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RESUMO 

 

O presente estudo buscou a compreensão dos motivos que levam as empresas 
pesquisadas do setor automobilístico a gerir o conhecimento tácito, mediados pela 
gestão do conhecimento, na área de gestão de desenvolvimento de produtos. As 
questões de pesquisa que este estudo objetivou responder foram: Como empresas 
estudadas utilizam o conhecimento tácito para se tornarem mais eficientes e eficazes 
nas atividades/ operações? De que forma o conhecimento tácito é percebido na 
organização por parte dos funcionários e gestores? Para responder a estas perguntas 
houve a investigação de duas empresas do setor automobilístico, na área de 
desenvolvimento de produtos. Como base teórica para o desenvolvimento do presente 
estudo autores como Davenport e Prusak (1998), Nonaka e Takeuchi (1997) e Choo 
(2006) orientam esta pesquisa. A pesquisa abrange duas empresas do ramo 
automobilístico na região do ABC Paulista, com equivalência no número de 
funcionários e porte. Dentre os entrevistados há funcionários e gestores de áreas de 
gestão de projetos e produtos. A metodologia aplicada ao estudo foi de caráter 
qualitativo por meio de pesquisa exploratória-descritiva, sendo que o método de coleta 
de dados se deu a partir de entrevistas semiestruturadas. O estudo investigou quais 
as práticas usadas para a conversão do conhecimento, fatores facilitadores e fatores 
dificultadores para a conversão do conhecimento e as principais contribuições da 
aplicação das práticas e iniciativas voltadas gerir o conhecimento tácito, sob a ótica 
dos gestores e funcionários. Através do presente estudo pode-se verificar que existe 
a preocupação com a gestão do conhecimento nas empresas estudadas e que há 
práticas diversas relativas ao conhecimento tácito e que as formas de disseminação 
deste conhecimento são distintas. Algumas das práticas são os cursos de 
especialização, brainstorming e lesson learned e conversas informais. Nos fatores 
facilitadores há a troca de informação entre os pares, reuniões semanais, equipes 
multidisciplinares/ multifuncionais. Nos fatores dificultadores há a indicação de 
questões comportamentais, acúmulo de funções e tempo para partilhar informações.  
 

 

Palavras-chave: Conhecimento, disseminação, conhecimento tácito. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to understand the reasons why the companies surveyed in the 
automotive sector to manage tacit knowledge, mediated by knowledge management 
in product development management. The research questions that this study aimed to 
answer was: How studied companies use tacit knowledge to become more efficient 
and effective in activities / operations? How tacit knowledge is perceived in the 
organization by employees and managers? To answer these questions was the 
investigation of two companies of the automotive sector in the product development 
area. As a theoretical basis for the development of the present study authors as 
Davenport and Prusak (1998), Nonaka and Takeuchi (1997) and Choo (2006) guide 
this research. The survey covers two companies in the automotive industry in the ABC 
Paulista region, with equivalence in the number of employees and size. Among the 
respondents there are employees and managers of projects and product management 
areas. The methodology applied to the study was qualitative through exploratory and 
descriptive research, and the data collection method is made from semi-structured 
interviews. The study investigated which practices used for the conversion of 
knowledge, facilitating factors and limiting factors for conversion of knowledge and 
major contributions to the application of practices and initiatives aimed manage tacit 
knowledge from the perspective of managers and employees. Through this study it 
can be seen that there is concern about knowledge management in the companies 
studied and there are several practices related to the tacit knowledge and forms of 
dissemination of this knowledge are different. Some of the practices are the 
specialization courses, brainstorming and lesson learned and informal conversations. 
In facilitating factors for the exchange of information among peers, weekly meetings, 
multidisciplinary / cross-functional teams. The hindering factors for the indication of 
behavioral issues, accumulation of functions and time to share information. 
 

Keywords: Knowledge, dissemination, tacit knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

        As maneiras de se obter informações, atualmente, trazem dinamicidade à vida 

dos indivíduos tanto em âmbito pessoal quanto profissional. A busca pela informação 

em tempo real e formas de aprendizagem, bem como a disseminação e geração do 

conhecimento se tornaram dinâmicas e diferenciadas. 

  

        As mesmas organizações que influenciam também sofrem influências de outras 

organizações e, com a diversidade de recursos ao seu alcance, pressupõe-se que o 

conhecimento se torna um recurso que agrega valor à vida do colaborador e às 

organizações, de uma forma geral. 

 
A intensa competição nos mercados da atualidade tem demandado 
constantes e rápidas transformações nas organizações, o que justifica 
os esforços por inovação em produtos, serviços e nas formas de 
produzi-los, procurando o máximo de eficácia nos relacionamentos 
entre os funcionários de uma empresa, entre empresas e seus 
parceiros de negócios e com os consumidores. (RODRIGUES; 
GRAEML, 2013, p.1) 

 

Conforme Dutra (2002) as constantes mudanças das circunstâncias 

econômicas, os avanços tecnológicos acelerados e as alterações drásticas do terreno 

político representam alguns obstáculos para realizar negócios globais. Ainda, de 

acordo com o autor, as constantes pressões impostas pela globalização, pelo rápido 

avanço tecnológico e pela concorrência crescente exigem das organizações ações 

contínuas que maximizem os resultados e garantam a participação da empresa no 

mercado.  

 

 A chamada sociedade do conhecimento é permeada por um contexto 

mercadológico altamente competitivo que exige das empresas, estratégias cada vez 

mais sofisticadas, empregando todo o conhecimento disponível na organização e fora 

dela (SILVA et al., 2011). 
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Em organizações focadas no conhecimento a preocupação com a criação e 

compartilhamento de conhecimento, transforma-se em efetivo controle e canalização 

a fim de empreender uma gestão estratégica do conhecimento organizacional, 

reconhecendo-o como fonte essencial de vantagem competitiva (KLEIN, 1998). 

 

O conhecimento no ambiente organizacional se tornou fonte de valor 
e diferencial, à medida que proporciona inovação, através da gestão 
do capital intelectual, que é incorporado a produtos, serviços e no 
processo de tomada de decisão pelas pessoas, tecnologias de 
informações e processos organizacionais, proporcionando a mudança 
contínua; porém o que é verificado que ainda é a gestão do 
conhecimento é um desafio para as organizações. (BRITO, 2012, 
p.92)  
 
 

Desta forma, o conhecimento e a sua gestão resultam em recursos estratégicos 

de grande valia e, que pode ser estratégico para as pessoas envolvidas no processo 

e para as organizações.  

 

Ainda sobre a gestão do conhecimento, Murray (1996) a define como uma 

estratégia que transforma bens intelectuais da organização, utilizando-se assim de 

informações registradas e o talento de seus membros para um contexto de maior 

produtividade, novos valores e aumento de competitividade. 

 

A gestão do conhecimento é fator presente dentro das organizações, sempre 

existiu e foi praticada no ambiente organizacional e, sua relevância atual se dá pela 

preocupação das organizações em utilizar de forma estratégica ações concretas 

relativas a valorização do indivíduo, ou seja, a valorização do capital intelectual. 

 

A era do conhecimento aproxima-se e com ela as organizações, de uma forma 

ou de outra, tentam adaptar-se a essa era, baseadas na criatividade, habilidade, 

capacidade, competitividade e valorização do ser humano como principal elemento 

fomentador do conhecimento (SILVA et al., 2009).  
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Assim, as organizações existem diferentes formas de aprendizagem e distintas 

formas de gerir e difundir o conhecimento, aspectos estes presentes em seu ambiente 

e em suas estratégias organizacionais.  

 

O conhecimento deixou de ser percebido apenas de forma explícita, ou seja, 

àquele que pode ser expresso através de formas preestabelecidas em manuais, 

fórmulas ou processos formalizados pela organização. Percebe-se a importância da 

análise dos mecanismos de geração do conhecimento por meio do conhecimento 

tácito, ou seja, àquele que não é visível, difícil de formalizar, de mensurar ou perceber; 

conhecimento este, que se manifesta de maneira intrínseca, particular de cada 

indivíduo. Desta forma, ressalta-se a importância da pesquisa sobre a gestão do 

conhecimento mais especificamente o conhecimento tácito. 

 

Klein (1998) indica que as organizações competem de forma crescente com 

base em seus ativos intelectuais. Desta forma, demonstra-se a importância de se 

analisar e compreender os mecanismos relativos à disseminação do conhecimento, 

pois por meio dele é possível surgir o diferencial competitivo da organização frente ao 

mercado em que atua.  

 

Kuniyoshi et al. (2013) indicam que a gestão do conhecimento é uma das 

recentes abordagens da administração contemporânea, cujo foco engloba o conceito 

de conhecimento como recurso estratégico, sendo que suas técnicas, práticas e 

iniciativas gerenciais encontram-se em momento de consolidação.  

 

Ainda de acordo com os autores, embora o uso de práticas e iniciativas de 

gestão do conhecimento para a criação, disseminação e compartilhamento do 

conhecimento já estejam sendo adotadas por várias empresas e, alguns de seus 

benefícios tenham sido comprovados, é necessária a solidificação de pesquisas e 

estudos sobre o tema com um maior entendimento de disciplinas ligadas ao assunto, 

de acordo com os diversos ambientes organizacionais. 
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O conhecimento como recurso valioso começou a receber maior atenção da 

comunidade de pesquisadores e profissionais da ciência da Administração a partir das 

duas últimas décadas do século passado, com grande impulso a partir do advento da 

visão baseada no conhecimento (KBV – knowledge based view) proposta por 

Eisenhardt e Santos (2002). (GASPAR et al., 2012).   

 

A relação existente entre organização e indivíduo pode ser vista como uma 

troca de experiências, pois existe a contribuição do indivíduo para com a empresa por 

meio de sua experiência pessoal e única, agregando valor a ela e, contribuindo, por 

sua vez, para o desenvolvimento organizacional e para seu enriquecimento, a fim de 

que suas metas sejam atingidas. 

 

Carvalho e Hinça (2004) indicam que o desafio das organizações é converter o 

conhecimento de seus colaboradores em conhecimento organizacional; todavia, não 

há uma receita pronta de como gerir o conhecimento tácito para todas as 

organizações. 

 

Sobre o conhecimento, Filenga (2014) indica que cada vez mais as empresas 

de diversos setores de atuação passam a valorizar o conhecimento existente (interno 

e externo) como um componente estratégico para o seu negócio. 

 

O estudo do tema tem relação com a constante preocupação das organizações 

em gerir o conhecimento presente dentro dos espaços de convivência diária e, como 

a Gestão do Conhecimento é considerada uma ferramenta estratégica utilizada para 

a diferenciação de uma organização, é necessária à interação entre os indivíduos para 

que a disseminação do conhecimento seja produtiva às relações organizacionais. 

 

Sobre a questão do Conhecimento como recurso pode-se citar os estudos 

iniciais de Penrose (1950); Eisenhardt e Santos (2000); Padilha (2009); Pavão et al. 

(2011); e Moré et al. (2014). 
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Assim, é importante ressaltar que o presente estudo objetivou compreender 

como as organizações estão gerindo o recurso conhecimento por meio da gestão do 

conhecimento com foco específico em compreender como e quais as práticas que 

transformam o conhecimento tácito e, de que forma estes meios têm sido utilizados 

pelas empresas do ramo automobilístico na região do Grande ABC.  

