o especialista utiliza para 

determinar quem sabe o quê. Caso este não saiba, como se descobre a pessoa que 

conhece quem sabe. 

Em suma, o especialista utiliza a experiência acumulada para indicar os indivíduos 

que, ao integrar um projeto, possam desenvolver capacidades para resolver os 

problemas atrelados a um determinado serviço. Porém, existem duas possibilidades 

adicionais: 1) o cliente desconhece como contatar diretamente o especialista; 2) 

quando uma unidade necessita do apoio de outras unidades dentro da organização, 

ela também deverá localizar o especialista. No primeiro caso, o cliente deve 

esclarecer o problema da melhor forma possível e encaminhá-lo ao CRC, o qual se 

encarregará de descobrir um especialista. No segundo caso, genericamente, o CRC 

procura ao especialista ou requisita uma indicação. Em ambas as situações, os 

mecanismos de busca de informação facilitam a tarefa. Tais mecanismos são 

variáveis importantes dentro deste estudo de caso (KIBS2). Por conseguinte, eles 

serão mais bem abordados no âmbito da memória organizacional. 

Em termos gerais, observa-se que a transferência de conhecimento nessa 

organização dificilmente será aprimorada por mecanismos de socialização. Isto 

ocorre porque grandes quantidades de conhecimento são geradas constantemente 

em todas as unidades, e elas tendem a ser independentes umas das outras também 

no que tange ao compartilhamento de conhecimento. 

Não foram identificados outros procedimentos formais de transferência de 

conhecimento (além da tentativa de mentoring) por meio do processo de 

socialização. A metodologia de trabalho implica na prestação de serviços no 

                                            

32
 A controvérsia foi suscitada. Ainda que exista essa pessoa, o especialista pode desconhecer a sua 

existência ou pode não ter ciência de quem sabe o quê. No entanto, este fato não foi verificado dentro 
do âmbito desse caso. 
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esquema de projeto. Cada cliente é um projeto, e cada projeto demanda um grupo 

de especialistas e pesquisadores. 

4.2.2 Memória organizacional na KIBS2 

O processo normal de prestação de serviço acompanha a sequência de 

conformação dos grupos de indivíduos que estarão encarregados de um 

determinado projeto encomendado por um cliente. Logo, existe um relatório do que 

será feito, incluindo as pessoas e as habilidades necessárias, bem como um 

relatório técnico indicando o que foi feito. Observe que, entre um relatório e outro, 

não existe armazenamento de informações do processo de serviço nem 

armazenamento de documentos relativos ao serviço em andamento. Devido a esta 

lacuna, observou-se que grande parte do conhecimento do que foi feito se perde ou 

fica apenas sendo parte do patrimônio de conhecimento das pessoas que 

participaram das ações; inclusive, passa a ser informação não codificada. Ou seja, 

verifica-se a inexistência de uma memória organizacional física, mas não uma 

interação com o aspecto social. O principal empecilho ocasionado por essa lacuna é 

que o conhecimento necessário para resolver os problemas precisa ser gerado em 

mais de uma ocasião. Por outro lado, sem um histórico mais substancial, é difícil 

encontrar o especialista alinhado com o problema, como também aquele que 

poderia indicar outro. 

Deste modo, iniciou-se, a partir de uma gestão da diretoria, um projeto voltado para 

extrair os requisitos para o desenvolvimento de um software que permita um fluxo de 

dados mais adequado às necessidades dos pesquisadores. Configurou-se, assim, 

uma oportunidade para observar a formulação de um KMS desde a etapa de 

levantamento dos requisitos. 

O processo institucional indica que devem ser fornecidos relatórios técnicos de todas 

as atividades relativas à execução de projetos junto aos clientes. Se todos os dados 

e conhecimento técnico utilizados no fornecimento de serviços fossem 

armazenados, criar-se-ia uma grande biblioteca com uma ampla dificuldade de 

acesso à informação específica. Isto foi exatamente o que aconteceu em um 

primeiro momento empresa. Como não existiam gerenciadores de bases de dados 

no início dos trabalhos da empresa, é possível imaginar a quantidade de 
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documentos que foram consignados em um determinado departamento, que 

posteriormente viria a formar uma biblioteca interna. É possível afirmar, até certo 

ponto, que o sistema de busca de dados nessa biblioteca foi o primeiro KMS gerado 

pela empresa. 

Em um segundo momento, optou-se pela produção de relatórios técnicos contendo 

apenas os resultados obtidos após os experimentos, experiências de laboratório e 

outras técnicas utilizadas. Contudo, esses relatórios iriam engrossar rapidamente a 

base de dados da empresa; gerenciada, nesse momento, por um sistema de 

datawarehouse. 

O terceiro momento da empresa, sobre a questão da gestão de conhecimento via 

memória organizacional, aparece junto com a proposta de utilizar uma ferramenta de 

mecanismo web de busca para pesquisa de dados dentro da KIBS2. A necessidade 

de uma ferramenta desse tipo surge a partir de problemas com a Intranet, 

detectados por meio de uma iniciativa do Diretor de Pessoas, Sistemas e 

Suprimentos – que na época era diretor da biblioteca da KIBS2 – de desenvolver um 

sistema de informação para busca de tópicos específicos. Esse Diretor solicitou que 

a biblioteca organizasse uma “Enciclopédia da Intranet” que facilitasse a busca de 

termos específicos dentro do material disponível na Intranet da KIBS2. 

Entretanto, inicialmente, ela trazia problemas para os usuários – em especial os 

mais novos – porque era instável e não facilitava a busca. Isto aconteceu até que, 

em um determinado momento, a Intranet parou de funcionar para motivo de busca 

de informações. Então, a própria empresa que prestava o serviço de Intranet para a 

KIBS2 sugeriu a aquisição de uma ferramenta baseada no buscador mais conhecido 

da Web (aqui denominado GSA), onde em uma única busca seria possível pesquisar 

tanto em diversas páginas web como em múltiplas bases de dados. 

Esta ferramenta apresenta as principais propriedades, a seguir: 

- ajuda a indexar a informação disponível dentro do âmbito da KIBS2; 

- indexa o número de acessos a um determinado portal; 

- cria uma base estatística por número de buscas (mensal, anual, etc.); 

- faz uma indexação por palavra mais procurada. 
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A ideia de um sistema (programa ou administrador de dados) foi bem recebida pelo 

Diretor Geral, reconhecendo a falta de uma ferramenta desse tipo. Desta maneira, 

sua adoção faz parte de uma necessidade de gerenciamento de informações 

provenientes de um cliente interno. Esta adoção, por sua vez, parte de uma iniciativa 

do setor de TI dentro da empresa. 

O mecanismo foi facilitado por uma empresa externa que dá suporte ao 

desenvolvimento de características paralelas da ferramenta GSA. Esta é a mesma 

empresa que programou o datawarehouse e implementou a ferramenta na KIBS2. 

Outra característica importante é a de dar suporte para criar uma “semântica” das 

palavras mais utilizadas em relação às acepções específicas da KIBS233, já que 

muitas buscas não encontram o termo procurado se não estiver explicitado 

exatamente como se encontra na base de dados. 

A ferramenta oferece suporte a um milhão de documentos (dos quais se utiliza um 

quarto, na atualidade). Entende-se cada página web ou registro de uma base de 

dados como um documento a ser indexado. 

Existem indicadores de acesso global, mas não há indicadores específicos de uso e 

de fonte de uso. Igualmente, não há indicadores de qualidade e de satisfação da 

pessoa que acessou a informação. 

Um aspecto importante é o impacto que a ferramenta tem no âmbito do CRC. O 

processo de contratação de um serviço acontece como ilustrado na Figura 4.3. Além 

de poder utilizar os canais diretos para localizar uma pessoa ou departamento com a 

expertise adequada, o CRC pode utilizar o GSA para determinar quem pode realizar 

um determinado serviço. Porém, também pode acontecer de o cliente procurar 

serviços diretamente do especialista dentro da instituição. 

A ferramenta, então, autoriza o acesso ao conteúdo dos relatórios técnicos, 

disponíveis de acordo com o nível de acesso detalhado para cada tipo de usuário. 

Foi mencionado também que o uso da ferramenta ainda é escasso, em relação ao 

número de pessoas habilitadas para fazê-lo, talvez em função da pouca divulgação. 

                                            

33
 Na terminologia técnica: Busca-se aprimorar o recurso do próprio GSA, denominado “Expansão de 

consulta”, onde já existe um arquivo de sinônimos ativo em português. Será possível adicionar outros 
arquivos com os termos relacionados analisando-se os termos que não retornaram resultados ou 
apresentando, em uma nova busca, a expressão “Você quis dizer...”. 
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Figura 4.3 – Interação do CRC da KIBS2 com o GSA 

Foi discutida, finalmente, a necessidade de indicadores de gestão de conhecimento 

que poderiam ser fornecidos através do uso dessa ferramenta. Entretanto, as 

estatísticas indicam que os usuários mais comuns são as pessoas consideradas 

especialistas e que existe pouco uso por parte dos novatos na instituição. O mesmo 

também poderia ser explicado pela pouca difusão dos usos do programa. 

Esta ferramenta poderia ser considerada um KMS (sistema de gestão de 

conhecimento) na medida em que a iniciativa indica um auxílio no aprimoramento da 

busca de informações, ao reduzir o tempo e esforço que se empregam para 

descobrir informações específicas na ausência da ferramenta. Porém, os esforços 

futuros não estão orientados à formalização de um KMS, mas à formulação de 

buscas semânticas, pois esse sistema aprende e se aprimora por si próprio, a partir 

da quantidade de dados que vai retendo (escorando). Contudo, podem apresentar-

se limitações de sugestão de outros tipos de busca a partir dos dados fornecidos (do 

tipo “você quis dizer...”). Alternativamente, os pesquisadores vinculados a esse 

sistema detectaram que a análise dos termos que não retornaram resultados poderá 

auxiliar na identificação de demandas que haverão de ser atendidas pela KIBS2 no 

futuro. Ou seja, ela ajudará a encontrar novos nichos de mercado. 

4.3 UNIDADE DE ANÁLISE: KIBS3 

A unidade de análise KIBS3 é uma empresa de serviços de consultoria e 

desenvolvimento de software e hardware com mais de 40 anos de existência. Esta 

1 
Procura de serviço técnico 

específico, acionado pelo cliente. 

2 

5 

4 3 

CRC – procura o órgão ou 
pessoa adequada. 

 

Procura no 
GSA CRC - Contata ou departamento ad hoc 

Realizar serviço 
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empresa também é considerada uma OPT, uma vez que nasceu por uma iniciativa 

do governo e continua a funcionar com recursos que provêm totalmente do governo. 

Deste modo, o principal cliente são projetos ou iniciativas públicas relacionadas com 

o desenvolvimento de software e hardware. 

A KIBS3 está dividida em dois setores bem definidos: 1) área de hardware; que 

envolve, em termos gerais, pesquisa e desenvolvimento em eletrônica e 

microeletrônica; 2) área de software, voltada especificamente para três segmentos: 

segurança e qualidade, teste de software e políticas públicas. 

Os levantamentos de informação junto a esta empresa foram mais breves, uma vez 

que foi a última empresa em ser visitada e as entrevistas anteriores deram bastante 

sustento às perguntas que foram apresentadas nesta empresa. No Quadro 4.3 se 

apresenta a distribuição das entrevistas feitas junto a dois unidades de projeto de 

desenvolvimento de software e políticas públicas. 

 

Quadro 4.3 – Fontes de evidência na KIBS3 

Cargo 
Número de 

pessoas 
Entrevistas 

Tempo 

médio da 

entrevista 

Nível de 

habilidade 

Tipo de 

informação 

Especialista 

em teste de 

software 

3 4 2 horas Especialista 
Entrevista 

direta 

Especialista 

em políticas 

públicas 

2 1 4 horas 
Especialista 

 

Entrevista 

direta 

 

Nessa KIBS foram realizadas conversas formais e informais com pessoas vinculadas 

especificamente como a área de software. Foi realizada uma entrevista junto a três 

especialistas desta área: dois da área de teste de software e uma especialista da 

área de políticas públicas. 

O interesse da pesquisa, nessa KIBS, está concentrado na Área de Software porque 

nela existe um ambiente de mudanças constantes, demanda por maior rotação de 
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informações e experiências, bem como diferenças marcantes nas áreas de 

conhecimento requeridas em cada subunidade. 

Essa área, como antes mencionado, está dividida em três setores. Cada um deles 

acolhe profissionais bastante experientes e com especialização altamente atrelada 

às pesquisas desenvolvidas; há apenas mestres e doutores dentro dessa unidade. 

Isto também significa que existe uma boa produção de artigos acadêmicos, tanto por 

exigência da própria KIBS (o qual é uma característica distintiva das OPT) como por 

interesse dos pesquisadores envolvidos nos projetos. 

A organização dessa unidade é parecida com o esquema de comunidade social, de 

maneira que existe um agrupamento por interesse de pesquisa. Existe uma total 

independência em quanto ao objeto de pesquisa, isto é, cada grupo dentro dessa 

unidade pode escolher livremente o fenômeno que deseja pesquisar e o cliente para 

quem deseja desenvolver alguma pesquisa. Não haverá restrições por parte da 

Diretoria, desde que a unidade consiga fundos para realizar a pesquisa; o que 

geralmente acontece. Portanto, o ambiente que se vive é similar a um ambiente 

acadêmico, e sua distribuição (layout) também determina um fluxo social que faz 

com que todos se conheçam. 