 

O conhecimento tácito é difícil de transferir ou verbalizar, em parte porque não 

pode ser decomposto em regras e elementos, e em parte porque existe como uma 

qualidade que nasce de conhecer uma coisa por inteiro. (CHOO, 2006, p. 193) 

 

O estudo está dividido em cinco capítulos, sendo que no primeiro é apresentada 

a justificativa para o tema de pesquisa; o problema a ser estudado, bem como o 

objetivo geral e objetivos específicos. No segundo capítulo, encontra-se a 

fundamentação teórica utilizada como base para o desenvolvimento da pesquisa 

apresentada. No terceiro capítulo está a metodologia aplicada ao estudo. A análise 

dos resultados obtidos por meio da pesquisa é exposta no quarto capítulo, através do 

estudo de caso da empresa Alfa, estudo de caso da empresa Beta e análise cruzada.  

Por fim, é apresentada a conclusão e recomendação de estudos futuros, bem como 

as análises dos dados já discutidos nos capítulos anteriores. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

As questões de pesquisa que este estudo objetivou responder são: Como 

empresas estudadas utilizam o conhecimento tácito para se tornarem mais eficientes 

e eficazes nas atividades/ operações? De que forma o conhecimento tácito é 

percebido na organização por parte dos funcionários e gestores?  
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1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo central desta pesquisa teve como foco compreender como as 

empresas do setor automobilístico estudadas utilizam o conhecimento tácito mediados 

pela gestão do conhecimento, na área de gestão e desenvolvimento de produtos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Quanto aos objetivos específicos estabelece-se, respectivamente: 

 

- Averiguar nas empresas estudadas as práticas adotadas para gerir o conhecimento 

tácito; 

- Identificar os fatores facilitadores para o uso de práticas voltadas para o 

conhecimento tácito; 

 

- Identificar os fatores dificultadores para o uso das práticas voltadas para o 

conhecimento tácito; 

 

- Apurar quais as principais contribuições da aplicação das práticas e iniciativas 

voltadas gerir o conhecimento tácito, sob a ótica dos gestores e funcionários.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 

A relevância deste estudo relaciona-se à atualidade dos temas abordados, pois 

se tornam pertinentes, uma vez que as organizações se utilizam de métodos/ formas 

para a disseminação do conhecimento para se manter em condições de 

competitividade no mercado em que atuam e, também, como forma de diferenciação 
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frente a seus concorrentes, especializando os funcionários e os adequando às reais 

necessidades da empresa. 

  

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

A compreensão deste processo nas organizações e o registro científico dessa 

análise têm uma contribuição para as próprias organizações, pois se tornam 

referenciais que podem ser pontos de partida para o aperfeiçoamento científico sobre 

a gestão do conhecimento nas empresas, focando-se no conhecimento tácito e na 

dimensão individual e organizacional, além da forma como são percebidos por parte 

dos funcionários e gestores da organização. 

 

 

1.5 DEFINIÇÕES TEÓRICAS E OPERACIONAIS DA PESQUISA 

 

Nesta seção da pesquisa apresentar-se-ão algumas das definições que 

permeiam este estudo e as contribuições dos autores que abordam as temáticas aqui 

contempladas. Inicialmente é apresentada a definição de conhecimento, para que 

possa ser iniciada a conceituação teórica do estudo sobre a gestão do conhecimento. 

Para tal: 

 

Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, 
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 
conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só 
em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, 
práticas e normas organizacionais. (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 
6). 

 

A partir da definição da gestão do conhecimento, o estudo foca-se no 

conhecimento tácito e, que Nonaka e Takeuchi (1997, p. XIII) definem como 

“conhecimento pessoal incorporado à experiência individual e que envolve fatores 

intangíveis como, por exemplo, crenças pessoais, perspectivas e sistemas de valor”. 
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Além dos conceitos da gestão do conhecimento, se faz relevante à pesquisa, a 

compreensão da Visão Baseada em Recursos (VBR), que de acordo com a afirmação 

de Crubellate et al. (2008): 

 

É uma perspectiva explicativa do comportamento estratégico, 
fundamentada na ideia de que seleção, obtenção e disposição de 
recursos e desenvolvimento de competências únicas ou de difícil 
imitação resultam em diferenciação e vantagem competitiva sobre 
concorrentes. (CRUBELLATE et al., 2008, p. 9) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo trata da fundamentação teórica sobre os temas que estruturam a 

pesquisa, destacando-se os seguintes assuntos: o conhecimento como recurso 

(RBV); a gestão do conhecimento nas organizações; os tipos de conhecimento e a 

conversão do conhecimento e conhecimento tácito. 

 

 

2.1 CONHECIMENTO COMO RECURSO (RBV RESOURCE-BASED VIEW) 

 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) apontam que devido às constantes mudanças e 

globalização ocorrida na década de 1990, surge um novo paradigma de estratégia 

empresarial, denominado “abordagem baseada em recursos”, cujo objetivo está no 

auxílio às empresas para que as mesmas possam competir de forma eficaz. 

 

Kretzer e Menezes (2006) definem e indicam que a Visão Baseada em 

Recursos tem papel estratégico para organização, uma vez que, contribui para que a 

organização tenha diferenciais competitivos. 

 

Esta é uma perspectiva recente que vê os recursos como o 
fundamento para a estratégia da firma- Visão Baseada em recursos 
(VBR). Tal abordagem considera as competências, as capacidades 
(capabilities) e as habilidades como sendo a base do conhecimento 
produtivo e organizacional e, por sua vez, a fonte mais importante da 
vantagem competitiva, da heterogeneidade e do retorno (lucratividade) 
das firmas, a longo prazo ou de vida longa. O objetivo principal da 
perspectiva baseada em recursos é explicar a criação, a manutenção 
e a renovação da vantagem competitiva no que se refere aos recursos 
do lado da firma (recursos internos). Sua contribuição básica é uma 
análise minuciosa das condições sob as quais os recursos gerem 
retornos, ou seja, heterogeneidade, imobilidade e dificuldade de 
imitação dos ativos estratégicos geradores de retorno para a firma. 
(KRETZER; MENEZES, 2006, p. 66) 

 

De acordo com Padilha (2009), a Visão Baseada em Recursos sugere que as 

empresas diversificam seus negócios quando têm recursos, capacidades e 

competências essenciais em excesso para múltiplas finalidades.  
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A visão baseada em recursos (RBV), proposta nos anos 1980, foi uma 
alternativa à posição dominante da organização industrial e que 
resulta na ideia de que a vantagem competitiva se encontra na 
articulação dos recursos e nas competências desenvolvidas e 
controladas pelas empresas e, secundariamente, na estrutura das 
indústrias nas quais elas se posicionam. (BARNEY, 1991; 2001; 
PETERAF, 1993; VASCONCELOS; CYRINO, 2000; BANDEIRA-DE-
MELO; MARCON, 2006 apud MORÉ et al., 2014, p. 114) 
 

 

“O pressuposto básico da VBR (Visão Baseada em Recursos) consiste na 

relação de causalidade entre vantagem competitiva sustentável e análise da escassez 

ou recursos disponíveis”. (PFEFFER; SALANCIK, 1978; BARNEY, 1984, p.229 apud 

PAVÃO et al., 2011) 

 

Pavão et al. (2011) indicam que estudos realizados por Penrose desde 1950, 

já preconizavam que as diferentes aplicações dos recursos da firma são fontes para 

seu crescimento. A autora indicava em seus estudos que a melhor utilização dos 

recursos pela empresa faz com que ela consiga se impulsionar ou até mesmo delimitar 

a sua competitividade perante o mercado em que atua, no decorrer dos anos. Outros 

estudiosos também iniciaram suas pesquisas na investigação das estratégias 

empresariais sob a perspectiva da visão baseada em recursos (VBR) - Resource-

Based View- RBV. 

 

Eisenhardt e Santos (2000) relatam que uma característica essencial do KBV é 

de que as empresas competitivas operam em ambientes turbulentos, demandando 

adaptações rápidas e contínuas. Em seus estudos, os autores questionam sobre qual 

seria o impacto desse foco no conhecimento diante da estratégia organizacional e, ao 

responderem a indagação indicam que a resposta é clara, em relação à natureza do 

conhecimento organizacional e as especificidades da visão baseada em 

conhecimento (KBV)1.  

                                                           
1 Tradução livre realizada pela autora 

What is the impact of this focus on knowledge for the field of strategy? The answer is unclear because  
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As autoras Machado e Fracasso (2012) indicam que a teoria da visão baseada 

em recursos (em inglês Resource Based View - RBV) faz a análise da firma de acordo 

com os recursos existentes internamente, que são considerados fatores fundamentais 

para a gestão da inovação. Indicam, ainda, que há uma variedade de definições 

relacionadas à RBV como recursos e capacidades e, que em muitas vezes, podem 

ser utilizadas de maneira intercambiável ou definidas de formas distintas. 

 

Desta forma de acordo com Kuniyoshi et al. (2013) e, corroborando com a 

definição de Eisenhardt e Santos (2000) a diretriz da empresa baseada em 

conhecimento é fundamentada num sistema de conhecimento compartilhado, no qual 

colaboradores, tecnologias e processos são convergentes para a disseminação do 

uso do conhecimento. 

 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Ao se discutir a gestão do conhecimento nas organizações há a necessidade 

de apresentar os conceitos relativos a diferenciação entre: dado, informação e 

conhecimento. 

 

Para Davenport e Prusak (1998), conhecimento não é dado nem informação. 

De acordo com os autores, as palavras em questão não são sinônimas e, o sucesso 

ou fracasso organizacional, muitas vezes, pode depender da percepção sobre qual 

deles precisamos. Assim, de acordo com os autores: dados é um conjunto de fatos 

distintos e objetivos, relativos a eventos; informação é descrita como mensagem, que 

geralmente é apresentada na forma de um documento ou uma comunicação audível 

ou visível e; conhecimento é uma mistura de vários elementos existente dentro das 

pessoas, além de fazer parte da complexidade e imprevisibilidade humana. 

                                                           
agreement on the nature of organizational knowledge, the specifics of the knowledge-based view (KBV), 

and whether such a view constitutes a theory of strategy, a theory of the firm, or both, has yet to emerge. 
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Assim, os autores concluem que o conhecimento deriva da informação da 

mesma forma que a informação deriva de dados. 

 

Iniciando a discussão sobre a gestão do conhecimento Brito et al. (2012) 

indicam que pesquisadores da Gestão do Conhecimento reconhecem que a 

tecnologia trouxe grandes benefícios, dando origem desta forma, a novas tecnologias 

de comunicação e de processamento de dados. Ainda de acordo com os autores, o 

resultado é a ampliação informacional, internamente e externamente das 

organizações. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que antes de se aprofundar nas teorias 

sobre gestão do conhecimento é necessário que se descreva a diferença entre 

conhecimento e informação. Desta forma, os autores indicam que são necessárias 

três observações a respeito; a primeira trata do conhecimento que está relacionado 

as crenças e compromissos, diferentemente da informação; a segunda, tem relação 

com o fato do conhecimento estar relacionado à ação, opondo-se a informação e; a 

terceira, de que o conhecimento, como também a informação, diz respeito ao 

significado.  

  

Em uma organização, o conhecimento é amplamente disseminado e toma 

várias formas, mas sua qualidade é revelada na diversidade de capacitações que a 

empresa possui como resultado desse conhecimento. (CHOO, 2006 p. 179) 

 

As organizações se esforçam para melhorar a capacidade de inovação e a 

competitividade atualmente, pois ocorrem rápidas mudanças no ambiente econômico 

e, sua atenção está cada vez mais focada em como eles gerenciam seus ativos 

intangíveis. (FERRARESI et al., 2012)2 

                                                           
2 Tradução livre realizada pela autora 
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Castro et al. (2012), a respeito da gestão do conhecimento, indicam que na 

nova economia, os indivíduos e as organizações direcionam seus conhecimentos no 

sentido de aprender, adaptar, mudar e inovar para a própria sobrevivência do negócio. 

Sobre a questão da geração do conhecimento e o crescimento pessoal e profissional 

dos colaboradores, Schröeder et al. (2011) indicam que: 

 

Como o conhecimento pode ser gerado pelas pessoas, as 
organizações estão buscando propiciar aos colaboradores novas 
formas de crescimento profissional e pessoal, para que assim possam 
atrair desenvolver e reter o capital intelectual que agregue valor a 
organização. Com isso, há o surgimento de novas ideias e soluções, 
consequentemente aumentando o grau de competitividade 
organizacional. No entanto, o grande desafio para as empresas é 
disseminar e oficializar esse conhecimento, de maneira que o mesmo 
não fique retido com um colaborador ou com um setor específico. 
(SCHÖEDER et al., 2011, p. 31) 

 

Segundo Silva et al. (2011) a chamada sociedade do conhecimento é 

permeada por um contexto mercadológico que se mostra altamente competitivo; desta 

forma, exige das empresas, estratégias cada vez mais sofisticadas empregando todo 

o conhecimento disponível tanto dentro quanto fora dela. 

 

“A necessidade de conhecimento nas organizações é um fator notável, também 

no Brasil, principalmente para aqueles que trabalham com serviços ou produtos que 

envolvem a informação”. (BELMONTE et al., 2005, p.122) 

 

De acordo com Andrade et al. (2010), o termo Gestão do Conhecimento implica 

na utilização de mecanismos que auxiliem as organizações a gerenciar o 

conhecimento como um ativo que promova o desenvolvimento organizacional. Ainda 

de acordo com os autores, a gestão do conhecimento busca a aproximação entre o 

                                                           
As organizations strive to improve innovative capabilities and competitiveness in today’s rapidly 

changing economic environment, their attention is increasingly focused on how they manage their 

intangible assets. 
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homem e as tecnologias da informação, obtendo como resultado, a potencialização 

da capacidade cognitiva do ser humano dentro do âmbito organizacional. 

 

A Gestão do Conhecimento é um processo que envolve gerar, coletar, 
assimilar e aproveitar o conhecimento, de modo a criar uma empresa 
mais inteligente e competitiva. “(…) é uma estratégia que transforma 
bens intelectuais da organização – informações registradas e o talento 
dos seus membros – em maior produtividade, novos valores e 
aumento de competitividade.” (MURRAY, 1996, p. 4) 

 

A gestão do conhecimento no ambiente organizacional demanda a utilização 

de ferramentas que as organizações podem utilizar para o auxílio e contribuição de 

suas metas e objetivos; tornando-se assim uma ferramenta estratégica 

organizacional. Sveiby (1998, p. 3) indica que a Gestão do Conhecimento não é mais 

uma moda de eficiência operacional, mas faz parte da estratégia empresarial. 

 

Segundo Kuniyoshi et al. (2013) é necessária a compreensão de como a gestão 

do conhecimento contribui para a criação e manutenção de competências essenciais, 

sendo que com a adoção de práticas e iniciativas de gestão do conhecimento, supõe-

se a que a compreensão de fatores internos ou externos que podem afetar o poder 

competitivo das empresas passa a ser bem mais compreendido.  

 

Conhecimento é a informação que, quando interpretada, serve de base para 

alguma tomada de decisão. Ele é inerente ao ser humano. (BELMONTE et al., 2005). 

Corroborando com esta definição, Teixeira Filho (2000, p. 22) afirma que “a gestão do 

conhecimento pode ser vista como uma coleção de processos que governa a criação, 

disseminação e utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da 

organização”. 

 

A gestão do conhecimento nas organizações passa pela compreensão das 

características, recursos e competências internas e intrínsecas de cada firma e, 

também, pelo entendimento das necessidades individuais e coletivas associadas aos 

processos de criação e aprendizado. (SANTOS; POPADIUK, 2010) 
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Em relação ao conhecimento como parte da natureza humana e que faz parte 

do seu desenvolvimento, Gaspar et al. (2012) indicam que: 

 

Assim sendo, depreende-se que o conhecimento é parte 
imprescindível do desenvolvimento do homem. Tendo-se ainda como 
premissa que o homem é um ser essencialmente sociável em sua 
busca por vida coletiva, pode-se compreender que as empresas, que 
são feitas de e por seres humanos, podem ser consideradas como 
locais propícios para a aquisição, criação, aplicação, 
compartilhamento e disseminação do conhecimento. (GASPAR et al., 
2012, p. 2)  

 

Nonaka e Takeuchi (1997) indicam que o conhecimento pode ser classificado 

como tácito e explícito, respectivamente. O primeiro é físico, subjetivo, provêm da 

experiência específica ao contexto e é mais difícil de ser formalizado ou comunicado; 

o segundo, pode ser estruturado e verbalizado, sendo facilmente transportado, 

armazenado e compartilhado, seja através de documentos ou sistemas 

computacionais. 

 

Quadro 1  

Dois tipos de conhecimento 
 

Conhecimento Tácito 

(Subjetivo) 

Conhecimento Explícito 

(Objetivo) 

Conhecimento de experiência 

(Corpo) 

Conhecimento da racionalidade 

(Mente) 

Conhecimento simultâneo 

(Aqui e agora) 

Conhecimento sequencial 

(Lá e então) 

Conhecimento análogo 

(Prática) 

Conhecimento digital 

(Teoria) 
 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997), p. 67 

 

Segundo os autores, existem algumas distinções entre o conhecimento tácito e 

o conhecimento explícito. Assim, as características normalmente relacionadas aos 

aspectos tácitos do conhecimento estão relacionadas à esquerda do quadro, 
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enquanto as qualidades que correspondem ao conhecimento explícito encontram-se 

à direita. 

 

Fleury e Oliveira Jr. (2001) resumem o processo de gestão do conhecimento 

em uma organização, em três momentos, sendo eles: aquisição e desenvolvimento 

de conhecimentos; disseminação do conhecimento e construção da memória. 

 

De acordo com os autores, o primeiro momento acompanha todo 

desenvolvimento do ser humano, pois antes de adentrar no mercado de trabalho ele 

se desenvolve intelectualmente sendo que tais conhecimentos fazem parte da 

formação individual. Desta forma é preciso aprender a aprender, assimilar o máximo 

de informações que são importantes para o desenvolvimento pessoal, sendo que com 

as organizações não é diferente, pois além de sua própria cultura, a mesma ainda é 

composta por diferentes fontes de conhecimento que adentram a organização por 

meio de seus funcionários.  

 

O fator individual é de grande relevância ao desenvolvimento organizacional, 

pois cada indivíduo adentra a organização com conhecimentos prévios. 

 

O segundo momento é a disseminação do conhecimento, pois tanto as pessoas 

quanto as organizações precisam estruturar e organizar o conhecimento de forma que 

se possa agregar mais valor para si e seus colaboradores. O conhecimento é algo que 

não pode ficar em poder de alguns, mas disseminado para o maior número de 

pessoas. 

 

O terceiro momento refere-se à construção da memória por meio de 

informações que já se possui e àquelas outras que adentram a vida de todos os 

indivíduos e que juntas aumentam o que já se conhecia. Desta forma, há a construção 

contínua deste conhecimento.  

 

Silva et. al. (2009) indicam em seus estudos que a administração do 

conhecimento envolve toda a parte intelectual do ser humano para disponibilizar 
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experiências e compartilhar ideias com outras pessoas na organização. Os autores 

ainda indicam que administrar o conhecimento proporciona ao capital intelectual da 

empresa, gerar novos conhecimentos por meio da aprendizagem e troca de 

conhecimentos entre todos, como também, facilita a integração entre as pessoas e 

favorece a cultura organizacional. 

 

Por meio de um estudo bibliométrico, Barbosa (2013) demonstra que a 

produção sobre a Gestão do conhecimento (2000 a 2012) indica uma expressiva 

diferença entre o número de artigos e trabalhos apresentados em anais e congressos. 

Apresenta ainda que a partir de 2010 ocorreu um forte declínio no número de trabalhos 

que foram apresentados em congressos, porém o número de artigos permaneceu de 

forma relativamente estável nesse período. 

 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que organizações saudáveis geram e usam 

conhecimento, à medida que interagem com o ambiente e, desta forma, absorvem 

informações, que por sua vez, resultam em conhecimento podendo agir como base 

para a combinação desse conhecimento adquirido com suas próprias experiências, 

valores e regras internas. 

 

O compartilhamento das informações resulta na geração do conhecimento 

dentro das organizações de formas distintas, porém este fenômeno relacionado pelas 

informações, se transforma em comunicação, conforme afirmam Porém e Guarualdo 

(2012).  

 
É no compartilhamento das informações que se gera o conhecimento 
entre os colaboradores da organização e este pode ser promovido e 
facilitado por meio da cultura organizacional e comunicacional 
orientada para aprendizagem e memória organizacional; aprender a 
compartilhar informações faz parte de um longo processo de troca, 
interação, interlocução diálogos entre as pessoas mediadas ou não 
por tecnologias da informação e comunicação. Não temos dúvida em 
afirmar que todo compartilhamento de informações implica em 
comunicação. (PORÉM; GUARUALDO, 2012) 

 

Em relação à difusão e compartilhamento do conhecimento, Maehler e 

Venturini (2012) citam que estas ações podem ocorrer tanto de forma interna quanto 
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externa nas organizações, por meio de processos de interação entre os indivíduos e 

entre a empresa.  

 
O conhecimento já é percebido pelos gestores como de fundamental 
importância para a sobrevivência das suas organizações. Saber onde 
está o conhecimento e quem o detém, saber o que se sabe e mesmo 
o que não se sabe, mas que se deveria saber, são questões de ordem 
para empresas que valorizam a gestão do conhecimento como uma 
atividade capaz de contribuir significativamente para o alcance das 
metas organizacionais. (MOURA JUNIOR et al., 2011, p. 1)  

 

Amorin e Tomaél (2011) afirmam que o conhecimento dentro da organização é 

construído por meio da coletividade; as pessoas compartilham informações e 

experiências que são transformadas em conhecimento, concebendo desta forma, o 

aprendizado e o desenvolvimento organizacional. Assim, a ação conjunta entre pares 

e líderes auxilia no processo da disseminação de ações e procedimentos na 

organização, partindo das informações para o conhecimento. 

 
A utilização do conhecimento só terá valor para a empresa se o 
conhecimento transferido for utilizado para provocar algum tipo de 
mudança, tanto no comportamento, como no desenvolvimento das 
pessoas; e se o conhecimento é visto como um recurso crítico, 
essencial e fundamental para a continuidade da organização frente a 
um mercado globalizado competitivo e inovador. Assim sendo, o 
conhecimento necessita ser gerido de forma eficiente e eficaz. (BRITO 
et al., 2012, p. 97) 

 

De acordo com Choo (2006) as organizações criam e exploram conhecimento 

para desenvolver novas capacidades por meio de três atividades concomitantes: 

 

1º gerar e compartilhar conhecimento tácito; 

 

2º testar e criar protótipos de conhecimento explícito; e 

 

3º extrair e aproveitar conhecimento externo. 