Outro aspecto organizacional importante é que cada grupo de trabalho ou 

subunidade da área de software cria uma personalidade própria. Isto é, as 

características de trabalho (em função de prazos de entrega), formas de 

apresentação e motivos pelos quais se desenvolve uma pesquisa e não outra são 

aspectos diferentes, de um grupo de trabalho para outro, que estão totalmente 

ligados às decisões de cada grupo.  

A área encarregada pelos projetos de software – como mencionado anteriormente – 

envolve segurança, testes de software e políticas públicas. O interesse nessa KIBS 

foi originado a partir de um projeto de desenvolvimento: uma mistura de políticas 

públicas e desenvolvimento de software. Trata-se de um projeto de software público, 

onde a diferença para o software livre ou de código aberto é que o primeiro precisa 

ter um nível de comprometimento com o consumidor final. Ou seja, necessitam-se 

canais de suporte técnico e desenvolvimento de ferramentas personalizadas quando 

for preciso. 
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O entendimento inicial foi o de que essa iniciativa nasceu como um projeto 

específico da área de software. Este projeto de software público nasceu, 

basicamente, a partir da demanda de uma pessoa que disponibilizou um software 

(utilizado por uma entidade do governo) com código aberto. Em pouco tempo, criou-

se uma comunidade de interesse em torno desse software. Foram realizadas 

melhorias, o código foi adicionado, etc. Consequentemente, a comunidade cresceu 

tanto que já era difícil (para o programador) manter um servidor dedicado a este fim 

e, ao mesmo tempo, atender a todos os pedidos de mudanças, aprimoramentos e 

questionamentos que pudessem ser feitos em relação àquele software livre. Nesse 

momento, o grupo de software prestou suporte à situação existente, criando uma 

área destinada especificamente a auxiliar os usuários no uso desse software e 

oferecer manutenção ao wiki do projeto e tarefas afins. Posteriormente, outros 

programas de código aberto foram adicionados; sempre no âmbito das entidades 

governamentais. Logo, criou-se uma grande comunidade de distintos projetos de 

desenvolvimento de código aberto para o governo. Atualmente, o projeto também 

abrange comunidades de software livre para fins privados. 

É necessário fazer uma referência a este caso, pois o Sistema de Software Público 

Brasileiro (SPB) configura um modelo de KMS que funciona de acordo com as 

características almejadas por este tipo de software. Ou seja, o conhecimento é 

disponibilizado voluntariamente por todos os usuários do sistema e as melhorias são 

feitas sob-encomenda, configurando-se um modelo “utópico” de funcionamento do 

KMS. Desse modo, isto não apenas facilita a socialização entre usuários 

especialistas e novatos, como também oferece a possibilidade de abrir novas 

comunidades voltadas para outros tipos de projeto. Em termos de gestão de 

conhecimento, esse modelo comportamental responderia às expectativas de 

transferência efetiva de conhecimento, abrangendo a maior quantidade de tópicos 

possíveis. 

Portanto, o projeto de software público parte do interesse governamental pelo 

software de código aberto através de incentivos a iniciativas dessa natureza Tal 

projeto também interessa à gestão de conhecimento pelas características estruturais 

encontradas no seu interior. Ele responde por um tipo diferente de serviço, onde o 

cliente cria as suas próprias demandas. Por sua vez, as soluções também poderiam 
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ser fornecidas pelo cliente através da mesma política empregada no caso do 

software livre. 

Ainda não existe muita informação sobre este caso em particular, devido ao fato de 

que o projeto ganhou independência da unidade onde foi originado (área de políticas 

públicas) e passou a ser gerenciado por outra entidade34. 

4.3.1 Processo de socialização na KIBS3 

A unidade de análise KIBS3 é multidisciplinar no seu quadro de funcionários. 

Portanto, podem existir muitas possibilidades de agrupar os profissionais dentro da 

organização. De fato, as três unidades que compõem a KIBS3 estão dispostas de 

modo a formar grupos ou comunidades de prática para realizar pesquisas 

específicas. Entretanto, como mencionado anteriormente, o interesse nessa KIBS 

está concentrado na área de software. 

A formação de uma comunidade de trabalho nessa área segue dois roteiros de 

agrupamento: 1) por interesse de pesquisa e 2) por escolha dos demais membros. 

Para que um profissional passe a formar parte de um grupo, ele deve preencher os 

dois roteiros. Ou seja, se o interessado em unir-se a um grupo de pesquisa 

específico possui formação profissional coerente com a pesquisa ou demonstra 

interesse devido à sua pesquisa de mestrado ou doutorado, será considerado um 

membro apenas se possuir “o DNA” do grupo. 

Um aspecto importante da socialização é precisamente esse “DNA”. Ele pode ser 

entendido como o fator comportamental que a pessoa deve possuir antes de fazer 

parte do grupo. Isso significa, estritamente, que não existe a possibilidade de 

introduzir uma pessoa no grupo e utilizar o processo de mentoring, por exemplo, 

para desenvolver as atitudes e aptidões necessárias para tornar-se um membro. 

O DNA é um conjunto de características que deve possuir, previamente, a pessoa 

que está se candidatando a uma vaga em uma determinada comunidade de 

                                            

34
 Porém, considera-se que ele possa complementar o caso anterior e fornecer novos elos de 

discussão sobre os procedimentos internos nas KIBS. Cita-se isto pelo fato de que pode sugerir um 
caso interessante para pesquisas correlatas ou futuras pesquisas decorrentes desta. 
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prática35, uma vez que não há mecanismos estabelecidos para “agarrar o indivíduo 

pela mãozinha” e ensiná-lo. Portanto, existem dois mecanismos para o ingresso de 

um novo elemento no grupo quando são requeridas as habilidades não 

contempladas dentro da sua expertise: 1) procurar a “expertise” dentro da 

organização ou 2) contratar externamente. 

Este segundo mecanismo diz respeito ao conceito de “ecossistema” (elencado pelos 

entrevistados). Um “ecossistema”, como na biologia, está conformado por agentes 

com uma missão diferenciada que visa ao bem comum. Assim, aquilo que um 

indivíduo produz é matéria-prima para o outro ou é reaproveitado, etc. A decisão de 

incorporar um elemento ao grupo fica menos restrita ao conhecimento técnico 

(expertise) do candidato do que ao DNA mencionado. Ou seja, se alguém dentro da 

organização conta com os requisitos técnicos exigidos para uma pesquisa, mas não 

possui o DNA, será dada preferência a uma pessoa externa à organização que o 

comporte. 

Em termos gerais, o processo de socialização acontece em um fluxo regular onde 

todos se conhecem, pelo qual as pesquisas são difundidas, as descobertas mais 

recentes são divulgadas, etc. Os mecanismos dos processos sociais não têm sido 

instituídos seja pelo fato de haver uma intensa independência entre cada projeto, 

seja pela multidisciplinaridade dos profissionais. Logo, nota-se uma visível 

cooperação e colaboração entre os grupos que formam a unidade de software. 

4.3.2 Memória organizacional na KIBS3 

Na unidade de análise KIBS3, há duas formas físicas de MO mais visíveis. A 

primeira e mais antiga é o esforço do Diretor Geral: programar um sistema de 

informação para armazenar os informes técnicos resultantes de cada projeto 

realizado ou em andamento. As informações dessa base de dados ficam disponíveis 

para todas as unidades, e se estabelece um canal com o governo para a geração de 

informes sobre o que se tem feito. 

                                            

35
 Usa-se aqui uma “licença poética”. Considera-se que esses grupos sejam Comunidades de Prática 

ou CoP porque esse termo foi utilizado pelos entrevistados para se descreverem, embora não foi 
resolvido se utilizaram o termo no âmbito de “desenvolvimento de software” ou no âmbito da “gestão 
do conhecimento”. 
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A segunda é quase uma iniciativa dos grupos de pesquisa. Ela consiste em produzir 

“wikis”, ou conteúdos explanatórios, e fóruns sobre cada projeto em andamento. 

Todo projeto origina um wiki e um fórum de conversa. 

Em termos gerais, o sistema Intranet de wikis é mais utilizado pelos profissionais de 

cada unidade, a partir de duas orientações: a) servem de plataforma para explicitar o 

que se está desenvolvendo, de modo que permite poupar explicações para outros 

grupos e para o próprio cliente; b) permitem compartilhar conhecimento que será 

utilizado, posteriormente, em teses e dissertações ou em artigos acadêmicos. Trata-

se, portanto, de uma espécie de repositório de conhecimento e prova material do 

que está acontecendo. Embora esteja institucionalizado que cada projeto possua um 

wiki, não está previsto que o mesmo seja atualizado. Isso poderia representar um 

empecilho para alguém interessado em um projeto específico que encontre um wiki 

vazio. 

O sistema de base de dados que armazena os informes técnicos não é muito 

utilizado como KMS, internamente, por ser considerado “antiquado e carente de 

dinamismo”. Porém, atende muito bem aos requisitos do governo para a produção 

de relatórios e informes exigidos pela parte administrativa. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste item, são apresentados os resumos da forma como as empresas estudadas 

desenvolvem sua gestão de conhecimento. O objetivo dessas análises é fornecer 

uma base para discussão da avaliação do modelo teórico apresentado no Item 2.5, 

além de promover um debate inicial sobre as proposições da pesquisa. 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS POR EMPRESAS 

Este item discute pontos relevantes, levantados na fase de pesquisa de campo. 

5.1.1 Análise dos resultados na KIBS1 

No quadro abaixo estão resumidos os principais resultados observados na KIBS1. 

Quadro 5.1 – Resumo dos resultados junto a KIBS1 

Canal 1: Socialização Canal 2: Memória Organizacional 

O que tem sido feito Como tem sido feito 

- Reuniões semanais para compartilhar 
experiências 

- Sempre existe uma pessoa com muita 
experiência dentro de uma equipe 

- Equipes especializadas em resolver problemas 
dentro de projetos específicos (qualquer projeto) 

- Portal de conhecimento 

- Área de desenvolvimento de software 
(independente da matriz. Não realiza teste de 
software, apenas desenvolve). 

- Área de pesquisa: operacional e estratégica. 

Metodologia Metodologia 

- a) Projeto novo: sempre contém pessoa 
experiente; b) projeto antigo: pode conter 
pessoas novas. 

- Abordar o cliente com informações relevantes 
do que ele faz 

- Sempre acrescentar casos específicos à MO. O 
sistema filtra casos repetidos e gera novos 
casos, fazendo combinações. 

- A MO serve de sistema de suporte para treinar 
o pessoal interno e atender demandas externas. 

Mecanismos humanos identificados Mecanismos tecnológicos identificados 

- Redes sociais; treinamento (couching) interno, 
principalmente, e treinamento externo. 

- Conhecimento das pessoas, experiência 
embutida, facilitação de canais de socialização. 

- Conhecimento dos especialistas e formação de 
grupos específicos para resolver dificuldades, 
desenvolver projetos novos, examinar licitações 
e outros afins. 

- Explicitação de valores: humildade para 
aprender, responsabilidade pelo lucro e 
capacidade de assumir desafios. 

- KMS evoluído, orientado ao treinamento de 
pessoal novato e à captura de novos casos de 
expertise de profissionais com muito tempo na 
empresa. 

- Sistemas de treinamento informatizados. 

- Portal de conhecimento interno. 

- Wikis, fóruns de discussão, outros. 

- Relatório de experiências armazenado na 
memória organizacional explícita. 
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A KIBS1 é a empresa onde foi realizado o teste piloto; ou seja, ela serviu também 

como um estudo de caso exploratório. Portanto, as observações realizadas 

estiveram centradas em aspectos mais genéricos da gestão de conhecimento, na 

forma como ele está estruturado e nas principais práticas relativas a ele. 

Não se observa uma institucionalização na maneira de gerenciar o conhecimento 

nessa empresa. Existe uma área de especialistas que é representativa da 

organização como um todo, e os mecanismos estabelecidos para a socialização 

visam a uma integração entre eles. No entanto, as entrevistas deixaram entrever 

uma carência de mecanismos de socialização que permitam extrair habilidades 

dentro da firma. O sistema de gestão de conhecimento foi desenvolvido com o 

propósito de oferecer treinamento em tópicos específicos e tornou-se, ao longo do 

tempo, um eixo para as operações de difusão do conhecimento. Porém, ele não foi 

desenvolvido em uma plataforma “amigável”. Logo, apenas as pessoas que 

participam diretamente do desenvolvimento do código parecem usufruir dos 

benefícios desse sistema. Os novos especialistas não o utilizam e, assim, não 

contribuem para a base de conhecimento. 

No que diz respeito aos eixos de relacionamento entre os processos de socialização 

e a memória organizacional, foi possível observar uma preocupação por desenvolver 

este elo. Os levantamentos indicam que existem muitos tipos de expertise no interior 

da organização, porém não há mecanismos que ajudem a localizar um especialista 

dentro dela. Também existe a possibilidade de que haja especialistas que 

desenvolvam mecanismos para difundir informações incorretas ou tendenciosas. 

O principal apontamento dessa organização é como a fatia mais importante de 

conhecimento se acumula em um grupo pequeno de especialistas (Figura 4.1). A 

empresa ressalta a inexistência de mecanismos para acrescentar essa fatia e não 

permitir que ela diminua. Logo, verifica-se uma forte disposição individual por parte 

dos especialistas na socialização de não buscarem desenvolver mecanismos 

tecnológicos para difundir o conhecimento. Isto poderia explicar porque os 

especialistas preferem utilizar o seu raciocínio (através do convívio pessoal) e o 

conhecimento das habilidades das pessoas dentro da organização em vez das 

bases de dados para determinar quem sabe fazer o quê e quem conhece aquele 

que poderia saber. 
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5.1.2 Análise dos resultados na KIBS2 

No quadro abaixo estão resumidos os principais resultados observados na KIBS2. 

Quadro 5.2 – Resumo dos resultados junto à KIBS2 

Canal 1: Socialização Canal 2: Memória Organizacional 

O que tem sido feito Como tem sido feito 

- Determinar quem é o especialista em cada 
unidade. 

- O especialista conhece as possibilidades e as 
limitações de pesquisa e desenvolvimento dentro 
de sua unidade. 

- Programa de mentoring em andamento. 

- Melhoramento dos processos de busca na 
intranet. 

- Reforço dos vínculos com a Central de 
Relacionamento com o Cliente. 

- Compra de ferramenta de busca e sua 
personalização para fins de localização. 

- Datawarehouse, empregado para armazenar 
os relatórios técnicos e a produção intelectual 
desde o início das atividades. 

Metodologia Metodologia 

- Trabalho por projeto e por objetivos. O 
especialista tem a capacidade de determinar 
quem formará parte da equipe. 

- Pesquisas isoladas podem levar a inovações 
radicais. 

- Existe uma área acadêmica que pode certificar 
mestres e doutores. 

- Biblioteca virtual e material com conhecimento 
específico desenvolvido na empresa. 

- Inicialmente, todas as pesquisas e trabalhos 
feitos por todas as unidades geravam relatórios 
similares para serem armazenados em uma MO 
comum. Posteriormente, os relatórios passaram 
a ser identificados e separados (por meta-tags) 
para serem mais facilmente identificados. 

- O buscador Intranet implementado fica 
disponível para todos os membros. 
Posteriormente, a sequência de busca irá gerar 
filtros especializados. 

Mecanismos humanos identificados Mecanismos tecnológicos identificados 

- Redes sociais internas. 

- Mentoring: escolha de mentores (orientadores) 
e escolha de mentorados (orientados). Teve uma 
boa aceitação inicial. 

- Reconhecimento dos especialistas de cada 
unidade através de um destaque especial a cada 
momento.  

- Os especialistas são mestres e doutores. Eles 
também agem como professores dentro da 
instituição.  

- Datawarehouse orientado a salvar toda 
informação concernente aos processos 
desenvolvidos. 

- Memória organizacional física (biblioteca) e 
virtual (repositório). 

- Deseja-se, através do mecanismo de busca, 
desenvolver uma “inteligência” a partir da 
procura de informação específica. 

 

A KIBS2 está dividida em várias subunidades. Assim, é possível indicar que existem 

diferentes mecanismos de gestão de conhecimento, dependendo da área de 

especialização de cada subunidade. As principais observações feitas foram: 1) a 

iniciativa de mentoring que demonstrou que a experiência do especialista é muito 

importante para a organização e 2) o estabelecimento de mecanismos para facilitar 
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a procura de conhecimento; isso pode ajudar a desenvolver ferramentas de auxilio à 

busca aprimorada em função do histórico de pesquisa por palavras. 

Sobre o programa de mentoring, é importante salientar que o especialista consegue 

enxergar se existe alguém que possa “herdar” ou desenvolver habilidades que o 

tornem também um especialista. Nota-se que ele (o especialista) tenta ou se 

preocupa em transferir sua experiência, mesmo na ausência de mecanismos 

institucionalizados. Ele tenta gerar metaconhecimento sobre a forma como se deve 

proceder em caso de problemas práticos ou como defrontá-los. Isto gera o 

questionamento se seria necessário estudar a possibilidade da existência de 

mecanismos que suportem o metaconhecimento do especialista. Foi percebido que 

o especialista cria vínculos importantes com a instituição e uma necessidade de 

perpetuar a forma como ele desenvolve os processos. Talvez este aspecto seja 

sustentado pelos mecanismos de socialização que existem na organização. 

O ponto mais relevante sobre o tema da memória organizacional é o fato de que 

esse processo está concentrado na área de pesquisa de TI. Nessa área, 

conhecimento e informação são entendidos como termos similares. Dentro do 

âmbito da memória organizacional, considera-se a existência de publicações 

científicas que estão armazenadas no sistema de base de dados (datawarehouse). 

No entanto, não foi demonstrado nenhum interesse por parte da unidade de TI em 

ordenar esse tipo de informação. Disponibilizou-se apenas o acesso aos relatórios 

técnicos, às informações relativas às especializações de cada unidade e a um 

diretório de localização destas pessoas. Apesar de a empresa possuir uma linha 

técnica e uma linha acadêmica, é interessante verificar que não existe uma 

vinculação entre elas através do sistema de memória organizacional. Isso pode 

explicitar uma lacuna entre a produção acadêmica e sua forma de aplicação prática. 

Entretanto, essa hipótese não foi verificada. A partir dela, surge a pergunta se o 

vínculo existente entre as soluções tecnológicas e o cliente também está presente 

entre ele e o desenvolvimento da pesquisa tecnológica. Isso ocorre porque o 

sistema de gestão de conhecimento não arranjou esforços para desenvolver 

ferramentas ou mecanismos com esse intuito. 
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5.1.3 Análise dos resultados na KIBS3 

No quadro abaixo, estão resumidos os principais resultados observados na KIBS2. 

Quadro 5.3 – Resumo dos resultados junto à KIBS3 

Canal 1: Socialização Canal 2: Memória Organizacional 

O que tem sido feito Como tem sido feito 

- Dar total independência às pesquisas, de tal 
modo que cada unidade tenha liberdade para 
pesquisar determinado tema, desde que consiga 
fundos. 

- Essa liberdade inclui também a escolha do 
cliente. Entretanto, geralmente existe um 
alinhamento entre o cliente e a unidade 
desenvolvedora. 

- Baixo grau de cooperação entre as unidades. 

- Muito conhecimento de quem sabe fazer o quê 
dentro da organização: há uma rede social 
bastante coesa. 

- Sistema informatizado de armazenamento de 
relatórios finais de cada projeto. 

- Cada projeto possui um wiki associado mantido 
pelos membros do projeto. 

- Os projetos sempre envolvem software.  
Portanto, existe uma alta rotação de 
conhecimento que acrescenta a memória 
organizacional das pessoas. 

- Foi criada uma base de dados para conter os 
relatórios técnicos e a informação, tanto quanto 
a vinculação das pessoas com a organização, de 
maneira a facilitar o reconhecimento de 
especialistas e especialidades. 

Metodologia Metodologia 

- O cliente pode escolher a unidade ou vice-
versa. 

- As unidades são apenas formadas por mestres 
ou doutores, de maneira que sempre há uma 
relação com a academia. 

- Cada unidade possui uma metodologia de 
trabalho distinta. Por exemplo, a entrega de 
resultados pode estar baseada no tempo ou na 
disponibilidade de fundos. Poderia existir 
cooperação com outras unidades e, inclusive, 
criarem-se comunidades externas à matriz. 

- O intuito é sempre gerar uma grande 
quantidade de artigos acadêmicos associados 
aos projetos. Este pode ser considerado um 
indicador de produção. 

- Como o trabalho é feito na condição cliente-
projeto, cada unidade escolhe quem irá formar 
parte do projeto de acordo com seu próprio 
conhecimento e reconhecimento das 
habilidades. 

- Busca-se manter o Wiki de cada projeto no 
caso de que os novatos tomem conhecimento 
dele a partir da leitura desses wikis. 

- A geração de relatórios nas unidades que 
trabalham com software é diferente daquela nas 
unidades que trabalham com hardware. 

Mecanismos humanos identificados Mecanismos tecnológicos identificados 

- Redes sociais internas bastante consolidadas. 

- A experiência não é considerada apenas em 
termos do tempo de permanência na empresa, 
pois para integrar uma unidade, um elemento 
novo deve contar com uma experiência adquirida 
previamente e comportar as características da 
unidade na qual está ingressando. 

- Mecanismos de cooperação e colaboração. 

- Busca-se “empacotar” 
conhecimento/experiência através da melhor  
explicitação possível de novos insights no Wiki 
do projeto. 

- Sistema informatizado (base de dados) de 
procura de informações sobre pessoas e 
trabalhos anteriores (pouco utilizado). 

- Plataforma de software livre, desenvolvida a 
partir dos requisitos de um cliente, que depende 
de manutenção por parte da KIBS. 
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A KIBS3 foi a última empresa visitada. As observações se concentraram, 

fundamentalmente, em aspectos específicos de sua gestão de conhecimento e nos 

sistemas informatizados utilizados para tal fim. Em termos metodológicos, é possível 

afirmar que a pesquisa foi sustentando as perguntas mais importantes. Isto é, partiu-

se de roteiros genéricos semiestruturados que foram sendo “enxugados” ou 

continuaram orientando-se pelo objeto e perguntas da pesquisa. Desta maneira, o 

roteiro de perguntas foi mais pontual nessa empresa. 

Outro aspecto metodológico a se considerar é que as pessoas entrevistadas na 

KIBS3 possuem algum vínculo com a academia.  

Sobre o processo de socialização, as colocações foram bastante pontuais ao indicar 

que, de fato, há uma grande disposição individual e grupal em fortalecer o peso das 

redes sociais internas. Isto significa que todas as pessoas conhecem muito bem as 

linhas de pesquisa e os trabalhos em desenvolvimento (aprendizados que surgem 

com maior incidência através do diálogo), ao ponto de afirmarem que: “... não se 

revisa o conteúdo de um KMS porque o que está contido no cérebro é muito mais 

eficiente...”. Esse mecanismo de socialização, denominado “ecossistema”, não está 

institucionalizado; foi uma iniciativa dos especialistas, produto da convivência 

corrente. Decorrente desse “ecossistema”, a ideia da existência de um “DNA” de 

especialista apresenta a necessidade de se buscar mecanismos para explorar a 

experiência. Possivelmente, os próprios especialistas poderiam extrair os requisitos 

para “desenvolver” um mecanismo ou um sistema informatizado que busque 

representar esse conhecimento (expertise ou experiência). 

Sobre a forma de gerenciamento da sua memória organizacional, foi reconhecido 

que a prática de produzir um Wiki de cada projeto facilita a tarefa de explicação dos 

objetivos e teor dos projetos para os novatos. O outro sistema utilizado para 

armazenar conhecimento é o sistema de base de dados. Ela foi uma iniciativa da 

Diretoria que não evoluiu por muito tempo. A resposta a por que um sistema de 

Wikis é utilizado, e não um sistema de acesso de dados: é o dinamismo. Enquanto o 

primeiro muda e recebe sugestões e perguntas constantemente, o outro é um 

repositório de informações estáticas, relatórios técnicos e resultados finais. Então, é 

possível inferir que as pessoas se sentem propícias a socializar e compartilhar 

conhecimento quando o incentivo é o dinamismo. 
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5.2 ANÁLISE INTEGRADA DO ESTUDO DE CASOS 

Neste item, foram resumidos os resultados das observações anteriores com o 

objetivo de realizar uma breve comparação entre os casos. Assim, procurou-se dar 

suporte à avaliação dos construtos teóricos no subitem seguinte. 

O quadro abaixo resume as observações realizadas junto às unidades de análise. 

Quadro 5.4 – Resumo das observações junto as unidades de análise 

 KISA Socialização Memória Organizacional 

KIBS1 

Teste de software. 
Engenharia de mudança 
Integração com entidades 
financeiras. 

Ênfase no 
compartilhamento de 
experiência entre 
especialistas 

Armazenamento de casos 

Redes sociais (Sharepoint) 

Software de treinamento 

KIBS2 

Pesquisa tecnológica, 
desenvolvimento de 
soluções técnicas. 
Integração universidade – 
empresa 

Programa de mentoring 
Experiência compartilhada 
Conhecimento e 
reconhecimento do 
especialista em cada 
unidade 

Sistema datawarehouse. 

Aplicativo de busca por 
palavra chave 

Sistema Intranet. 

KIBS3 

Software: segurança, teste 
e políticas públicas. 
Integração universidade-
governo. 

Ecossistema e DNA para 
formar comunidades de 
prática. 

Sistema de base de dados 
Wikis 
Redes sociais. 

Todas 

Tratar aspectos relativos a 
software. 
Investimento em pesquisa. 
Ambiente de rápidas 
mudanças. 

Experiência e especialistas 
são fundamentais para 
fornecer o serviço. 
Programas de coaching e 
mentoring presentes. 

KMS desenvolvido 
internamente e em 
constante evolução. 
Armazenamento de 
relatórios e informes é 
importante. 

 

Dentro das observações que foram feitas em todos os casos, foram excluídas as 

avaliações sobre a forma como estas empresas se organizam ou como é sua 

estrutura interna pelo fato de duas delas serem do tipo OPT. Por conseguinte, a 

comparação parte unicamente da forma como o conhecimento é armazenado e 

utilizado. Nesse sentido: 

 No que diz respeito à socialização: é comum a todos os casos dar ênfase às 

pessoas consideradas especialistas em determinados tópicos, e busca-se 

desenvolver mecanismos que facilitem a interação entre essas pessoas. 