 

Gnecco Junior et al. (2010), concluem que a gestão do conhecimento está 

longe de um consenso. Os autores indicam que não há um conceito geral 

unanimemente compartilhado. Indicam que existem diversas definições para o termo 



33 
 

 

 

e, que o mesmo está intimamente relacionado à maneira sobre como as organizações 

criam, armazenam, disseminam e usam conhecimento.  

 

O quadro 2 apresenta algumas das principais definições, autores e anos 

relativos à gestão do conhecimento, apresentados através de ordem cronológica. 

 

 

Quadro 2 

Gestão do Conhecimento 
 

Autor Ano Conceito 

Murray 1996 A Gestão do Conhecimento é um processo que envolve 
gerar, coletar, assimilar e aproveitar o conhecimento, de 
modo a criar uma empresa mais inteligente e competitiva. 
“(…) é uma estratégia que transforma bens intelectuais da 
organização – informações registradas e o talento dos seus 
membros – em maior produtividade, novos valores e 
aumento de competitividade. 

Nonaka e Takeuchi 1997 É uma nova maneira de pensar sobre a distribuição e o 
compartilhamento dos recursos intelectuais e criativos da 
organização. É o esforço para sistematicamente encontrar, 
organizar e tornar disponível o capital intelectual da empresa 
e fomentar uma cultura de contínua aprendizagem e 
compartilhamento do conhecimento de forma que as 
atividades organizacionais aproveitem aquilo que já é 
conhecido. 

Sveiby  1998 Arte de criar valor de um ativo intangível das organizações 

Teixeira Filho 2000 A gestão do conhecimento pode ser vista como uma coleção 
de processos que governa a criação, disseminação e 
utilização do conhecimento para atingir plenamente os 
objetivos da organização. 

Bouthillier e 
Shearer 

2002 O conhecimento é provido de significado e propósito, 
estando atrelado à interpretação, valores e crenças. 

Bukowitz e 
Williams 

2002 A gestão do conhecimento é um processo pelo qual a 
organização gera riqueza, a partir de seu conhecimento ou 
capital intelectual. 

Belmonte et al. 2005 Conhecimento é a informação que, quando interpretada, 
serve de base para alguma tomada de decisão. Ele é 
inerente ao ser humano. 
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 Kuniyoshi et al.  2013 A gestão do conhecimento (GC) é uma das recentes 
abordagens da administração contemporânea, cujo foco 
engloba o conceito de conhecimento como recurso 
estratégico, sendo que suas técnicas, práticas e iniciativas 
gerenciais encontram-se em momento de 
consolidação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

2.2.1 Tipos de Conhecimento e Conversão do Conhecimento 

 

Segundo Pereira (2002) o sucesso da gestão do conhecimento depende da 

adoção de práticas voltadas à educação de seus colaboradores, no qual o 

conhecimento seja um valor disseminado na organização, e que todos os 

colaboradores compartilhem dessa mesma visão. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) indicam que, na criação do conhecimento 

organizacional, há quatro modos de conversão do conhecimento: a socialização na 

qual ocorre a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito; a 

exteriorização, onde ocorre a conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito; a combinação, na qual há a conversão do conhecimento explícito em 

conhecimento explícito e a combinação na qual ocorre a conversão do conhecimento 

explícito em conhecimento explícito. 

 

Ainda de acordo com os autores Nonaka e Takeuchi (1997) a socialização trata 

da transmissão de maneira imediata do conhecimento tácito de um indivíduo para 

outro, ou seja, um modo de transmissão de conhecimento na convivência existente 

entre o aprendiz com o seu mestre por meio do compartilhamento de experiências, 

possibilitando assim, a criação do conhecimento tácito, através de modelos mentais 

ou habilidades técnicas compartilhadas. 

 

A externalização é vista como uma ação que é considerada formal e 

consistente no que se refere a transformar o conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, sendo que o tácito é manipulado por meio de conceitos explícitos, 
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expressando-se assim, através de metáforas, analogias, conceitos ou hipóteses do 

modelo ou até por meio do diálogo ou da reflexão do coletivo. 

 

A combinação é o processo que envolve a disseminação e sistematização do 

conhecimento explícito, uma vez que ocorre a formalização sobre como este 

conhecimento pode ser disseminado em grande escala. Este processo faz a 

combinação, o acréscimo e a caracterização do conhecimento por meio de 

documentação, formalização, conversas ou redes de comunicação computadorizada. 

 

Internalização é o caminho reverso do conhecimento explícito para o tácito e, 

pode ser entendida como a apropriação do conhecimento explícito adquirido por um 

indivíduo, ou seja, é necessário aprender na prática - learning by doing - aprender 

fazendo. 

 

A base para a criação do conhecimento organizacional é a transformação do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa e, deve ser entendida 

como um processo que amplia “organizacionalmente” o conhecimento criado pelos 

indivíduos. (BRITO et al., 2012) 

 

A Figura 1 apresenta as diferentes formas de conversão do conhecimento, de 

acordo com Nonaka e Takeuchi (1997). A espiral do conhecimento apresentada indica 

a dinâmica de interação de forma a representar o conteúdo relativo ao conhecimento 

que é gerado nos quatro modos de conversão e, que interagem entre si. A espiral da 

criação do conhecimento se manifesta quando ocorre o intercâmbio entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Desta forma, o indivíduo transforma 

o seu conhecimento em algo que pode ser repassado aos outros. 
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Figura 1  Diferentes formas de conversão do conhecimento 

 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80) 

 

A espiral do conhecimento apresentada na Figura 1 indica a dinamicidade na 

interação e, a mesma se apresenta para a representação do conteúdo relativo ao 

conhecimento, que por sua vez, é gerado pelos quatro modos de conversão.  

 

Esses modos representam os que o indivíduo experimenta. São também os 

mecanismos por meio dos quais o conhecimento individual é articulado e “amplificado” 

na organização. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 62) 

 

Intrinsecamente, este processo está relacionado à área de condução da 

formulação compartilhada de estratégias na organização. Verifica-se também que a 

gestão do conhecimento está umbilicalmente ligada à capacidade da instituição em 

utilizar e combinar as várias fontes e tipos de conhecimentos que unidos podem 

desenvolver competências específicas e capacidade inovadora. (BRITO et al., 2012) 
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Em relação à espiral do conhecimento, Almeida et al. (2011) indicam que o 

conhecimento tácito e explícito dentro de uma organização permite o surgimento de 

uma dinâmica de criação de conhecimento, que desta forma, constitui um processo 

circular em que a interação ocorre repetidamente. Desta forma, a interação se faz 

necessária e traz dinamicidade nas relações organizacionais. 

 

Davenport e Prusak (1998) discutem sobre a questão da transferência do 

conhecimento nas organizações e afirmam que com ou sem gerenciamento o 

processo da transferência ocorre. Os autores ilustram tal transferência através do 

exemplo de quando um funcionário pergunta ao colega do lado como se poderia 

elaborar um orçamento que lhe foi pedido. Nesta ação de pedir auxílio ao colega, o 

mesmo está solicitando uma transferência de conhecimento. 

 

 

2.3 Conhecimento tácito 

 

Trata-se de uma forma de conhecimento difícil de ser comunicado por meio da 

formalidade, pois o mesmo trata do conhecimento pessoal que é incorporado à 

experiência profissional do indivíduo. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o 

conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado com os outros membros da 

organização, iniciando assim uma nova espiral de criação do conhecimento. 

 

Sobre o conhecimento tácito, Silva et al. (2011) indicam que a explicitação do 

conhecimento tácito é defendida por diversos autores, porém a tarefa de torná-lo 

explícito é complexa, pois requer observação, diálogo e integração. Ainda de acordo 

com os autores, um dos principais desafios da gestão do conhecimento é garantir que 

compartilhar o conhecimento seja mais lucrativo do que retê-lo.  

 

Carvalho e Hinça (2004) propõem que o conhecimento tácito não deve ser 

buscado somente no âmbito do indivíduo. A organização tem suas rotinas específicas, 

suas normas de conduta, códigos de informação, etc., podendo ser considerada como 

unidade que detém conhecimentos, em grande parte de natureza tácita. 
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O conhecimento tácito é mais difícil de ser articulado através de uma 
linguagem formal. Entretanto, torna-se mais importante, uma vez que 
representa o acúmulo da experiência do indivíduo e caracteriza a 
verdadeira essência do conhecimento, manifestada através de 
crenças e valores. Esta forma de conhecimento é bastante valorizada 
na cultura japonesa, pois é dela que se origina a característica 
competitiva de suas empresas ocidentais, o conhecimento tácito ainda 
representa um novo paradigma que precisa ser compreendido. (LEITE 
et al., 2010, p. 27) 

 

Em seu estudo bibliométrico sobre o tema do conhecimento tácito, Muniz Junior 

et al. (2011) indicam que o assunto tem atraído a atenção para publicação 

internacional na última década (2000 - 2011) e que, no período de 2008 - 2010, o 

número de publicações acelerou. Na análise bibliométrica, os autores identificam os 

trabalhos e autores mais significativos sobre o tema Tacit Knowledge. Entre eles se 

destacam Nonaka (1994); Polanyi (1966); Spender (1996); e March (1991) conforme 

identificou a análise por cocitação. 

 

Polanyi (1966) introduziu o tacit knowledge dizendo “we can know 
more than we can tell”. Com isso, ele passa a ideia de que muito do 
que sabemos não pode ser formalizado e verbalizado ou transmitido 
por meio de palavras. Ainda de acordo com Polanyi, o conhecimento 
tácito representa, muitas vezes, hábitos e culturas que não 
reconhecemos em nós próprios. (MUNIZ JUNIOR et al., 2011, p. 3) 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) indicam que a organização deve mobilizar o 

conhecimento tácito, criado e acumulado no nível individual, de forma que a conversão 

do conhecimento ocorra continuamente, ampliando em escala cada vez maior e, 

cristalizando em níveis ontológicos superiores. 

 

Leite et al. (2010) indicam que o conhecimento tácito pode se apresentar sob 

duas dimensões: a primeira técnica pode ser compreendida como know-how, mas 

com difícil articulação de seus princípios técnicos; e a outra dimensão é a cognitiva, 

caracterizada por modelos mentais, crenças e percepções do mundo à volta dos 

indivíduos.  

 

Ainda sobre as duas dimensões do conhecimento tácito, Almeida et al. (2011) 

indicam que nas duas dimensões observadas - técnica e cognitiva - a primeira é 
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constituída pelas habilidades e capacidades associadas ao “saber fazer”, mesmo que 

o indivíduo não saiba expressá-las; e a segunda dimensão é composta por modelos 

mentais, crenças e percepções que o indivíduo considera certo, se constituindo assim, 

a sua própria visão da realidade e do futuro e, por consequência influenciando a forma 

como percebe o mundo. 

 

Nonaka e Takeuchi (2008) relatam que o indivíduo pode adquirir conhecimento 

tácito diretamente dos outros sem usar a linguagem.  