Entretanto, existem particularidades estruturais na forma como esses 

mecanismos são concebidos. Na KIBS1, favorece-se a socialização na forma 
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de reuniões abertas com hora marcada. Na KIBS2, a socialização acontece 

espontaneamente. Na KIBS3, os especialistas trabalham próximos uns dos 

outros, de maneira que se facilitam os relacionamentos. A vantagem de se 

enfatizar a socialização é que o fluxo de informações e a transferência de 

conhecimento acontecem rapidamente e sem barreiras para a criação de 

comunidades sociais. A desvantagem é que a memória organizacional, como 

aspecto cultural, fica estocada nos relacionamentos e na experiência. 

 No que diz respeito à memória organizacional: a construção de bases de 

dados para armazenar informações técnicas, relatórios, resultados resumidos, 

estatísticas de vendas, etc. é de senso comum. Entretanto, algumas 

iniciativas diferentes indicam divergências na forma de desenvolver 

mecanismos de memória organizacional. Na KIBS1, foi comprado um 

software para fortalecer as redes sociais. Na KIBS2, foi comprada uma 

ferramenta de busca por palavra que funciona na Intranet. Na KIBS3, houve 

uma iniciativa de se criar Wikis de cada projeto. 

5.3 ANÁLISE DOS CONSTRUTOS TEÓRICOS DO MODELO 

Neste item, são revisados e avaliados os construtos teóricos do modelo apresentado 

no Item 2.5, como parte de sua análise teórica e do seu comportamento na fase de 

campo. Logo, os construtos são avaliados de acordo com o constatado em cada 

empresa visitada. O desenvolvimento das observações foi representado nos 

quadros abaixo. 

5.3.1 Sistemas de Gestão de Conhecimento (KMS) 

Em cada unidade de análise, o conceito de KMS poderia ser entendido com certas 

variações, uma vez que a função e a origem dos KMS são percebidas a partir de 

perspectivas distintas em cada empresa. Vale observar que, mesmo quando a 

empresa não denominar KMS o sistema informatizado; segundo o suporte que ele 

fornece, chegou-se a um consenso – via de observação — de que um determinado 

sistema fosse considerado um KMS. Para validar um KMS como tal, foi utilizado 

também o Quadro 2.5 – Relação entre capacidades do KMS e atividades de gestão 
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de conhecimento, consignado no Item 2.5. Como resultado, apresenta-se o Quadro 

5.5. 

Quadro 5.5 – Avaliação do construto teórico “KMS” 

Construto KMS 

KIBS1 

Sistema de treinamento de plataforma pouco amigável, orientado a armazenar casos 

de teste e utilizado, principalmente, pelos próprios desenvolvedores. Tem sua 

complexidade reconhecida: “é difícil explicar para um usuário novato o que é um 

estoque de conhecimento dentro desse âmbito”. 

KIBS2 

Desenvolvimento de sistema de software orientado a aprimorar a busca de dados 

através do “aprender” a partir de palavras-chave utilizadas pelos usuários. Busca-se 

com isso uma maior integração com os usuários novatos. Trata-se de uma iniciativa 

dos especialistas a partir da verificação de uma lacuna nesse processo. 

KIBS3 
Mecanismo institucionalizado de elaboração de Wikis para cada projeto. Uma 

iniciativa experimental, a princípio. Atualmente, é acolhida por usuários novatos como 

uma boa forma de transferência de conhecimento; principalmente, técnico. 

 

5.3.2 Usuário 

Para fins de avaliação, considera-se “usuário“ a pessoa que está em processo de 

aprendizagem e que precisa de outra, com experiência, para validar suas ações e 

decisões. Esse “usuário” é o indivíduo que utiliza o sistema informatizado para 

aprender a utilizá-lo e conseguir obter informações que ainda não surgiram através 

do seu processo de socialização. 

No Quadro 5.6, foram avaliadas as características de uso do KMS em cada unidade 

de análise. 

  



96 

 

Quadro 5.6 – Construto “usuário” do KMS 

Construto Usuário 

KIBS1 

O KMS é utilizado como sistema de treinamento. Nesse sentido, o novato é 

entendido como uma pessoa que ainda não se defrontou com um tipo particular de 

teste. Por exemplo, se o “testador” conhece muito sobre teste de software para 

cartão de crédito, poderia ser totalmente novo para ele testar software de cartão de 

crédito virtual. Logo, ele irá requerer treinamento específico. 

KIBS2 

O KMS está sendo orientado, nesse nível, a ser utilizado por dois tipos de usuário 

novato: 1) pesquisador iniciante e 2) assistente técnico que precisa de modelos 

anteriores. A principal funcionalidade almejada é disponibilizar informação sobre 

pesquisas anteriores e pessoas para contato. Adicionalmente, procura-se facilitar o 

contato com o cliente, diminuindo o tempo e os recursos para localizar um 

especialista. Entretanto, aparentemente por falta de divulgação, é pouco usado pelos 

novatos. 

KIBS3 

O KMS está conformado por Wikis de cada projeto. Quando acontece de uma 

pessoa ser considerada novata para um determinado projeto, ela sempre é 

convidada a acessar o Wiki e, quando possível, acrescentar novos tópicos. Essa 

iniciativa tem respondido eficientemente à economia de esforços para explicar 

detalhes muito singelos ou muito técnicos. 

 

5.3.3 Perito 

É a pessoa reconhecida como especialista ou com habilidades específicas que o 

ajudam a desenvolver processos não rotineiros. 

Quadro 5.7 – Avaliação do construto “perito” do KMS 

Construto Perito 

KIBS1 

O perito é aquele especialista em um domínio de conhecimento. Nessa KIBS, eles 

são, principalmente, os diretores. Alguns peritos estão mais vinculados ao 

funcionamento e desenvolvimento do KMS; portanto, tomam decisões 

independentemente. Reconhecem o mecanismo de mentoring. 

KIBS2 
Cada unidade tem um especialista. O KMS é desenvolvido em uma área específica.  

Logo, os peritos da TI estão desenvolvendo o KMS a partir dos requisitos fornecidos 

por especialistas de outras unidades. Reconhecem o mecanismo de mentoring. 

KIBS3 

Os especialistas sugerem que um sistema de Wikis é um bom mecanismo de 

interação com os novatos. Embora seja obrigatória a criação de Wikis, não é 

obrigatória  a divulgação de conteúdo. Isto faz com que a interação das comunidades 

sociais com o KMS baseado em Wikis não chegue a ser totalmente eficiente. 

Reconhecem o mecanismo de mentoring. 
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5.3.4 Exaurir x descobrir conhecimento 

As pessoas encaram e resolvem os problemas de maneira igualmente distinta. 

Procurou-se entender as formas como o conhecimento é utilizado e as razões e os 

mecanismos estabelecidos para tal fim. 

Quadro 5.8 – Avaliação do construto Exploração (exaurir) x Exploração (descobrir) 

Construto Exploração (exaurir) x Exploração (descobrir) 

KIBS1 

Os treinamentos acontecem o tempo todo, tanto internamente como para pessoas 

externas à organização. Nesse sentido, a KIBS1 busca exaurir os casos de uso, seja 

nos seus treinamentos, seja na aplicação do serviço. Esse processo também gera 

novos casos de uso e, assim, ciclicamente. Contudo, quando requerido, procuram-se 

especialistas externos (nem sempre profissionais), cujas habilidades sejam um 

diferencial, na formulação de casos de uso para demandas muito específicas. 

KIBS2 

Os novatos estão orientados a desenvolver pesquisas.  Logo, possuem mecanismos 

de exploração de conhecimento próprios. Os especialistas desenvolvem soluções 

com base na sua experiência, mas não há mecanismos que indiquem como esse 

processo é feito. 

KIBS3 
A fonte de descoberta de conhecimento é o desafio. Assim sendo, cada especialista 

desenvolve a busca de conhecimento, raramente explorando conhecimento interno. 

Para os novatos, o mecanismo formal é explorar os diferentes Wikis. 

 

5.3.5 Codificação x Recuperação 

Este construto consolida a existência de uma MO física para armazenar um histórico 

de atividades realizadas pelas empresas. Porém, não se perseguem mais elementos 

de juízo nesse ponto. Assim, buscou-se avaliar o quê se armazena e como se 

recupera. 

Quadro 5.9 – Avaliação do construto Codificação x Recuperação 

Construto Codificação x recuperação 

KIBS1 
Casos de uso são codificados e armazenados. Experiências, relatos, perfis 

profissionais são compartilhados via socialização. A recuperação de conhecimento 

acontece, principalmente, a partir de treinamento. 

KIBS2 São codificados relatórios técnicos, publicações científicas, dissertações e teses. A 

recuperação acontece por meio da ferramenta de busca. 

KIBS3 Codificação de relatórios e avaliações técnicas, e codificação de conhecimento em 

wikis. Recuperação via Intranet. 
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5.3.6 Socialização 

Buscou-se avaliar como esse construto se vincula aos construtos anteriores. 

Sugere-se que a socialização acontece em diferentes momentos e dispensa, muitas 

vezes, o uso de um KMS, uma vez que a informação é obtida diretamente da fonte. 

Quadro 5.10 – Avaliação do construto Socialização 

Construto Socialização 

KIBS1 

Os dirigentes conhecem profundamente a expertise circundante e poderiam contratar 

especialistas externos; isto é possível pela experiência acumulada. Desta maneira, 

eles buscam fortalecer esses vínculos. Entretanto, os especialistas externos não 

utilizam o KMS interno. Utilizam-se outros mecanismos para reter os resultados 

dessa socialização (porém, esse mecanismo não foi explorado). 

KIBS2 Os especialistas podem sugerir ideias, abertamente, para aprimorar o sistema de 

busca. Essas melhorias são encaminhadas e avaliadas pelo desenvolvedor. 

KIBS3 
Utilizar Wikis foi uma iniciativa surgida a partir da socialização formal e informal, bem 

como de ideias de projetos em andamento. Deste modo, existe uma influência da 

expertise sobre a forma de desenvolver o KMS interno. 

 

Como conclusão da análise, verificou-se que o comportamento da KIBS1 é diferente 

da KIBS2 e da KIBS3 na forma como gerencia a experiência e na maneira como os 

especialistas se vinculam com o KMS. 

É possível afirmar a existência de peritos na KIBS1 e na KIBS2, estritamente no 

sentido de que são dedicados ao desenvolvimento do KMS; porém, com maior 

adesão aos requisitos dos especialistas. A KIBS3 formula um modelo mais 

“democrático” de uso da informação, no sentido de mantê-la personalizada e 

orientada para fins específicos. 

No que se refere aos aspectos de exaurir e descobrir conhecimento, dado que na 

KIBS1 ele está amplamente orientado a um fim específico – fazer teste de software 

– os esforços estão visivelmente concentrados no aprendizado de como fazer rápido 

e bem. NA KIBS2, a exploração de conhecimento, em ambos os sentidos, está 

orientada a realizar pesquisas científicas bastante diversificadas; assim, ambos os 

conceitos se misturam o tempo todo. Diferentemente da KIBS3, onde existe um 

ponto central para as investigações, a liberdade de criação e de pesquisa inclina a 

balança para a descoberta de conhecimento. 
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Os mecanismos de codificação e recuperação de conhecimento são distintos nessas 

três empresas. Eles estão atrelados às demandas de conhecimento existentes, que 

por sua vez dependem do rubro do cliente em atendimento ou do tipo de pesquisa 

em andamento. 

A socialização é um ponto importante no modelo. Ele foi descoberto através da 

observação final que, em relação ao modelo, acontece heterogeneamente. Portanto, 

é uma deficiência para o modelo teórico, uma vez que a socialização influencia as 

decisões e o alinhamento com o KMS. No modelo teórico, o processo de 

socialização é, geralmente, do tipo mentoring. Como foi descoberto, ele acontece 

em todas as empresas visitadas de forma institucionalizada ou não. No entanto, ele 

não é o único mecanismo de socialização que influencia o comportamento do KMS. 

Por exemplo, os motivos que levam a recuperar informação não estão 

necessariamente relacionados com aspectos de mentoring, como visto na revisão 

desse construto. 

Finalmente, na avaliação geral do modelo teórico, consideram-se dois pontos como 

mais relevantes: 

- O “usuário” e o “perito” são utilizadores e fornecedores de conhecimento para o 

KMS. Porém, a função de cada um deles é distinta, bem como aquilo que esperam 

obter como “produto-serviço”. Portanto, é necessária uma distinção dos requisitos de 

KMS para cada tipo de utilizador. Em todas as unidades de análise, foram 

identificados peritos da área de TI, – sendo que um especialista pode ser também 

um perito de TI –, bem como foram identificadas áreas de desenvolvimento de 

software, para dar suporte ou para realizar desenvolvimento pleno. 

- Socialização é vista genericamente, no modelo, como uma interação entre perito e 

usuário, via mentoring. Em todas as unidades de análise foi verificada a ocorrência 

de este processo, institucionalizada ou não. Mas, além disso, este processo pode 

ser extensivo ao relacionamento entre as pessoas e o KMS se o sistema “aprende” 

ou extrai seus requisitos36 a partir da interação com os utilizadores. Possivelmente, 

como formulado na KIBS2, este é um sistema de busca que registra e produz 

estatísticas das palavras procuradas. Se adicionalmente pudesse ser considerado o 

                                            

36
 Assumindo estes requisitos, mas não literalmente, como metaconhecimento do KMS. 
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tipo de utilizador, o metaconhecimento extraído ajudaria a aprimorar o KMS. Na 

KIBS1 esse processo é similar, entretanto em lugar de palavras a unidade são os 

“casos de teste”. NA KIBS3 a unidade são os wikis. 