 

Almeida et al. (2011) sob a luz dos conceitos de Nonaka e Takeuchi (2008) a 

respeito da espiral de criação do conhecimento, corroboram com a ideia de que o 

conhecimento tácito é subjetivo (necessariamente ligado ao seu detentor), associado 

à experiência (ao corpo, e não apenas à mente), simultâneo (aqui e agora) e análogo 

(prática). 

 

Spender (1996) acrescenta que o conhecimento tácito no ambiente de trabalho 

é composto por três componentes: o consciente, o automático e o coletivo. Ainda 

segundo o autor, o consciente é codificável, o segundo é o automático desempenhado 

de forma não consciente (`taken-for-knowledge´) e o terceiro: o coletivo, por sua vez, 

é desenvolvido pelo indivíduo e compartilhado com os outros, ou é o resultado da 

formação apreendida de um contexto social específico. 

 

Davenport e Prusak (1998) indicam que apesar da dificuldade de se codificar o 

conhecimento tácito, seu valor substancial compensa o esforço. E que ter acesso 

apenas quando o portador tem tempo para compartilhá-lo ou perdê-lo ao deixar a 

empresa, são problemas importantes que ameaçam o valor do capital do 

conhecimento da organização.  

 

Ainda de acordo com os autores, as empresas devem ter estratégias para 

impedir perdas. Uma resposta parcial é de tentar disseminar o conhecimento ao 

máximo por meio de processos que podem ser de orientação ou aprendizagem, para 
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que os conhecimentos tácitos importantes não sejam focados apenas em uma 

pessoa. 

Em relação ao conhecimento tácito, Choo (2006) indica que se trata do que é 

implícito e, utilizado pelos membros de uma organização para realizar seu trabalho e 

dar sentido ao seu mundo. Segundo o autor, este tipo de conhecimento é difícil de 

verbalizar, pois o mesmo é expresso por habilidades que são baseadas na ação e não 

podem ser reduzidas a regras ou receitas. Este conhecimento é apreendido em 

períodos longos de experiência de execução de uma tarefa, desenvolvendo-se assim, 

a capacidade de julgamentos intuitivos sobre a realização de uma atividade de forma 

bem-sucedida. 

 

Os indivíduos são a fonte do conhecimento organizacional, desde que 
a organização crie um ambiente propício para a geração e 
compartilhamento do conhecimento. Esse ambiente pode ser 
composto pelas comunidades de interação formadas internamente e 
que ultrapassam as fronteiras da organização, auxiliando no processo 
de registro de parte deste conhecimento através da rede de 
conhecimentos da organização. E para que ocorra a criação do 
conhecimento a chave é a “mobilização e conversão do conhecimento 
tácito” (SILVA et al., 2011, p. 4). 

 

Choo (2006) ainda indica que o conhecimento tácito é vital para a organização 

porque as empresas só podem aprender e inovar estimulando, de algum modo, o 

conhecimento tácito de seus membros. Eisenhardt e Santos (2000) apontam que o 

conhecimento tácito está ligado ao indivíduo, e que desta forma torna-se difícil ou 

impossível de articular, pois somente por meio da observação haveria a possibilidade 

de aprender este tipo de conhecimento.  

 

O conhecimento tácito é associado ao conhecimento do “expert” na solução de 

problemas, ou, ainda, à intuição que permite a tomada de algumas decisões sem 

motivo ou razão, facilmente, explicável ou aparente. (TERRA, 2001) 

 

 No quadro 3 é apresentado algumas das principais definições, autores e anos 

relativos à questão do conhecimento tácito. 
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Quadro 3  

Conhecimento Tácito 
 

Autor Ano Conceito 

Nonaka e Takeuchi 1997 O conhecimento tácito acumulado precisa ser 

socializado com os outros membros da 

organização, iniciando assim uma nova espiral de 

criação do conhecimento. 

Terra 2001 O conhecimento tácito é associado ao 

conhecimento do “expert” na solução de 

problemas, ou, ainda, à intuição que permite a 

tomada de algumas decisões sem motivo ou razão, 

facilmente, explicável ou aparente. 

Eisenhardt e Santos 2001 O conhecimento tácito está ligado ao indivíduo, e é 

muito difícil, ou mesmo impossível, de articular. 

Choo 2006 Indica que a o conhecimento tácito é vital para a 

organização porque as empresas só podem 

aprender e inovar estimulando de algum modo o 

conhecimento tácito se seus membros 

Leite et AL 2010 O conhecimento tácito é mais difícil de ser 

articulado através de uma linguagem formal. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada nesta pesquisa, bem 

como os procedimentos de coletas e análises dos dados. Desta forma, este estudo é 

classificado como uma pesquisa qualitativa e baseado na estratégia de múltiplos 

estudos de caso (YIN, 1989). 

 

A metodologia utilizada neste estudo tem caráter qualitativo por meio da 

pesquisa exploratório-descritiva e, se deu a partir da aplicação de entrevistas com 

roteiro semiestruturado. A pesquisa foi aplicada em duas empresas da região do ABC 

Paulista, nas quais seis funcionários de empresas automobilísticas se dispuseram a 

participar do estudo. 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de 

materiais empíricos − estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, história de 

vida, entrevista, artefatos, textos e produções culturais, textos observacionais, 

históricos, interativos e visuais – que descrevem momentos e significados rotineiros e 

problemáticos da vida dos indivíduos (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

 

Segundo Merriam (2002), a pesquisa qualitativa é um conceito “guarda-chuva”, 

que abrange várias formas de pesquisa e ajuda na compreensão e na explicação do 

fenômeno social com o menor afastamento possível ao ambiente natural. Ainda, 

segundo o autor, os pesquisadores qualitativos se interessam em compreender o 

significado que as pessoas constroem, ou seja, como elas criam o sentido do seu 

mundo e experiência que tem no mundo. 

 

         Malhotra (2001, p. 155) indica que a pesquisa qualitativa é uma “metodologia de 

pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que 

proporciona insights e compreensão do contexto do problema”. Ainda para Dezin e 
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Lincoln (2006, p.17), essas práticas transformam o mundo em uma série de 

representações [...]”. 

 

Godoy (1995) indica que na pesquisa qualitativa ocorre o envolvimento para a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo 

contato direto do pesquisador com a situação estudada. Assim, de acordo com a 

autora, procura compreender fenômenos segundo as perspectivas do sujeito, ou seja, 

dos participantes da situação de estudo. 

 

A obtenção de dados primários se dará por meio de entrevistas em 

profundidade. De acordo com Godoy (1995) a ideia de incluir o estudo de documentos 

enquanto possibilidade da pesquisa qualitativa pode, a princípio, parecer estranha, 

uma vez que este tipo de investigação não se reveste de todos os aspectos básicos 

que identificam os trabalhos dessa natureza. Contudo, como a abordagem qualitativa 

não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada parte-se do 

pressuposto de que é possível propor trabalhos que explorem novos enfoques.  

 

Flick (2009) indica que a pesquisa qualitativa estuda as relações sociais que 

ocorrem devido à pluralização das esferas da vida. Ainda de acordo com o autor, para 

que se atinjam os objetivos em relação às manifestações dos sujeitos e pesquisas é 

necessário que o pesquisador qualitativo tenha familiaridade com aquilo que de fato 

ocorre na esfera da vida que ele se propõe a estudar. 

 

Para Godoy (2010) parece existir pouca precisão no uso do termo “estudo de 

caso”, encontrado para designar uma ampla categoria de estudos envolvendo 

métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. A autora ainda indica que as 

diferentes visões acerca do estudo de caso são reforçadas pelo fato do termo ser 

usado em várias fontes de conhecimento, como exemplifica, citando medicina, serviço 

social, direito, sociologia, psicologia e administração; designando uma metodologia de 

investigação ou designando uma técnica de ensino. 

 

O estudo de caso indica que trata de uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida 
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real, especialmente quando os limites entre fenômeno e contexto não 
estão claramente definidos. (YIN, 2005, p. 32) 

 

      Para Yin (2005) o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um 

método que abrange tudo, tratando da lógica de planejamento, de técnicas de coletas 

de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos. 

 

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os 
tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou 
um conjunto de decisões: o motivo pela qual foram tomadas, como 
foram implementadas e com quais resultados. (SCHRAMM, 1971 
apud YIN, 2005, p. 31) 

 

Yin ainda indica sobre o estudo de caso: 

 
O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando 
a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente 
e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas. (YIN, 1989, p. 23) 

 

Sobre a entrevista semiestruturada como forma de obtenção de dados Godoy 

(2010) indica que: 

 

A entrevista semiestruturada tem como objetivo principal compreender 
os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações 
relativas ao tema de interesse. Neste caso a entrevista é utilizada para 
recolher dados descritivos da linguagem do próprio sujeito, 
possibilitando ao investigador desenvolver uma ideia sobre a maneira 
como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. Mesmo quando o 
pesquisador utiliza um roteiro, ele não deve ser rígido, impedindo que 
o entrevistado se expresse em termos pessoais ou siga uma lógica 
diferente do entrevistador. (GODOY, 2010, p. 134) 

 

Sobre as entrevistas semiestruturadas, Boni e Quaresma (2005) indicam que 

as mesmas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal. As autoras ainda indicam que, a entrevista 

semiestruturada é muito utilizada quando se deseja delimitar o volume das 
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informações, para que desta forma se obtenha o direcionamento maior para o tema, 

de forma que os objetivos sejam alcançados. 

 

Fujisawa (2000) afirma que um dos modelos mais utilizados é o da entrevista 

semiestruturada, guiada pelo roteiro de questões, o qual permite uma organização 

mais flexibilizada e, ampliação dos questionamentos na medida em que as 

informações vão sendo fornecidas pelo entrevistado.  

 

O protocolo de pesquisa de Yin (1989) apresenta procedimentos os quais 

indicam uma sequência de regras a ser seguidas na aplicação e no uso de 

mecanismos que auxiliam na execução da pesquisa, conforme apresentado a seguir: 

 

Figura 2  Protocolo de Análise de Estudo de Caso 
 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2001) 
O protocolo se constitui em um conjunto de códigos, menções e 
procedimentos suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em 
outro caso que mantém características semelhantes ao estudo de 
caso original. O protocolo oferece condição prática para se testar a 
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confiabilidade do estudo, isto é, obterem-se resultados assemelhados 
em aplicações sucessivas a um mesmo caso (MARTINS, 2008, p. 10). 

 

Yin (2005) indica que a questão do uso do protocolo se torna fundamental para 

que assim se garanta a questão da confiabilidade da pesquisa, além se servir como 

fator de orientação ao pesquisador na coleta de dados. 

 

           Ainda sobre o uso do protocolo, Maffezzolli e Boehs (2008) indicam que é mais 

que um instrumento. Ele contém o instrumento, mas também os procedimentos e 

regras que deverão ser seguidos, sendo recomendado principalmente em estudos de 

casos múltiplos. Sobre a estrutura do protocolo, os autores indicam: 

 

A estrutura do protocolo contempla uma introdução geral e o objetivo 
do estudo, as proposições teóricas ou hipóteses que estão sendo 
testadas e a relevância do estudo. Em seguida são apresentados os 
procedimentos de coleta. O ponto central do protocolo é o conjunto de 
questões substantivas que refletem sua linha geral de investigação. 
Cada questão deve estar acompanhada de uma lista provável de 
evidências. (MAFFEZZOLLI; BOEHS, 2008, p. 101) 

 

 

         Branski et al. (2010) ressaltam que além dos instrumentos de pesquisa há outros 

elementos de suma importância que são as regras e procedimentos para a coleta de 

dados. Os autores indicam que estudos de caso requerem procedimentos rigorosos 

de coletas de dados: o pesquisador deve seguir regras preestabelecidas que devem 

ser aplicadas a todos os estudos de caso, pois assim permite a reaplicação em outros 

casos estudados. 