Voltando ao modelo teórico, foram-lhe feitas algumas alterações, como 

representadas na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Modelo de interação entre socialização e MO em KIBS 

Nesse modelo fica mais explícita a relação entre socialização e memória 

organizacional, no meio da figura. Isto significa que um elemento é fornecedor de 

requisitos do outro. Porém, socialização acontece espontaneamente ao longo do 

ciclo de gestão de conhecimento em cada um dos construtos observados. 

No modelo o processo de socialização foi isolado junto com a memória 

organizacional porque conforme visto na pesquisa de campo esta interação é que 

fornece os requisitos para a gestão de conhecimento em empresas KIBS; uma vez 
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que se vivência um ambiente de mudanças de paradigma contínuas, ocasionadas 

principalmente pelas exigências dos clientes. Verificou-se que este processo de 

socialização, em termos gerais acontece entre todas as pessoas em todos os níveis 

da organização, mas a socialização que se salienta no modelo é aquela que ajuda a 

desenvolver um aprendizado que possa ser reutilizado pela empresa. Nas empresas 

visitadas, existem mecanismos similares para “proteger” os resultados desse 

processo: na KIBS1 os casos de teste “novos” refletem um aprendizado a partir do 

fato de se defrontar com um problema radicalmente novo ou com nuances similares; 

na KIBS2, se armazenam reportes técnicos e agora está tentando se proteger a 

experiência das pessoas que estão prestes a abandonar a organização; na KIBS3, 

os wikis geram aprendizado contínuo e deixam um registro histórico no mesmo 

tempo. 

No que diz do KMS, observe-se que se consideraram dois níveis de acesso. Isto 

porque foi observado que, na prática os peritos utilizam o KMS apenas quando não 

podem obter informações por outros meios mais “diretos” (incluindo socialização), 

entretanto, os novatos requerem usar o KMS quando orientados por um especialista 

ou quando aprendidas algumas funcionalidades. Dessa maneira, uma prática 

interessante seria extrair os requisitos para esses dois diferentes níveis de uso. No 

modelo, sugere-se que os peritos estão mais orientados a utilizar o KMS no sentido 

de “descobrir” conhecimento novo ou informações que não podem inferir por si sós; 

os usuários são orientados a utilizar o sistema para fins de aprendizagem (exaurir 

conhecimento). Assim por exemplo, na KIBS1 o KMS pode ser modificado por 

alguns peritos, mas os especialistas podem utiliza-lo para fins de treinamento de 

novatos; na KIBS2, os especialistas se comunicam diretamente com a área de TI 

quando surgem dúvidas, entretanto os novatos utilizam o sistema apenas como 

suporte e quando orientados pelos especialistas; na KIBS3, os especialistas 

desenvolvem os wikis no intuito de orientar novatos a uma rápida aprendizagem. No 

entanto, se bem é certo que estas práticas estão relacionadas com a cultura 

empresarial de cada unidade de análise, o ponto comum é a razão que usuário e 

perito têm para interagir com o KMS. 
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5.4 DISCUSSÃO DAS PROPOSIÇÕES 

Neste tópico é feita uma avaliação dos resultados preliminares, com base na análise 

das proposições do estudo e a forma como os problemas de pesquisa foram 

mitigados através desse estudo. 

5.5 ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES 

As quatro proposições formuladas são avaliadas, a seguir: 

 

Proposição P1: Empresas que fornecem conhecimento como 
produto (KIBS) desenvolvem a própria gestão de 
conhecimento a partir do aprendizado junto aos clientes. 

 

Sobre esta proposição, foi avaliado que existe um grupo fundamental para o 

sucesso das empresas KIBS. Esse grupo está conformado por especialistas, ou 

peritos, segundo sugerido por Miles (2003). Entretanto, a orientação da proposição 

indica que as empresas poderiam beneficiar-se com a interação do cliente, no 

sentido de gerar conhecimento a partir de problemas fornecidos por este. Segundo 

as observações, o cliente poderia contratar a empresa KIBS ou a pessoa 

especialista diretamente. No primeiro caso, a empresa determina os recursos a 

serem utilizados, mas no segundo caso, existem duas situações: 1) se o especialista 

não estiver disponível, existe a dificuldade de direcionar o cliente a outro especialista 

e 2) o especialista poderia ser mais representativo do que a própria empresa. 

Segundo as observações levantadas junto às empresas KIBS analisadas: 

Quadro 5.11 – Análise de Proposição (P1) 

Empresa Análise da proposição 

KIBS1 

Existe uma forte dificuldade para se estabelecer os parâmetros de serviço a ser 

fornecido. Contudo, o cliente consegue explicitar o problema, mas a forma como 

ele será resolvido depende totalmente das decisões feitas no interior da 

empresa. 

KIBS2 
O cliente não participa diretamente da aplicação de nenhuma solução. Quando 

são realizadas pesquisas sob encomenda, há liberdade do pesquisador para 

entregar resultados. 

KIBS3 Os resultados entregados dependem amplamente dos especialistas, do tempo 

de entrega e dos fundos disponíveis para realizar o serviço. 
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Nesse sentido, esta proposição foi invalidada pelo fato de que, em nenhuma das 

empresas investigadas, foi observada qualquer evidência que a justifique. 

 

Proposição P2: A evolução de um KMS pode ser melhor 

compreendida quando investigados isoladamente os fatores 

sociológicos (processo de socialização) e os fatores técnicos 

(ferramentas e artefatos) associados a esses sistemas. 

 

Observou-se nas entrevistas que a ênfase da gestão de conhecimento está 

colocada sobre o processo de socialização que os especialistas desenvolvem. Desta 

forma, os especialistas poderiam fornecer os requisitos específicos para desenvolver 

sistemas evoluídos de gestão de conhecimento. Na pesquisa: 

Quadro 5.12 – Análise de Proposição (P2) 

Empresa Análise da proposição 

KIBS1 

A ênfase colocada na importância dos especialistas demonstra que o aspecto de 

criação das comunidades sociais é valorado, no intuito de resolver 

complexidades em âmbitos específicos. Entretanto, ficou clara a necessidade de 

se desenvolver mecanismos para disseminar o conhecimento, buscando integrar 

mais pessoas através da TI. 

KIBS2 

A formulação de um programa de mentoring indica, por um lado, uma tentativa 

de formalização dos mecanismos de aprendizagem e, por outro, o 

desenvolvimento de uma ferramenta de busca Intranet. Fornece-se subsídio 

para indicar que a empresa entende como importantes ambos os campos. 

KIBS3 
O KMS foi evoluindo junto com o processo de socialização entre especialistas. 

As iniciativas de desenvolvimento do KMS partiram das experiências em 

projetos e foram desenvolvendo-se mecanismos, em paralelo. 

 

Esta proposição é valida. Os mecanismos de socialização devem ser 

compreendidos para poder avaliar as ferramentas tecnológicas a ser 

implementadas. 
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Proposição P3: As KIBS buscam desenvolver um KMS, 

integrando os processos de socialização e a memória 

organizacional, como mecanismo de gestão de conhecimento. 

Os processos de gestão de conhecimento se criam em torno dos especialistas, e 

estes formulam mecanismos de transferência de conhecimento que ajudam a 

fornecer insumos para que outros possam desenvolver as habilidades requeridas. 

Entretanto, os sistemas de gestão de conhecimento não estão orientados a integrar 

esses dois ramos. Em termos gerais, eles não fazem parte do processo de “gestão”. 

O peso das decisões sobre a gestão de conhecimento se encontra no valor que 

possuem os especialistas. 

Logo, são os especialistas que determinam e conhecem as limitações dos KMS e, 

portanto, poderiam fornecer insumos para as melhorias pertinentes. Desta maneira, 

esta proposição é considerada válida. 

Quadro 5.13 – Análise de Proposição (P3) 

Empresa Análise da proposição 

KIBS1 

Os especialistas (peritos) determinaram a orientação do KMS baseados na 

necessidade treinamento, essa perspectiva continuou assim, até começarem a 

utilizar técnicas de gestão de conhecimento, então foi percebida a necessidade 

de transformar o sistema de treinamento em um KMS. 

KIBS2 A proposição é valida. Busca-se, nessa empresa, integrar ambos os aspectos 

via de entendimento dos requisitos fornecidos pelos especialistas. 

KIBS3 Existe uma preferência marcada na utilização de ferramentas customizadas 

(wikis, fóruns, etc.) para compartilhar conhecimento. 

 

Proposição P4: A parcela de conhecimento tácito embutida 

nos KMS não é compreendida pelos funcionários novatos, 

devendo ser explicitada pelos especialistas para a assimilação 

de conhecimentos por parte destes. 

 

Esta proposição foi avaliada em duas partes: 1) considerou-se a função da 

informação não codificada como conhecimento tácito e 2) considerou-se o papel dos 

peritos no processo de evolução de um KMS. 
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Quadro 5.14 – Análise de Proposição (P4) 

Empresa Análise da proposição 

KIBS1 
No KMS utilizado, foi colocado muito tácito na forma de informação não 

codificada, tanto por proteção quanto por dificuldade de se explicitar. Nesse 

caso, os especialistas são os próprios peritos. 

KIBS2 O KMS evolui por meio de novos requisitos fornecidos por alguns especialistas,  

almejando-se não apenas usuários novos, mas também outros especialistas. 

KIBS3 Uma forma de mentoring é encaminhar o pessoal novo para ler Wikis antes de 

interagir com os especialistas. Este comportamento confirma a proposição. 

 

Portanto, foi confirmado que os especialistas entendem as limitações e vantagens 

dos sistemas de gestão de conhecimento. Contudo, esse fato não garante sua 

utilização. Esta proposição é validada pelo fato de sempre existir um processo de 

mentoring de forma a explicitar conhecimento para novatos, ou seja, como um 

processo de transferência de conhecimento explícito. Mas, o processo de 

explicitação de conhecimento, na forma de informação não codificada através do 

KMS não é tão visível e correntemente utilizado quanto esperado na formulação da 

proposição. 

5.6 ENCERRAMENTO 

Esse capítulo revisou os resultados da pesquisa de campo (Item 4), bem como 

foram analisados e referendados seis construtos teóricos estudados no Item 2.5; 

finalmente foram avaliadas as quatro proposições apresentadas no Item 3.2. 

Em síntese, os resultados reafirmam a importância dos especialistas para as 

empresas KIBS e salientam a existência de mecanismos informatizados para 

“proteger” o conhecimento. A avaliação dos construtos resultou em um modelo 

alinhado com as observações da pesquisa de campo. Por fim, a primeira proposição 

foi invalidada como resultado das observações anteriores e as três seguintes foram 

validas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo, propõe-se a realização de uma discussão final sobre os 

resultados obtidos a partir do estudo de múltiplos casos em comparação com a 

teoria revisada e os novos insights. Incluir-se-ão também as limitações encontradas 

– próprias, principalmente, da corrente metodológica escolhida – os resultados 

finais, as conclusões do estudo e as sugestões para pesquisas futuras. 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este item inclui todos os empecilhos encontrados ao longo do estudo; as lacunas 

presentes na teoria e os futuros problemas acadêmicos que poderão surgir, como 

motivo de estudo, a partir dos resultados. 

Uma limitação inicial foi a observação de ausência de KMS comerciais ou de 

prateleira. Em termos gerais, esses softwares são orientados a atender problemas 

de gestão de conhecimento. Contudo, nas empresas visitadas, não foi comprado 

nenhum software no intuito de ser utilizado para esse fim; sempre foi um 

desenvolvimento interno. Por outro lado, as diferenças organizacionais e entre os 

KMS também são taxativas, no sentido de que cada empresa apresentou uma 

estrutura distinta no seu KMS. 

Outra limitação do estudo foi a pequena quantidade de estudos de caso. Embora 

todos eles tivessem diferenças significativas, não foi possível realizar algumas 

generalizações a partir da evidência encontrada. 

6.2 CONCLUSÕES 

A motivação desta pesquisa origina-se a partir do estudo das empresas KIBS pelo 

fato de que seu comportamento implica em mudanças constantes que envolvem 

aquisição, retenção e compartilhamento contínuo de conhecimento. Destarte, o 

objetivo geral foi avaliar como acontece a gestão de conhecimento em empresas 

desse tipo e, especialmente, sua transferência de conhecimento através dos 

processos de socialização e memória organizacional. 

O problema de pesquisa foi explicitado na forma de três questões que ajudaram a 

elaborar este item. Nesse sentido, elas foram assim desenvolvidas: 



107 

 

Como são (ou acontecem) os processos de transferência de 

conhecimento, via processo de socialização, em empresas KIBS? 

 

A motivação dessa pergunta se encontra em entender como a experiência gerada 

pelos especialistas pode ser estocada de maneira a ser disponibilizada para os 

novos usuários. Nesse sentido, considera-se que a experiência em KIBS pode ser 

vista como o principal ativo para a operacionalização do serviço principal e 

identificação dos especialistas. Esta pesquisa procurou reconhecer os 

mecanismos que facilitam o processo de socialização entre os especialistas em seu 

intuito de disseminar conhecimento. 