 

 

3.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Os critérios para a escolha das unidades de análise se deram por meio da 

escolha de um único segmento. No caso do presente estudo, o ramo automobilístico 

em empresas da região do Grande ABC Paulista com equivalência no número de 
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funcionários e rendimento e, participantes que trabalham na área de desenvolvimento 

de produtos nas duas organizações estudadas. 

 

 

3.3 AS ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS 

 

 

 Conforme relatado anteriormente, as duas empresas pesquisadas são 

empresas automobilísticas, ambas do mesmo porte e localizadas na região do Grande 

ABC Paulista.  

 

No presente estudo, a identidade das empresas e dos participantes foi 

preservada, sendo que para se manter o anonimato foram utilizadas siglas para 

caracterização dos mesmos na pesquisa. O esclarecimento de quaisquer dúvidas em 

todas as etapas da entrevista foi garantido pela pesquisadora, bem como no e-mail 

passado antecipadamente a todos os entrevistados.  

  

  A empresa investigada, doravante denominada Alfa, e a segunda empresa 

investigada, denominada Beta.  

 

 

3.4  PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 

Dentre os critérios de escolha dos respondentes, estão o tempo de trabalho e 

experiência na organização, cargo atual e experiência na área de projetos. 

Esta pesquisa contou com o relato de 06 (seis) entrevistados, cujos perfis são 

descritos a seguir: 
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Quadro 4 - Perfil dos participantes 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  
* (Os Entrevistados 3, 4 e 5, atualmente, são gestores de áreas na empresa em que atuam). 

 

 

Houve a preocupação na preservação das identidades dos entrevistados, ao 

qual se pode notar também na transcrição de todas as entrevistas. Assim, os nomes 

dos próprios entrevistados não são registrados e também houve a mesma 

preocupação em não registrar o nome dos indivíduos citados nas entrevistas, bem 

como o nome das duas organizações apresentadas no estudo. 

 

Para cada um dos entrevistados optou-se por designar uma abreviação para 

apresentação dos resultados e discussão. Desta forma, têm-se, respectivamente: E1, 

E2, E3, E4, E5 e E6. O critério de ordem se deu por meio da sequência de entrevistas 

agendadas em diferentes dias e locais, seguindo a disponibilidade de cada um dos 

participantes. 

 

 

Entrevistado Empresa Formação principal Tempo de 

Organização 

Tempo no 

cargo atual 

Entrevistado 1 Beta Sistemas de informação 09 anos 03 anos 

Entrevistado 2 Beta Engenharia mecânica 09 anos 05 anos 

Entrevistado 3 Alfa Engenharia mecânica  22 anos 15 anos* 

Entrevistado 4 Alfa Engenharia mecânica 16 anos 07 anos* 

Entrevistado 5 Alfa Tecnologia em 

Mecânica e Matemática 

40 anos 25 anos* 

Entrevistado 6 Alfa Técnico em Mecânica 

de Manutenção 

38 anos 25 anos 
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3.5  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para iniciar o processo de pesquisa de campo, os funcionários foram 

contatados por meio de ligações telefônicas e e-mails, tanto da empresa Alfa, quanto 

da Beta. 

 

Incialmente, as entrevistas foram agendadas considerando a apresentação da 

proposta do estudo e, após aceitação por parte dos entrevistados, agendou-se dia e 

horário que melhor se adequasse à agenda dos participantes. 

 

 Foram realizadas seis entrevistas com gestores de funcionários da área de 

projetos das duas organizações, sendo quatro entrevistas com funcionários da 

empresa Alfa e duas entrevistas com funcionários da empresa Beta. 

 

A coleta de dados foi estruturada de forma que os seguintes procedimentos 

fossem adotados: gravação das entrevistas com autorização de todos os 

entrevistados, transcrição das mesmas, leitura e análise das transcrições, 

comparação entre as informações obtidas, verificação de pontos convergentes e 

divergentes, bem como análise interpretativa dos documentos acessados e 

entrevistas registradas. 

 

Em relação à entrevista pessoal, Cooper e Schindler (2003) apontam que uma 

entrevista pessoal (ou seja, comunicação face a face) é uma conversação bidirecional 

iniciada por um entrevistador para obter informações de um respondente. Ainda 

segundo os autores, o principal valor está na profundidade das informações obtidas e 

no detalhamento das mesmas. 

 

Para Yin (2001), as entrevistas constituem uma fonte considerada essencial de 

evidências para estudos de caso. Lakatos e Marconi (1996) ressaltam que a 

preparação de uma entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa e, 
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requer tempo e cuidados, destacando-se seu planejamento que deve ter em vista o 

objetivo a ser alcançado. 

 

 

3.5.1. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 Para a apresentação do roteiro de entrevista foi elaborado um quadro com as 

questões divididas por blocos. A entrevista foi constituída por questões abertas, de 

forma a obter o maior número de informações dos entrevistados sobre o assunto para 

que posteriormente, as informações coletadas pudessem ser analisadas.  

 

 A entrevista foi dividida em cinco blocos a fim de identificar incialmente a 

organização e os funcionários das duas organizações - empresa Alfa e empresa Beta  

e, posteriormente identificar quais as principais práticas utilizadas para a 

disseminação do conhecimento. No terceiro e quarto blocos objetivou-se averiguar 

quais os fatores facilitadores e dificultadores e, por fim, quais as principais 

contribuições das práticas e iniciativas voltadas para a captura do conhecimento tácito 

sob a ótica dos gestores e funcionários.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS 

  
 

Neste capítulo são apresentados dados e trechos das entrevistas coletadas, 

bem como sua relação com autores e teorias apresentados no referencial teórico. 

Após realização das gravações das entrevistas, as mesmas foram transcritas, para 

que desta forma, pudessem ser analisadas e comparadas à luz das teorias. 

 
Neste cenário, torna-se necessário criar condições para que os 
conhecimentos acumulados (informações, experiências, habilidades) 
por cada indivíduo da organização não se percam ou não fiquem 
restritos a uma pequena parte da mesma. Propiciar um ambiente no 
qual as pessoas busquem e sintam-se incentivadas a compartilharem 
seus conhecimentos constituindo-se um dos objetivos da gestão da 
informação e do conhecimento. (SILVA e SILVA, 2012, p. 3) 

 

A partir das entrevistas pode-se verificar quais são as formas mais comuns da 

disseminação do conhecimento, mais especificamente, as relações que envolvem o 

conhecimento tácito, quais são as formas mais usuais, as que contribuem para a 

disseminação e as que de acordo com o ponto de vista dos entrevistados não facilitam 

a disseminação do conhecimento em suas rotinas organizacionais.  

 

Esta análise interpretativa consiste em apresentar e compreender os motivos 

que levam as empresas do setor automobilístico a gerir conhecimento tácito, 

mediados pela gestão do conhecimento gerindo, assim, projetos de desenvolvimento 

de produtos. Desta forma, as análises estão relacionadas à teoria apresentada no 

estudo e aos relatos dos entrevistados obtidos nas entrevistas, por meio de um 

processo de comparação no qual é possível apontar os pontos comuns apresentados 

nas entrevistas e os pontos divergentes entre as ações relacionadas à disseminação 

do conhecimento.  

 

As análises foram estruturadas por meio dos mesmos tópicos para a empresa 

Alfa e para a empresa Beta, sendo elas, respectivamente: identificação da empresa e 

entrevistados, práticas usadas para a conversão do conhecimento, fatores 

facilitadores para a conversão do conhecimento, fatores dificultadores para a 

conversão do conhecimento e as principais contribuições das práticas e iniciativas 
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voltadas para a captura do conhecimento tácito, perspectiva dos gestores e 

funcionários e, por fim, se fará a análise comparativa entre a empresa Alfa e a 

empresa Beta. 

  

 

4.1 O ESTUDO DE CASO: EMPRESA ALFA 

 

 

A empresa Alfa possui em torno de 62 anos no Brasil. Atualmente possui 

plantas em diversos locais do mundo e do país. Distribuída em quatro plantas no 

Brasil, trata de uma empresa de grande porte, com a média de 22 mil funcionários 

trabalhando nas quatro fábricas no Brasil em 2013. 

 

As indústrias automobilísticas são parte integrante da economia do país. Há 

muitas décadas se fixaram na região do Grande ABC Paulista e, atualmente devido à 

crise no Brasil, muitas delas tiveram que se adequar a esta nova realidade e, 

consequentemente, reduzir seu número de funcionários ou adequar o regime de 

trabalho a um novo perfil. 

 
A empresa industrial tem sentido crescente necessidade de um maior 
entendimento dos fluxos de conhecimento que ocorrem no 
desenvolvimento de projetos complexos, como é o caso de produtos 
automotivos. A gestão do conhecimento vem sendo, assim, 
reconhecida como um fator relevante no projeto de veículos 
automotores. (Sampaio et. al., 2014)  

 

Belmonte et al. (2005) indicam que a necessidade de conhecimento é um fator 

notável, também no Brasil, principalmente para aqueles que trabalham com serviços 

ou produtos que envolvem informação. 

 

A gestão do conhecimento tem um papel fundamental no desenvolvimento de 

produtos como agente disseminador de informações para os atores envolvidos no 

processo. (ANDRADE et al., 2010) 
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4.1.1. Bloco I: Identificação dos entrevistados 

 

 

Os quatro entrevistados da empresa Alfa trabalham na área de 

desenvolvimento de produtos de uma montadora de veículos na região do Grande 

ABC Paulista, sendo que todos possuem mais de 15 anos de trabalho na mesma 

empresa, sendo que funcionário com o menor tempo possui 16 anos e o mais antigo 

possui 40 anos. A partir do bloco inicial da entrevista pode-se obter informações sobre 

tempo de serviço, experiência e formação acadêmica. Os entrevistados da empresa 

Alfa trabalham na área de engenharia e desenvolvimento de projetos.  

 

Sobre projetos de desenvolvimento de produtos, Andrade et al. (2010) indicam 

que as atividades que se relacionam com este processo possuem caráter essencial 

de criatividade, ou seja, dependem das habilidades e conhecimentos das pessoas 

envolvidas.  

 

As entrevistas com os funcionários da empresa Alfa ocorreram dentro da 

própria organização, sendo realizadas em sala de reunião reservada e com horário 

definido para cada participante. Desta forma, a partir do primeiro bloco de perguntas 

pode-se obter um panorama do perfil dos funcionários que se dispuseram a participar 

do estudo, sendo que os quatro funcionários possuem grande experiência na 

organização.  

 

Dentre os entrevistados E3, E4, E5 e E6 é importante ressaltar que todos 

possuem ensino superior completo na área de engenharia, com exceção do 

entrevistado E6, que é um dos funcionários mais antigos da empresa Alfa. O 

entrevistado E6 está aposentado, porém executa as mesmas tarefas dos demais e foi 

citado pelo E4 como um dos indivíduos com maior conhecimento na área em que eles 

atuam: 

 

[...] eu estou vivendo uma situação na minha área eu tenho três 
pessoas que são aposentadas, entre elas uma delas é E6 e a maior 
das minhas dificuldades é justamente enxergar uma maneira de 



54 
 

 

 

transferir o máximo de experiência que eles, têm adquirido ao longo 
desses anos todos que eles trabalham e transferir para essas pessoas 
novas que estão dentro do grupo. (ENTREVISTADO 4, 2015) 
 

Mediante ao exposto, os autores Davenport e Prusak (1998) indicam que: 

 
Dentro das organizações, as pessoas sempre procuraram, usaram e 
valorizaram o conhecimento, pelo menos implicitamente. As empresas 
contratam seus funcionários mais pela experiência do que pela 
inteligência ou escolaridade porque elas entendem o valor do 
conhecimento desenvolvido e comprovado ao longo do tempo. 
(DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 14) 

 

 A formação dos entrevistados da empresa Alfa está diretamente relacionada 

às funções exercidas. Independente deste grau de escolaridade, os entrevistados têm 

ampla experiência nas funções que executam atualmente, conforme o que é possível 

observar na fala de E3 que ocupa sua função atual de gerência há 15 anos.  

 

Sobre as mudanças e formas de mensuração do patrimônio da empresa 

Belmonte et al., (2005) indicam:  

 

Há tempos, as fórmulas para medir o patrimônio de uma determinada 
empresa consideravam somente aspectos como patrimônio físico, 
contabilizando prédios, equipamentos e instalações. Nos anos 
recentes, tem-se que os patrimônios considerados intangíveis, não 
mensuráveis, podem ter mais valor agregado que as instalações 
físicas da empresa. A revolução tecnológica mudou substancialmente 
a forma como as pessoas vivem e interagem. (BELMONTE et al., 
2005, p. 122) 
 
 

A experiência individual dos participantes da entrevista foi demonstrada a partir 

das informações obtidas no momento inicial da entrevista, cujos dados coletados se 

referem a tempo de serviço e vivência profissional. 

 
 

4.1.2. Bloco II: As práticas usadas para a conversão do conhecimento 

 

 

O segundo bloco de perguntas da entrevista trata das práticas usadas para a 

conversão do conhecimento, pois dentro do ambiente organizacional muitas das 
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práticas utilizadas no cotidiano das equipes não estão registradas em manuais ou em 

banco de dados, pois estão conectadas a ações internas daquela equipe; 

determinadas ações que são muitas vezes executadas de maneira inconsciente, pois 

fazem parte do próprio ritmo de trabalho dos indivíduos.  

 

O atual econômico foi abordado durante a entrevista, pois as empresas ligadas 

ao ramo automobilístico passam por dificuldades ligadas a questões econômicas; o 

que pode ser identificado na fala do E4, que indica: 

 
A Empresa Alfa, normalmente faz isso assim com muita tranquilidade 
quando a situação financeira da companhia é favorável. Então, assim 
como eu te falei eu estou aqui há dezesseis anos eu já vi alguns anos 
em que a fábrica incentivou muito, porque realmente estava com caixa 
favorável para fazer isso, diferente do que está acontecendo agora, 
não é? Então nessas idas e vindas a gente está numa condição não 
muito favorável então assim não é discutida abertamente, mas 
também não se incentiva né. A gente está realmente esperando para 
que o mercado melhore pra gente voltar. Mas normalmente, 
essencialmente elas são um incentivo para que seus colaboradores 
façam treinamentos. (ENTREVISTADO 4, 2015) 
 

 

Ainda sobre a questão das práticas usadas para a conversão do conhecimento, 

o Entrevistado 5 (E5) indica que há incentivo por parte da organização, indicando 

também a importância da relação com o departamento de recursos humanos: 

 
(...) existe na empresa um departamento de RH é responsável por 
isso, mas nós discutimos uma vez com o RH que não havia então um 
plano de formação específica para engenheiros. Então o que quê foi 
feito nós criamos um curso interno para disseminar mais 
conhecimento entre as áreas não só de engenharia, mas outras áreas 
da fábrica que quando a gente tem um desnível de informações vamos 
dizer o conhecimento quando ele não é uniforme ele gera muito stress. 
(...) Então nós decidimos junto com o RH de fazer um trabalho em 
conjunto oferecendo para áreas de qualidade, de compras, outras 
áreas também correlatas um curso de formação na área de 
automobilística. E como é feito isso cada área que tem a sua 
especialização colabora com isso e vai lá num determinado dia numa 
semana e a gente dá um determinado módulo. (ENTREVISTADO 5, 
2015) 

 

Sobre o incentivo por parte da organização para a constante especialização, 

E6 indica que os departamentos têm uma previsão anual para o próximo ano. E sobre 
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o mesmo questionamento, E3 corrobora com as informações de E5 e indica que há o 

apoio do setor de Recursos Humanos em relação às necessidades de treinamento ou 

especialização das funções exercidas pelos funcionários: “Você também pode fazer 

um planejamento de treinamento naquilo que sua atividade específica requer [...]”.  

 

Todos os entrevistados da empresa Alfa indicaram que o incentivo à 

especialização é fator presente, porém há de se analisar as questões financeiras da 

organização devido às variações do mercado atual. Tais ações indicam que o 

profissional deve estar em constante especialização e construção do seu 

conhecimento.  

 

Os seres humanos criam o conhecimento de acordo com as vivências que 

possuem, organizando dinamicamente as informações, fatos, palavras e experiências 

de forma a representar o conhecimento gerado. (SILVA et al., 2011). 

 

Daveport e Prusak (1998) indicam no que se refere ao conhecimento como 

vantagem sustentável, que com o decorrer do tempo, os concorrentes podem se 

igualar a organização em qualidade e preço de um determinado serviço, produto ou 

liderança do mercado, porém a empresa rica em conhecimento e gestora de 

conhecimento terá passado a outro nível de qualidade, criatividade e eficiência.  

 

 

4.1.3. Bloco III: Identificação de fatores facilitadores para a conversão do 

conhecimento 

 

 

No bloco três do roteiro de perguntas, objetivou-se a identificação de fatores que 

podem agir como facilitadores para a conversão do conhecimento. Assim, o ambiente 

pesquisado trata da ação de troca de informações entre pares e gestores com o 

restante da equipe e, a relação entre os funcionários mais experientes e os recém-

chegados à empresa. 
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Sobre os fatores facilitadores para a conversão do conhecimento, os 

entrevistados, a partir das experiências individuais, apresentam pontos de 

convergência nas entrevistas. O primeiro ponto indicado, trata da questão da troca de 

informações entre gestores e funcionários. Assim, o Entrevistado 4 (E4) indica que 

esta relação existe, porém este relacionamento depende do fator comunicação e 

empatia entre as pessoas que se relacionam diariamente.  

 

Braga et al. (2008) indicam que a melhoria do desempenho de uma indústria 

se torna um desafio aos gerentes, pois estes necessitam de informações gerenciais 

para que desta forma possam analisar e ter condições de propor mudanças de 

maneira a ajustar, obter ganhos relativos à produtividade, reduzir custos e apresentar 

a qualidade esperada pelos seus clientes. 

 

Sobre a questão da liderança nas relações organizacionais Jenoveva Neto et 

al. (2012) indicam que a liderança gerencia e conduz as iniciativas relacionadas à 

gestão do conhecimento. Ainda, de acordo com os autores são fundamentais para o 

êxito de iniciativas de gestão do conhecimento, o envolvimento e apoio da liderança 

estratégica. 

 

Outro ponto questionado na entrevista trata do acompanhamento de recém-

contratados por pessoas mais antigas na organização. O entrevistado E4 afirma que: 

 

A “Empresa Alfa”, por exemplo, ela tem um programa de estágio, até 
o começo desse ano a gente tinha um estagiário no setor excetuando 
as funções da minha área normalmente quando este estagiário 
ingressa no setor, a gente monta um planejamento, um cronograma 
pra ele ficar realmente um pouquinho de tempo em cada, área com 
cada engenheiro responsável por um componente justamente para 
poder facilitar um pouco esta transferência de informações. 
Obviamente assim como não existe uma certeza de que o estagiário 
vai ser efetivado, então o que oriento para o estagiário é que ele 
absorva o máximo possível, né? Porque amanhã duas coisas ele pode 
conseguir: Primeiro identificar qual é o componente que ele mais gosta 
de trabalhar e o principal é que ele vai ter uma visão do setor como 
um todo. Então eu incentivo tanto para as pessoas novas para que 
conversem entre si como para os idosos obviamente os caras não 
idosos, mas quem tem mais tempo de experiência, mais experiente 
que também ajuda a transferir isso. (ENTREVISTADO 4, 2015) 
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A respeito da mesma questão o entrevistado E5 corrobora com a seguinte 

afirmação: 

 

Sempre existe, eu tenho a seguinte visão sobre isso né. Nós temos, 
por exemplo, um trainee que foi recente eu estou aqui há quarenta 
anos ele está aqui há três pra mim é recente contratado né. Então eu 
acho legal deixar ele sempre acompanhando grupo de componentes 
de peça, eu gosto de ter sempre duas pessoas trabalhando né? 
porque trocam informações, uma precisa viajar, um dia vai sair de 
férias, então aquele assunto, aquele tema tem que ter alguém que 
conhece aquilo pra tocar numa eventual ausência momentânea mais 
longa enfim. Então a gente costuma usar dessa, desse artifício de ter 
sempre duas pessoas tratando de um grupo de peças, exatamente o 
mesmo um grupo de peças que eles desenvolvam em conjunto esse 
conhecimento né. Então o nosso trainee, por exemplo, passou em 
determinado tempo com cada um dos engenheiros né hoje ele 
trabalha com determinado grupo de peças, mas ele conhece os 
demais. (ENTREVISTADO 5, 2015) 

 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) quando tratam sobre a conversão do conhecimento 

definem a socialização como um processo de compartilhamento de experiências, 

relatando que assim se cria o conhecimento tácito, como modelos mentais e 

habilidades compartilhadas. Os autores ainda afirmam que os aprendizes trabalham 

com seus mestres e aprendem sua arte não através da linguagem, mas por meio da 

observação, imitação e prática. Ainda citam que o conhecimento tácito é a 

experiência. 

 

Sveiby (1998) afirma que a socialização pode ocorrer de duas maneiras: por 

meio da informação e da tradição. A primeira ocorre de forma direta, ou seja, por meio 

de palestras, apresentações com recursos audiovisuais e, a segunda ocorre de 

pessoa para pessoa, ou seja, o aprendizado através da prática. O autor ainda indica 

que ambas deveriam existir para a socialização e na organização. 

 

Conforme os dados coletados nas entrevistas, os três gestores entrevistados 

indicam a importância do acompanhamento de membros “novos” na equipe por parte 

de funcionários mais experientes, indicando a preocupação da compreensão das 

diferentes tarefas executadas pela equipe. Ainda sobre a ação do acompanhamento 
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dos recém-contratados, o entrevistado E3 indica que devido à crise, o risco de se 

perder um membro mais antigo, seja pela crise ou processos de aposentadoria exige 

maior atenção neste processo:  

 

(...) agora a gente está em uma crise muito grave, né? Existe o risco 
de você perder a pessoa no dia seguinte sem ter tempo de planejar a 
passagem de conhecimento. Aí você vai ter que reconstruir do zero 
mas, geralmente, você, se é planejado. Existe a possibilidade de, você 
encostar uma pessoa do lado. Isso pode durar um mês, duas 
semanas, dois anos. Depende, né! Ou você forma uma outra pessoa 
em paralelo aquela, mas é difícil você ter numa empresa. Devido à 
necessidade dela ser enxuta, de você ter duas pessoas fazendo a 
mesma coisa ao mesmo tempo. (ENTREVISTADO 3, 2015) 
 

  

Corroborando com as informações apresentadas, Kuniyoshi (2008) indica que 

o conhecimento tácito tem ligação com o indivíduo, ou seja, torna-se difícil ou 

impossível de ser articulado.  