Nesse sentido, percebeu-se que os mecanismos de socialização nas empresas 

observadas são heterogêneos. Em termos gerais, as empresas almejam facilitar o 

processo de socialização entre os especialistas, utilizando para tanto os 

mecanismos identificados, a seguir: 

 Reuniões são utilizadas para compartilhar relatos e histórias específicas sobre 

problemas. Os especialistas podem compartilhar situações problemáticas e 

apresentar a forma como os problemas foram resolvidos, assim como podem 

fornecer informações relevantes sobre a perspectiva de atendimento aos 

clientes, baseando-se nas expectativas geradas a partir dos serviços em 

andamento; 

 Treinamento, couching, mentoring e shadowing também fazem parte do 

processo de socialização. Embora não estejam institucionalizados, eles 

acontecem como parte das rotinas em todas as empresas KIBS visitadas. Isto 

ocorre porque todos esses mecanismos envolvem transferência de 

conhecimento efetiva, considerado um fator indispensável para o 

fornecimento do seu serviço; 

 Comunidades de prática foram percebidas nas três organizações. O fato de 

elas trabalharem na forma cliente-projeto viabiliza a formação de 

comunidades sociais. No entanto, os critérios de formação de uma 

comunidade são distintos em cada empresa. Assim, na KIBS1, o processo 

está atrelado ao conhecimento altamente personalizado do especialista. Na 

KIBS2, a coesão de pessoas depende de vínculos de amizade. Na KIBS3, 
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uma comunidade prática é denominada “ecossistema”, de forma que é 

necessário possuir um DNA específico para fazer parte dela; 

 Em menor escala, foi percebida a existência de redes sociais virtuais. 

 

Como são adotados, adaptados e como evoluem, os Sistemas de 

Gestão de Conhecimento dentro das empresas KIBS? 

 

Os sistemas de gestão de conhecimento estão sempre presentes nas empresas 

KIBS. Eles são desenvolvidos através do aprendizado no próprio processo de 

serviço, de forma que os requisitos funcionais e não funcionais aparecem 

espontaneamente na interação com o cliente e na solução dos problemas internos. 

Desta maneira, é possível afirmar que, nas empresas KIBS, um KMS nasce junto 

com o processo de serviço e evolui conforme as necessidades geradas a partir das 

variações no clima e ambiente organizacional. Assim, na KIBS1 o KMS surgiu pela 

necessidade de se treinar pessoas, e o próprio sistema de treinamento gerou outras 

aplicações que ajudaram, posteriormente a fornecer um melhor serviço. Na KIBS2, o 

conhecimento está bastante espalhado (conhecimento técnico e específico sobre 

uma grande variedade de aspectos tecnológicos). Portanto, decidiu-se evoluir seu 

armazenamento de dados utilizando um buscador Intranet que pudesse gerar, em 

um futuro próximo, um dicionário para facilitar o vínculo entre o cliente e a pessoa 

com a expertise adequada às suas necessidades. A KIBS3 apresenta um modelo de 

KMS que poderia ser denominado de KMS “livre”, no sentido de que as maiores 

contribuições vêm daqueles que utilizam o sistema de fato. 

Em síntese, os KMS fazem parte do cotidiano das empresas KIBS. Elas necessitam 

dos recursos fornecidos por esse tipo de sistema. Entretanto, a evolução deles 

depende fortemente do entendimento que se tem do seu funcionamento, bem como 

da integração de uma equipe de desenvolvimento (peritos) que aplique efetivamente 

as mudanças sugeridas por especialistas e usuários através de sua interação com 

tais sistemas. 

Concluiu-se que o processo de socialização gera um mecanismo de mentoring 

tácito, uma vez que os especialistas requerem interação com os novatos o tempo 

todo, uma vez que as KIBS não realizam processos rotineiros. Em um ambiente de 
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constantes mudanças, as pessoas sempre transferem conhecimento; porém, na 

revisão de mecanismos institucionalizados, não foi mencionada a expectativa de se 

utilizar mentoring como um mecanismo importante. 

Concluiu-se, ademais, que é necessário distinguir os requisitos de usuários e 

especialistas no tocante ao uso de um KMS (vide itens 5.3.2 e 5.3.3). Isto porque 

o usuário novato está em busca de aprendizado e teoria (inclusive, acadêmica), mas 

necessita de um especialista para tomar a decisão de transformar seu aprendizado 

em aprendizagem. Por outro lado, um especialista gera conhecimento a partir da 

percepção de como um problema pode ser resolvido. Porém, se não existe um 

mecanismo para registrar uma ocorrência desse tipo, outros especialistas serão 

ativados quando seja requerido utilizar essa solução (ou seja, o mesmo que 

reinventar a roda)37. Nas KIBS estudadas, este processo pode ser visto desde 

distintos pontos de vista, na KIBS1 o KMS está mais orientado ao treinamento de 

pessoal, portanto os mecanismos de aprendizado dependem de sistemas 

alternativos, tanto informatizados como sociais, de maneira que os especialistas 

utilizam o KMS apenas quando entendem a orientação do sistema e os novatos 

utilizam paquetes específicos para serem treinados. Na KIBS2 se dá maior ênfase 

no processo a aprendizados através da interação com o cliente, de maneira que 

existe uma maior interação entre a informação fornecida pelo KMS e a necessidade 

do especialista, porém, a unidade especializada em TI (na KIBS2) não atinge os 

requerimentos de uso dos especialistas, principalmente pelo fato da falta 

fornecimento de especificações por parte dos especialistas, uma vez que a maioria 

deles ainda continua a utilizar mecanismos tradicionais (tais como conversas 

telefônicas) para obter informações sobre quem sabe o que ou quem sabe quem 

sabe. Na KIBS3 os próprios especialistas sugeriram a formulação de Wikis de cada 

projeto, no intuito de ter uma maior interação com os novatos. Este procedimento foi 

adotado porque na formação de uma equipe de trabalho, os novatos devem ter o 

ADN do grupo (vide Item 5.1.3), de maneira que os requisitos dos especialistas são 

transferidos para os novatos via de um KMS feito através de Wikis. 

                                            

37
 Um exemplo típico foi fornecido por uma empresa de eletrônicos através de uma prática singela. 

Quando se encontra um problema típico no cabeamento de redes, um técnico o localiza e grava um 
vídeo de como solucioná-lo. Com esse mecanismo, novatos podem aprender a realizar um reparo 
similar. 
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Qual é a relação entre o desenvolvimento de processos de 

socialização e a evolução dos sistemas de gestão de conhecimento 

em empresas KIBS? 

 

No processo de evolução do KMS, nas KIBS estudadas, foi observado que quando 

existe um entendimento das necessidades relativas às práticas de gestão de 

conhecimento é porque existe um mecanismo de socialização que vincula o 

especialista ao perito (toda vez que o especialista não seja um perito de TI), de 

modo que o contexto torna-se favorável à evolução do KMS. 

Nesse sentido, os especialistas aparecem nas KIBS sob duas formas: 1) novatos 

que trilharam o caminho e atingiram esse patamar no interior da empresa ou 2) 

especialistas que se formaram em outras organizações e foram internalizados. 

A diferença observada entre esses dois tipos de especialistas é o seu 

comprometimento com o funcionamento do KMS38. Conforme observado, os 

especialistas que atravessaram todos os estágios – de novato até especialista – 

dentro da empresa detêm uma grande parcela de importância no desenvolvimento 

do KMS. Logo, eles entendem seu funcionamento e suas limitações. 

O processo de socialização influencia a evolução do KMS de diferentes maneiras, 

das quais salientamos as seguintes: 

 O especialista em KIBS utiliza fortemente seu conhecimento tácito para 

indicar a pessoa adequada para realizar uma determinada tarefa. Durante 

esse processo, ele não irá utilizar o KMS, se considerar que conhece as 

pessoas suficientes; 

 O novato, a princípio, desconhece as funções e benefícios que pode ter o 

KMS e não irá utilizá-lo se não for uma recomendação do especialista. A 

divulgação da existência do KMS não tem um papel importante na decisão do 

novato. Não se estabeleceu o papel do novato na evolução do KMS; 

                                            

38
 Além do comprometimento com a empresa, socialização com os novatos e outras variáveis que 

não são importantes para análise. 
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 O especialista poderia ajudar no processo de evolução do KMS se 

explicitasse as limitações referentes ao seu uso principal; isto é, se existisse 

um mecanismo institucionalizado de socialização entre especialista e perito; 

O processo de mentoring, mesmo que não seja institucionalizado, sempre existe 

entre especialista e novato. Nesse processo, o especialista pode ou não utilizar o 

KMS como mecanismo de transferência de conhecimento. No entanto, quando o 

KMS é utilizado para este fim, existe a possibilidade de se gerar um mecanismo de 

“aprendizagem” nele, no sentido de filtrar aspectos sociais originados entre 

especialista e usuário (mentorado). 

A partir destas observações foi percebido que, o grau de evolução de um KMS, em 

uma empresa KIBS, pode ser medido pelo tempo que o especialista investe em 

utilizar o sistema, isto é, na medida em que o especialista mais utiliza o KMS como 

suporte aos seus processos decisórios deveria considerar-se que o sistema está 

mais evoluído. Isto porque, conforme foi verificado, quando um KMS está evoluído é 

porque o especialista forneceu os requisitos para o desenvolvedor; ou seja, o papel 

do perito em TI. 

6.3 PESQUISAS FUTURAS 

Este estudo pesquisou um tipo específico de empresas cujo uso de conhecimento 

cria um ambiente de mudanças contínuas e decisões rápidas. Destarte, foi 

observado que embora a gestão de conhecimento esteja perdendo interesse como 

tema de pesquisa por parte dos pesquisadores, na prática denota-se uma grande 

preocupação por entender o funcionamento dos mecanismos do conhecimento, em 

especial aqueles referentes ao papel da experiência. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram observadas algumas mudanças 

em seu ambiente, no que se refere ao interesse das empresas em termos da gestão 

de conhecimento, das quais se destacam as seguintes: 

 Há um interesse contínuo por se estimar o valor econômico do conhecimento 

nas empresas. No ambiente acadêmico, isto tem sido denominado ROI 

(return on investment) do conhecimento (KIM, 2006). Existem algumas 

pesquisas a respeito. Segundo essa linha de pesquisa, a satisfação do cliente 

deve ser explorada para se conseguir mensurar os ganhos em atendimento 
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eficiente ao cliente, devido ao fato de contar com o conhecimento adequado. 

Isto está ligado ao comportamento dos KMS por meio da construção de 

ferramentas específicas para realizar as mensurações; 

 A tendência das empresas em gerenciar grandes quantidades de dados 

originou outra, denominada Big Data. Isto significa não apenas a existência 

de bases de dados gigantescas, mas também a possibilidade de utilizar a 

Web 2.0 como fonte de informação, de maneira que esse conceito também 

pode ser aproveitado para a modelagem de um KMS; 

 O âmbito das KIBS demanda um desenvolvimento de software desenvolvido 

a partir das mudanças e requerimentos do seu core business. Entretanto, a 

possibilidade de desenvolvimento de um KMS em formato de software livre, 

não orientado a KIBS, mas a empresas em geral, sugere uma alternativa de 

pesquisa; 

 Finalmente, considera-se relevante o estudo das Comunidades de Prática 

(CoP) como eixo importante dentro do âmbito de desenvolvimento de projetos 

nas empresas KIBS. 
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APÊNDICE I: PERGUNTAS DE PESQUISA DA ENTREVISTA JUNTO 

À UNIDADE DE ANÁLISE KIBS1 

Esse foi o roteiro inicial que depois foi evoluindo junto com as expectativas e 

demandas de conhecimento eliciadas a partir – e em parceria com – a KIBS 1 

 Como é o fluxo de conhecimento tácito dentro de uma organização cujo 

serviço principal é intensivo no uso de conhecimento e qual o papel da TI 

nesse fluxo? 

 Como o conhecimento flui dentro de organizações intensivas no uso de 

conhecimento? 

 Onde está o conhecimento uma vez que passa por um processo de 

externalização? 

 O que se entende – de forma prática – como “repositório de conhecimento”? 

 Como os repositórios existentes, dentro de uma organização, passam a 

formar parte da memória organizacional? 

 Como acontece a transferência de conhecimento entre pessoas e entre 

pessoas e máquinas em empresas intensivas no uso de conhecimento? 

 Os sistemas de memória organizacional estão vinculados com a estrutura 

funcional de uma organização intensiva no uso de conhecimento?  

 O processo de consolidação de processos de trabalho envolvendo 

conhecimento para acumular memória organizacional é análogo ao processo 

de fornecer as regras de negócio para desenvolver um sistema de gestão de 

conhecimento? 
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APÊNDICE II: PERGUNTAS DE PESQUISA DA ENTREVISTA JUNTO 

À UNIDADE DE ANÁLISE KIBS2 

 

As entrevistas junto a essa KIBS estiveram mais orientadas à observação do 

processo de mentoring, que estava apenas no início, mas que ofereceu uma boa 

oportunidade para questionar como esse processo influencia a gestão de 

conhecimento. Adicionalmente, a implementação de um sistema de busca que 

estava sendo otimizado para funcionar apenas no âmbito da intranet da organização 

permitiu observar particularidades do seu KMS. 

 

 Como é o fluxo de conhecimento tácito dentro de uma organização cujo 

serviço principal é intensivo no uso de conhecimento e qual o papel da TI 

nesse fluxo? 

 Como o conhecimento flui dentro de organizações intensivas no uso de 

conhecimento? 

 Onde está o conhecimento uma vez que passa por um processo de 

externalização? 

 O que se entende – de forma prática – como “repositório de conhecimento”? 

 Como os repositórios existentes, dentro de uma organização, passam a 

formar parte da memória organizacional? 

 Como é o processo de serviço em uma empresa tipo OPT? Sendo que 

existem muitas unidades fornecedoras de conhecimento distintas. 

 Como o conhecimento flui dentro de organizações intensivas no uso de 

conhecimento? Como se determina quem é especialista e quem é novato? 

 Como surgiu a ideia de implementar um processo de “mentoring”? 

 Como foi a identificação dos especialistas para participar no processo de 

mentoring e como foram escolhidos os mentorados. 

 Onde está o conhecimento uma vez que passa por um processo de 

externalização? Como se centraliza informações, em forma de reportes 

técnicos de diversas áreas? 
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 Como se estoca o conhecimento de diferentes fontes? E como localiza a um 

especialista quando apareceria uma demanda?  

 O que se entende – de forma prática – como “repositório de conhecimento”? 

 O seu KMS é entendido como sua MO ou existem outros mecanismos 

especializados para estocar diferentes conhecimentos? 

 Como os repositórios existentes, dentro de sua organização, passam a formar 

parte da memória organizacional? 

 Como acontece a transferência de conhecimento entre pessoas e entre 

pessoas e máquinas em empresas intensivas no uso de conhecimento? 

 Os sistemas de memória organizacional estão vinculados com a estrutura 

funcional de uma organização intensiva no uso de conhecimento? 

 Como surgiu a ideia de uma “enciclopédia de conhecimento”? 

 Quais os indicadores relacionados a satisfação do cliente que podem ser 

identificados através do KMS? 

 Como se relaciona o KMS com o CRC (centro de relacionamento com o 

cliente)? 

 Quais os mecanismos que pode identificar para codificação de informação e 

quais os mecanismos que se podem identificar para reconhecimento da 

expertise? 

 Existe alguma forma de recuperar experiência, quais os repositórios de 

informação que existem na organização? 



125 

 

APÊNDICE III: PERGUNTAS DE PESQUISA DA ENTREVISTA JUNTO 

À UNIDADE DE ANÁLISE KIBS3 

 

O nosso interesse nessa KIBS radica principalmente no fato de que um dos projetos 

que desenvolvem implica desenvolver um ambiente que fornece contexto para o 

desenvolvimento de software público, que a diferença do software livre, requer de 

uma equipe comprometida a manter o projeto e dar suporte aos usuários desse 

software. De maneira que se buscou entender principalmente particularidades de 

como esse projeto se assemelha com um sistema de gestão de conhecimento que 

parte, não da empresa como usuário final mas de um grupo de empresas usuárias 

que fornecem insights importantes para um desenvolvimento continuo desse tipo de 

sistema de informação. 

 

 Como é o fluxo de conhecimento tácito dentro de uma organização cujo 

serviço principal é intensivo no uso de conhecimento e qual o papel da TI 

nesse fluxo? 

 Como o conhecimento flui dentro de organizações intensivas no uso de 

conhecimento? 

 Onde está o conhecimento uma vez que passa por um processo de 

externalização? 

 O que se entende – de forma prática – como “repositório de conhecimento”? 

 Como os repositórios existentes, dentro de uma organização, passam a 

formar parte da memória organizacional? 

 Como é um processo de serviço na sua organização? 

 Qual a importância das pessoas (expertise) na organização? 

 Como é o processo de especialização de novatos para especialistas? 

 Qual o valor da experiência dentro da sua organização? Entenda-se 

conhecimento tácito que pode ser explicitado. 
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 Como se identifica a um especialista e como se determina que expertise é 

necessária para uma pessoa ser escolhida para tomar conta de um serviço 

determinado? 

 Quais os mecanismos que pode identificar para codificação de informação e 

quais os mecanismos que se podem identificar para reconhecimento da 

expertise? 

 Existe alguma forma de recuperar experiência, quais os repositórios de 

informação que existem na organização? 

 Descreva o processo de software público, qual o papel da organização no 

suporte as decisões dos usuários? 

 Como se estrutura uma gestão de conhecimento com gestores externos? Isto 

é, os usuários desenvolvem soluções, como no caso do software livre, de 

maneira que a empresa aprende através de atores exógenos. 
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APÊNDICE IV: LEVANTAMENTOS PRELIMINARES E OBJETIVOS 

 

KIBS 1 

Empresa de serviços relacionados com TI, pioneira na área de “software testing” 

com mais de 15 anos de existência. Entretanto, também realiza gestão de 

mudanças, treinamento, capacitação, certificação e outsourcing. Desenvolvendo 

atividades principalmente no setor bancário. 

Objetivo:  

Entender como funciona a gestão de conhecimento em uma empresa que utiliza 

conhecimento e experiência para fornecer seu serviço principal. Identificação de um 

KMS e contextualização do funcionamento. 

Estratégia:  

- Entrevistas junto aos diretivos da empresa. Observação de resultados dos estudos 

feitos em estudos realtivos e recuperação de material de entrevistas. 

- Busca-se entender o KMS desenvolvido para fins de treinamento como caso 

principal para ser avaliado. 

Resultados: 

A empresa iniciou pequena em tamanho, depois do bug do milênio a oportunidade 

de desenvolver teste de software (teste de regressão) forneceu a necessidade de 

criar um sistema de informação para treinar pessoas em teste de software, dado que 

nesse momento o conhecimento de como realizar essa tarefa não estava muito 

difundido. 

- Socialização:  

Existe uma grande demanda de compartilhar informações via socialização, 

principalmente em forma de anedotas e experiências com os clientes, uma vez que 

a forma de trabalho predominante é trabalhar na forma de cliente-projeto. É 

apresentada uma projeção do que será feito, o cliente avalia (principalmente) o custo 

e tempo da consultoria e decide sobre tomar os serviços ou não. O preço do serviço 

é estimado em função do custo de horas de consultoria efetivado pela empresa mais 
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o lucro esperado pelo setor financeiro. Dessa forma, a reutilização de recursos 

humanos e experiência tornam-se um fator importante. 

As iniciativas utilizadas para desenvolver atividades de socialização são: 

- Reuniões semanais (todas as quintas-feiras) para compartilhar experiências junto 

aos projetos em desenvolvimento. Embora estas reuniões apenas considerem aos 

membros mais antigos da organização. 

- Infraestrutura: organização do ambiente de trabalho (layout) de forma a não ter 

muitas oficinas, mas ambientes abertos e possibilidade de intercambiar ideias. 

- Estrutura social: a diretoria permite uma comunicação aberta com todos os níveis 

operacionais, assim como participa diretamente da tomada de decisões e 

operacionalização de serviços. Isto inclui a formação de um “grupo de elite”, formado 

pelas cabeças da organização, que age quando existem problemas que as demais 

áreas não conseguem resolver. 

- Infocultura: recentemente foi adquirido um software para criação de rede social 

interna da empresa (SharePoint) o objetivo desse software é de saber quem sabe 

que dentro da empresa e diminuir as distâncias entre operadores com conhecimento 

similar. 

- Memória Organizacional 

O KMS é por sua vez um sistema informatizado de treinamento de pessoas como 

também um grande repositório de casos de teste. Entretanto o funcionamento do 

sistema não está muito difundido e somente é parcialmente entendido pelos 

usuários. Necessita-se de um stakeholder para aproveitar bem os recursos do 

sistema. 
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KIBS 2 

Empresa que possui parte dos fundos de capital privado e parte capital estadual. 

Este tipo de KIBS é classificado como OPT porque a administração a classifica como 

empresa do governo. Na articulação com outras empresas e universidades realiza 

investigações “sob medida” e busca desenvolver pesquisas que sejam uteis 

principalmente para empresas governamentais. 

Trata-se de uma empresa com mais de meio ciclo de existência, fornecendo 

resultados de pesquisa aplicada nos mais diversos setores científicos. O nosso 

interesse nessa empresa parte do desenvolvimento de um sistema de informação 

que irá acumular reportes técnicos de todas as áreas de pesquisa, formando um 

grande repositório disponível para consulta posterior. Um diferencial desse 

repositório é a utilização de meta-tags para diminuir o número de resultados da 

busca via mineração dos dados e informação contida. 

Objetivo:  

Entender os motivos e necessidades da criação de um repositório de informações 

em uma organização onde o conhecimento está amplamente pulverizado. Entende-

se que o sistema em questão está sendo um forte candidato a ser um KMS, mas a 

forma em que está sendo construído poderá aportar novos eixos de informação para 

a modelagem do comportamento do conhecimento na formulação de sistemas de 

gestão de informação e como são aproveitadas as ferramentas de TI existentes, 

assim como os caminhos utilizados para descobrir estas ferramentas. 

Estratégia: 

Nessa empresa a diretiva de trabalho consiste em criar soluções sob medida. 

Entretanto na consolidação desse sistema o cliente é interno e, então, os requisitos 

do sistema nascem a partir das peculiaridades organizacionais. Isto é, diferentes 

unidades geram reportes técnicos de diferentes áreas de conhecimento, que 

passam sem nenhum tipo de filtro para um grande repositório de modo que quando 

se recupera a informação se demanda de algoritmos de mineração fortes para obter 

resultados aprimorados. Assim como existem níveis de acesso à informação que 

gera mais um tipo de mineração de dados. 
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A estratégia de pesquisa é de compor a historia de como nasceu a necessidade de 

uma repositório com essas condições, como se compõe uma equipe para estruturar 

a infocultura (i.e., como se correlaciona pessoas com completude de regras de 

negócio), e verificar as características evolutivas desse sistema. Para tanto, se 

planejou: 

- Dado que a empresa gera conhecimento em diferentes áreas de conhecimento, 

precisa-se saber, inicialmente, se existem atualmente mecanismos de gestão de 

conhecimento estabelecidos, quer dizer, é necessário mapear o comportamento da 

organização, uma vez que é uma organização composta de mais de 20 unidades 

operativas totalmente independentes entre si. 

- Revisar como é realizada a geração de conhecimento na organização e se esta 

geração tem características de ser centralizada ou não. 

- Realizar entrevistas focalizadas nos líderes do projeto para avaliara o ponto de 

vista da gestão de conhecimento junto a ele. 

Resultados a priori: 

Não existe uma unificação na forma em que o conhecimento é gerenciado tanto 

como não existe um padrão na criação de conhecimento. Isto porque as áreas de 

conhecimento (ou departamentos) são totalmente distintas e possuem um 

“especialista” com uma forma de gerenciamento de conhecimento que pode ou não 

ser diferente de outros departamentos. Um exemplo claro disso é a forma de 

seleção do departamento que irá criar uma solução: uma vez que o cliente fornece 

uma necessidade na forma de um relatório técnico ou, produto ou serviço que 

necessita ser resolvido; o pedido é encaminhado genericamente a um determinado 

departamento. Uma vez dentro, o “especialista” ou administrador desse 

departamento está em condições de indicar à pessoa ou comunidade social que 

possui o conhecimento adequado. Considerando aqui que apenas este “especialista” 

possui a capacidade de fazer isto. 

- Socialização:  

Nos meados de maio do ano 2012 começou uma iniciativa de programa de 

mentoring através de uma proposta do departamento de Recursos Humanos. Cinco 

especialistas aderiram ao programa como mentores e cinco funcionários, escolhidos 
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pelos anteriores, agiram como mentorados. Porém ainda é muito cedo para 

apresentar resultados do programa. 

- Memória Organizacional 

Existem mecanismos de datawarehouse para armazenamento e disponibilização de 

informação, assim como mecanismos data smart para controle de pessoal. Embora 

nenhum deles considere aportar informação adicional sobre capacidades ou 

habilidades específicas, na forma de desenvolvimento de uma rede social interna. 

Assim, mesmo não se conta com mecanismos de personalização que consignem 

informação do tipo de pessoas e habilidades que se desenvolvem em cada 

departamento. Isto é gerenciado pelo conhecimento das pessoas mais antigas 

dentro da organização. O desenvolvimento de um repositório de informação que 

disponibilize este tipo de informação faz parte do projeto em andamento. 

Nesse sentido o seguinte passo é obter o máximo de informação sobre a construção 

desse sistema de informação. 
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KIBS 3 

É uma empresa KIBS que nasceu como uma iniciativa do governo. Dedicada a 

fornecer soluções em TI (hardware, software e políticas públicas) para empresas do 

governo e contratante privados. O principal envolvimento com a TI se dá via de 

pesquisa de novas tecnologias e funcionamento, software embutido, teste de 

desempenho e desenvolvimento pleno. 

A empresa está dividida em dois setores: um setor de pesquisa aplicada e um setor 

de desenvolvimento de software e hardware. 

O nosso interesse nessa empresa é pelo fato de estar vinculada com o projeto de 

software público brasileiro. Nesse esquema, um grande repositório de software 

usado por entidades públicas é aprimorado via de aportes de programadores e 

desenvolvedores interessados através de uns canais e normatividades 

estabelecidos para este fim. 

Este repositório têm tido sucesso, visto que o software existente em este portal, a 

diferença do software livre recebe o suporte do governo e dessa entidade para teste 

e conferir versões, assim como garante que o projeto não será abandonado por falta 

de desenvolvedores ou por não ter pessoal disponível para o desenvolvimento. 

Nosso interesse, aqui, fica na forma em que esse repositório foi criado, a formulação 

de um sistema desse tipo indica uma gestão de conhecimento tipo “Big Data” de 

modo que quem estiver interessado pode postar conhecimento para ser 

acrescentado, este tipo de modelo poderia ser implantado na gestão interna de 

organizações KIBS (o que faz parte de nosso objetivo). Ainda não se tem maiores 

detalhes a serem considerados; pois o trabalho de campo apenas foi realizado 

parcialmente. 

Objetivo:  

Visualizar a forma em que o conhecimento pode ser identificado e reutilizado; 

através de um modelo que considera iniciativas próprias para o seu desenvolvimento 

e quais as práticas que levaram a conduzir uma pesquisa desse tipo. Visa-se 

também obter perspectivas futuras e testar o modelo de expertise concebido na 

parte teórica. 
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Estratégia: 

A KIBS 3 é uma empresa bastante grande e com diferentes perspectivas 

administrativas. E, considerando também que está composta de áreas 

independentes requerer-se-á de caso de estudo longitudinal para obter resultados 

organizacionais. Por tanto, a alternativa viável foi escolher um caso de gestão de 

conhecimento com forte suporte de TI que seja representativo para testar o modelo 

conceitual e ajude a dar um alicerce as nossa metodologia. 

A estratégia sugerida é reconstruir a historia da formulação de um projeto dessa 

envergadura, entrevistar aos responsáveis do projeto e verificar o futuro imediato 

desse tipo de solução e validar o fluxo de conhecimento que existe. 

Resultados a priori: 

O modelo de trabalho do sistema está disponibilizado na internet. Consta de 

aproximadamente 52 fontes de software público que incluem fórum de discussão e 

repositório de versões. Espera-se a partir da compreensão de como nasceu esse 

modelo de trabalho, comparar ele com os mecanismos estabelecidos nas empresas 

KIBS observadas. 

- Socialização:  

Existe uma forte independência nos projetos abordados, todas as unidades estão 

focadas no desenvolvimento de software ou gestão de tecnologia de informação 

para motivos de pesquisa. O desenvolvimento aborda desde pequenos empresários 

até software altamente customizado e desenvolvimentos envolvendo tecnologias 

bastante complexas. 

A forma de trabalho envolve um projeto para cada unidade, ficando a sob 

responsabilidade de uma chefia que se encarrega de alocar os recursos necessários 

para um determinado desenvolvimento. 

- Memória Organizacional 

Abordou-se o caso de suporte a software público por meio de um projeto de 
abordagem de qualidade de software. As demandas para serem inseridas no 
sistema de informação nascem a partir de entidades do governo e privadas que 
iniciaram um projeto na forma de um software livre, contanto, a KIBS 3 dá suporte 
para possíveis futuras ferramentas a serem implementadas no software como 
também realiza testes e fornece servidores para conter os repositórios necessários. 
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ANEXO A: P-KIBS X T-KIBS 

KIBS I: Serviços Profissionais Tradicionais, passíveis de serem utilizadores 

intensivos das novas tecnologias. 

 Marketing/advertising; 

 Treinamento (não o treinamento em novas tecnologias); 

 Design (não envolvendo tecnologias novas); 

 Alguns serviços Financeiros (e.g. atividades relativas a valores e ações de 
mercado); 

 Serviços de oficina (que não envolvam equipamento novo de oficina e 
excluindo serviços “físicos”, como limpeza); 

 Empreiteiros (e.g. arquitetura; agrimensura, engenharia de construção, mas 
excluindo os serviços que envolvam novos equipamentos de TI, tais como 
Sistemas de Gestão de Energia na Construção); 

 Consultoria Gerencial (que não envolva tecnologias novas); 

 Contabilidade e escrituração; 

 Serviços legais; 

 Serviços Ambientais (não envolvendo nova tecnologia, e.g. leis ambientais; e 
também não baseada em tecnologias antigas e.g. serviços de saneamento 
básico). 

 

KIBS II: KIBS baseadas em novas tecnologias  

 Redes de computadores e telemática (e.g. VANs, bases de dados on-line); 

 Algumas Telecomunicações (especialmente novos serviços de negócios); 

 Software; 

 Outros serviços relacionados com computadores - e.g. Gerenciamento de 
Planta; 

 Treinamento em novas tecnologias; 

 Design envolvendo novas tecnologias; 

 Serviços de Oficina (envolvendo novos equipamentos de oficina); 

 Empreiteiros (centralmente envolvendo novos equipamentos de TI, tais como 
Sistemas de Gestão de Energia em Construção); 

 Consultoria em Gestão envolvendo nova tecnologia; 

 Engenharia Técnica; 

 Serviços ambientais envolvendo nova tecnologia; e.g. reparação; 
monitoramento; serviços científicos/laboratoriais; 

 Consultoria em P&D e "high-tech boutiques". 
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Serviços não considerados como KIBS 

 Serviços de saúde / serviços médicos; 

 Correio, transporte e distribuição (embora se possa incluir alguns serviços 
especializados - e.g. serviço de entrega prioritária e transporte logístico); 

 Consumidores Financeiros e serviços imobiliários; 

 Serviços educativos (diferentes a treinamento especializado para indústria); 

 Broadcast e outras mídias massivas (com possíveis exceções, tais como 
quando as mídias são utilizadas também transporte especializado de serviços 
de negócios como em transmissão de dados ou transmissões de vídeo 
codificado de negócios); 

 Administração pública (com possíveis exceções em esquemas de suporte a 
indústrias); 

 Reparação/manutenção (com exceção de atividades relativas com TI 
avançada); 

 Venda a varejo e atacado; 

 Serviços de bem-estar social; 

 Hospitalidade (i.e. hotéis, etc.) e aprovisionamento; 

 Lazer/turismo; 

 Serviços de consumo pessoal; 

 Entretenimento. 
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ANEXO B: CINCO ESTÁGIOS DE AQUISIÇÃO DE HABILIDADE 

Este anexo apresenta a conjunção de um filosofo com um cientista de computação, 

em um momento em que o computador parecia estar no limiar entre o pensamento 

do homem e ter pensamento próprio, a avaliação do comportamento de uma pessoa 

no primeiro estagio de desenvolvimento de habilidades é importante para sustentar a 

formação de experiência e expertise. 

Nível de 
habilidade 

Características 

Como se 
trata o 

conheci-
mento, etc. 

Reconheci-
mento da 
relevância 

Como se 
avalia o 
contexto 

Tomada 
de 

decisão 

1. 

Novato 

- Adesão rígida a regras ou planos ensinados. 

- Pouca percepção situacional 

- Nenhum juízo discricionário 

Sem 
referência 

de contexto 

Nenhuma 

Analiticam
ente 

Racional 

2. 
Principiante 
avançado 

- Guias de ação baseadas em atributos ou 
aspectos (aspectos são características globais de 
situações que podem ser reconhecidas 
posteriormente na base de uma experiência 
previa) 

- Percepção situacional ainda limitada. 

- Todos os atributos e aspectos são tratados 
separadamente e lhes é dada igual importância. 

Em contexto 

3. 
Competente 

- Lidando com as multidões 

- Agora enxerga, ao menos parcialmente, as suas 
metas em termos de longo prazo. 

- Planejamento deliberativo consciente 

- Procedimentos padronizados e rotineiros 

Presente 

4. 
Proficiente 

- Olha às situações holisticamente em vez de em 
termos de aspectos 

- Observa que passa a ser mais importante dentro 
de uma situação 

- Percebe vieses nos padrões normais 

- tomada de decisão dá menos trabalho 

- utiliza aforismos para orientar-se, cujo significado 
varia de acordo com a situação. 

Holística-
mente 

5. 
Especialista 

- Não confia mais em regras, diretrizes ou 
aforismos. 

Compreensão intuitiva das situações, com base 
em um profundo entendimento tácito. 

- As abordagens analíticas são usadas apenas 
para situações novas, quando acontecem 
problemas ou quando se requer justificar alguma 
conclusão. 

- Possui visão do que é possível 

Intuitiva 

Adaptado de (DREYFUS; DREYFUS, 1986) 
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Escala Novato a Experto (2)  

 Conhecimento Padrão de trabalho Autonomia 
Lidar com 

complexidade 

Percepção do 

contexto 

1.Novato 

Conhecimento 

mínimo ou textual 

sem conectá-lo com 

a prática. 

Pouco provável de 

ser satisfatório ao 

menos que seja 

supervisionado de 

perto. 

Necessita 

supervisão continua 

ou treinamento. 

Pouca ou nula 

concepção de 

como lidar com 

complexidade. 

Tende a 

enxergar as 

ações 

isoladamente. 

2. Principiante 

avançado 

Conhecimento 

prático de aspectos 

chave no trabalho. 

Probabilidade alta de 

completar tarefas 

simples a um nível 

aceitável. 

Capaz de atingir 

alguns passos 

seguindo seu 

próprio intuito, mas 

necessita 

supervisão para 

completar uma 

tarefa. 

Aprecia 

situações 

complexas, mas 

só é capaz de 

atingir uma 

solução parcial. 

Observa a ação 

como uma serie 

de passos. 

3. Competente 

Bom conhecimento 

do trabalho e 

conteúdo da área 

de trabalho. 

Adequado para o 

propósito, mas com 

necessidade de 

refinamento. 

Capaz de completar 

a maioria de tarefas 

seguindo seu 

próprio juízo. 

Lida com 

situações 

complexas 

através de 

análise 

deliberativa e 

planejamento. 

Observa as 

ações ao menos 

parcialmente em 

termos de 

objetivos de 

longo prazo. 

4. Proficiente 

Entendimento 

profundo da 

disciplina e área de 

pratica. 

Padrão totalmente 

aceitável alcançado 

rotineiramente. 

Capaz de tomar 

total 

responsabilidade 

pelo seu trabalho (e 

pelo trabalho de 

outros quando 

aplicável). 

Lida com 

situações 

complexas 

holisticamente, 

tomada de 

decisão mais 

confiável. 

Enxerga a 

“figura” inteira e 

como as ações 

individuais 

encaixam nela. 

5. Especialista 

Conhecimento de 

autoridade de 

disciplina e 

entendimento tácito 

de profundidade em 

toda área da prática 

Atinge excelência 

com relativa 

facilidade. 

Capaz de tomar 

responsabilidade 

por ir além dos 

padrões existentes 

e criar suas 

próprias 

interpretações. 

Compreensão 

holística de 

situações 

complexas. 

Move-se entre 

as abordagens 

intuitiva e 

analítica com 

facilidade. 

Enxerga a 

“figura” completa 

e abordagens 

alternativas; 

visão do que 

poderia ser 

possível. 

Adaptado de (DREYFUS; DREYFUS, 1986) 
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ANEXO C: NÍVEIS DE QUALIDADE DO TACITO GRUPAL 

 

 

Fonte: adaptado de (ERDEN; VONKROGH; NONAKA, 2008) 

Onde: 

Nível 1: Grupo de assemblages, faz referência a um estagio onde as pessoas ainda 

não se conhecem, como se fossem assemblages para serem colocados em uma 

arte ou desenho. Nesse estagio, as pessoas envolvidas são vistas entre si como 

estrangeiros, bem como não existe uma predisposição inicial para compartilhar 

conhecimentos muito aprofundados. Um exemplo é um grupo de basquete formado 

recentemente, os jogadores não se conhecem, porém conseguem articular um jogo. 

Nível 2: Ação coletiva, é um estagio onde as pessoas passam a compartilhar 

algumas simbologias, gestos ou qualquer outro tipo de linguagem não formalizada 

para comunicar-se. Nessa etapa são desenvolvidos códigos de conduta no grupo e 

se compartilham significados sobre aspectos comuns ao grupo. Nesse nível o grupo 

não é capaz de agir além das rotinas estabelecidas e situações pouco familiares. 

Por exemplo, algum jogador do time de basquete poderia perder a bola, criando uma 

ruptura na atmosfera de jogo em equipe. 

Nível 3: Phroneis, essa palavra tem sua origem em linguagem grega, significa 

literalmente “sabedoria prática”. No contexto que os autores apresentam, é a fase 

em que as pessoas conseguem lidar com situações mais complicadas através de 

Nível 4: 
Improvisação 

coletiva 

Nível 3: 
Phronesis 

Nível 2: 

Ação coletiva 

Nível 1: Grupo de Assemblages 

Qualidade de 
tácito grupal 
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soluções advindas da experiência e do aprendizado grupal. Um exemplo disso é 

quando a equipe de trabalho pode tomar decisões em ausência do líder, isto é, o 

líder não é imprescindível para a tomada de decisão porque os membros do time 

têm atingido um nível de independência. 

Nível 4: Improvisação coletiva, é o mais alto nível que pode ser atingido por um 

grupo. Nesse nível, os membros do grupo estão prontos para lidar com incertezas, 

bem como gerar inovações radicais e inventar novos processos de trabalho, uma 

vez que na improvisação não existem regras de jogo. Os membros do grupo estão 

prontos para utilizar a intuição para resolver problemas. No exemplo do time de 

basquete, a equipe deve estar não apenas pronta para usar as táticas que foram 

treinadas, mas também comunicar, aos outros, decisões inesperadas sem utilizar 

muito código verbal. 