 

Ainda segundo o autor, a transferência do conhecimento tácito ocorre por meio 

da observação ou através da tentativa e erro. Assim, de acordo com a relevância deste 

conhecimento e, caso o mesmo contribua para questões estratégicas, o conhecimento 

tácito pode ser transformado em conhecimento explícito, contudo, sua relevância deve 

ser justificada para que assim possa ser disseminado dentro da organização. 

 

Dentre as informações obtidas a partir das entrevistas, os entrevistados: E3, E4, 

E5 e E6 indicam informações divergentes em relação à troca de informações por parte 

das equipes durante suas rotinas de trabalho. Desta forma, o entrevistado E3 indica 

que a própria rotina de trabalho já permite esta interação. Já o entrevistado E4 indica 

que esta relação depende muito da relação entre gestor e funcionário ou entre os 

pares, porém esta segunda depende da própria personalidade de cada um dos 

indivíduos evidenciando se a comunicação ocorrerá com maior fluidez ou não. No que 

diz respeito ao entrevistado E5 é importante ressaltar que o mesmo corrobora com a 

fala dos outros entrevistados e indica que esta ação ocorre de forma quase automática 

tanto para a relação gestor e funcionários e, entre pares. O entrevistado E5 indica que 

“é sempre importante os dois estarem em contato e fazer análise juntos; é uma coisa 
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que dentro do grupo relativamente pequeno eu diria que funciona bem. Funciona 

muito.”  

 

Sobre a questão da interação entre indivíduos Jenoveva Neto et al. (2012) 

indicam que as pessoas representam apenas um dos elementos condutores e 

facilitadores do conhecimento, sendo eles, respectivamente: pessoas, processos, 

tecnologia e liderança. 

 

Em relação a pessoas, os autores acima citados indicam que o indivíduo é o 

elemento criador do conhecimento; o grupo é considerado o elemento síntese e, a 

organização é o elemento ampliador do conhecimento. Na fala dos autores, as 

pessoas são responsáveis por criar e formar o capital intelectual da organização e são 

consideradas os repositórios de conhecimento tácito. 

 

Badaracco (1990 apud CHOO, 2006) defende que a experiência da maioria das 

organizações tem o caráter particular e específico, resultando em um “conhecimento 

incorporado” que segundo os autores, reside em relações específicas de indivíduos e 

grupos, em normas, atitudes, fluxos de informações particularizadas e, ainda em 

formas de tomadas de decisão que acabam por moldar os relacionamentos.  

 

Um ponto convergente em todas as entrevistas realizadas na empresa Alfa cita 

a questão de equipes multidisciplinares ou multifuncionais e sua importância na 

disseminação do conhecimento entre as equipes de trabalho. Conforme indicado na 

fala do entrevistado E3: 

 

Eu trabalho numa área que ela é meio multidisciplinar, geralmente um 
engenheiro está envolvido com a peça do outro então essa troca 
constante no dia-a-dia. É lógico que quem lidera o problema ou a 
solução de desenvolvimento ele ganha mais conhecimento, mas ele 
envolve outras pessoas, mas não existe uma metodologia fixada falar 
"hoje é o dia de cada um falar do que aconteceu né" porque é 
impossível, é muito grande, tem que ser enxuto o máximo possível, 
trabalhar com o número de pessoas ideal fazendo atividade ideal dele. 
(ENTREVISTADO 3, 2015) 
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Reforçando a fala do E3, o entrevistado E5 indica a importância de se trabalhar 

com equipes multifuncionais:  

 
Então a gente tem que juntar um grupo multifuncional, gente da área 
de produção, gente da área de qualidade, da área da engenharia, 
gente da área da variação de carga cada um foi lá deu a sua visão do 
fato, levantou suas hipóteses e nós em conjunto propomos um plano 
de dedicação, fizemos esse plano de dedicação e chegamos à 
conclusão. (ENTREVISTADO 5, 2015) 

 
 
Sobre a questão dos grupos Choo (2006) cita: 
 
 

Os grupos de pessoas têm pressupostos e atitudes comuns sobre a 
natureza de seu trabalho que influenciam seu comportamento na 
busca da informação. Estes pressupostos podem ser aprendidos 
formalmente por meio, por exemplo, da participação num grupo ou 
sociedade. (Choo, 2006, p. 94) 

 

Desta forma, ao registrar o relato dos entrevistados da empresa Alfa verifica-se 

a importância das equipes multifuncionais/multidisciplinares, pois assim fortifica-se as 

relações necessárias à disseminação do conhecimento, ou seja, a partir do 

envolvimento dos indivíduos que buscam a resolução de um problema e os 

mecanismos necessários para se ter sucesso no processo, pode-se ampliar a 

propagação deste conhecimento, que por sua vez, pode ser muito específico a uma 

organização e a sua realidade.  

 

4.1.4. Bloco IV: Identificação dos fatores dificultadores para a conversão do 

conhecimento 

 

O quarto bloco de perguntas da entrevista é responsável pela identificação de 

fatores dificultadores para a conversão do conhecimento, seja as maiores dificuldades 

para a disseminação do conhecimento ou em momentos que são disponibilizados 

para a troca de informações. 

 

Incialmente o entrevistado E3 indica que em relação aos fatores que dificultam 

a disseminação do conhecimento, um dos aspectos seria a questão da saída de um 

dos componentes da equipe. Corroborando com esta informação, o entrevistado E4 
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indica a mesma situação e, no caso específico de sua equipe, vale ressaltar que este 

já possui três funcionários que estão aposentados e, fica a dúvida sobre quanto tempo 

os funcionários ainda irão permanecer na equipe. 

 

 O entrevistado E4 ainda afirma que outra questão relativa às dificuldades está 

relacionada à questão comportamental: “[...] Tem dia em que a pessoa está a fim de 

sentar do lado pra aprender, tem dia que a pessoa senta do lado para poder ensinar 

e tem dia que nenhum dos dois está a fim e a comunicação não acontece.” 

 

Sampaio et al. (2014) indicam que quanto à gestão, principalmente no que se 

refere aos projetos de produtos automotivos, a troca de informações é muito 

valorizada, pois desta forma ocorre a contribuição para diminuição do risco, face a 

uma preocupação quanto ao grupo não conseguir atingir os objetivos organizacionais. 

Vale ressaltar ainda, que de acordo com o estudo dos autores, dentro da indústria 

automotiva, conhecimento é considerado um ativo relevante para a empresa.  

 

Corroborando com as informações sobre os fatores dificultadores, o 

entrevistado E5 confirma o que o E4 relata acerca do assunto: “(...) é mais os aspectos 

comportamentais do que de procedimento de trabalho ou de política da empresa. São 

mais voltados para aspectos comportamentais.” Ainda sobre o mesmo 

questionamento o entrevistado E6 afirma que: “[...] acho que hoje, hoje seria mesmo 

encontrar tempo disponível para isso, pois com o fator tempo correndo contra, é difícil 

ter este momento sempre!” 

 

Mendes (2005) afirma que há a necessidade de inspirar as pessoas a 

contribuírem com o processo de compartilhamento, porém o mesmo é difícil de 

implementação, pois depende mais das atitudes das pessoas do que da própria 

tecnologia, ou seja, depende das atitudes, cultura organizacional e da superação de 

obstáculos que podem se apresentar no processo de compartilhamento do 

conhecimento. 
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4.1.5. Bloco V: Principais contribuições das práticas e inciativas voltadas para a 

captura do conhecimento tácito 

 

 

Partindo dos questionamentos relacionados às principais contribuições das 

práticas e iniciativas voltadas para a captura do conhecimento tácito, tanto na 

perspectiva dos gestores como na perspectiva dos funcionários, os participantes 

puderam apresentar suas percepções em relação as suas vivências. 

 

Segundo as contribuições do entrevistado E3, as práticas não eficazes para a 

disseminação do conhecimento têm relação com os cursos obrigatórios, àqueles 

impositivos. Por outro lado, em sua opinião, as práticas que funcionam são as que 

envolvem trabalhos multidisciplinares. 

 

De acordo com a contribuição do entrevistado E4 as melhores práticas são 

àquelas em que o gestor da área consegue a identificação de pares dentro da equipe, 

ou seja, torna-se um exercício diário a identificação destes profissionais e a relação 

entre as duplas de trabalho, porém um elemento dificultador desta ação está presente 

na própria rotina de trabalho e a falta de tempo para o estímulo a estas relações de 

parceria. 

 

O entrevistado E5 indica que a burocratização de muitos processos torna-se 

um impedimento, uma vez, que é necessário “escrever muito”; além disso, não há 

interesse dos funcionários em buscar informações anteriores através de manuais: “É 

difícil você catalogar uma coisa dessas.”  

 

Sob uma ótica diferenciada dos entrevistados da empresa Alfa, E6 indica que 

os métodos mais eficazes são as reuniões dos grupos e Brainstorming: 

 

Acho que são as reuniões e reuniões de projetos (Brainstorming), o 
segundo não é praticado tal como deveria, acho que ele poderia ser 
melhor explorado por parte das equipes, eu acredito que são nestes 
momentos que se acabam tendo as melhores ideias e soluções para 
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os problemas que podem ocorre na nossa rotina de trabalho. 
(ENTREVISTADO 6, 2015) 

 

Sobre a questão do conhecimento tácito e suas principais práticas e iniciativas 

há um desafio constante nas relações interpessoais para a organização, pois 

conforme Mendes (2005) o conhecimento considerado tácito, aquele presente em um 

indivíduo, não pode ser considerado propriedade da empresa, pois conforme o autor 

indica, este funcionário pode deixá-la repentinamente, ou seja, a comunicação 

organizacional deve merecer tratamento especial por parte daqueles que definem as 

políticas ligadas à gestão do conhecimento. 

 

4.1.6. Conclusão do Caso I 

 

 

Diante das informações apresentadas, constata-se em diversos pontos da 

entrevista que os participantes corroboram com muitas das informações 

apresentadas. Todos possuem experiência ampla em suas funções e tempo na 

mesma organização.  

 

Como resultado da análise dos modos de compartilhamento de conhecimento 

na organização, verifica-se que o modo de socialização está presente nas relações 

de trabalho das equipes em que os participantes atuam. Por meio de seus relatos é 

perceptível que o processo de compartilhamento de informações, que se dá por meio 

do conhecimento tácito, modelos mentais ou habilidades compartilhadas pela equipe 

de trabalho, faz parte de suas rotinas de trabalho. 

 

O segredo para a aquisição do conhecimento tácito é a experiência. Sem 

alguma forma de experiência compartilhada é extremamente difícil para uma pessoa 

projetar-se no processo de raciocínio de outra pessoa. (Nonaka e Takeuchi, 1995, p. 

69) 

 

Os processos de comunicação e de parceria nas funções cotidianas estão 

presentes na empresa Alfa e, conforme indicado pelos entrevistados, além de ponto 
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importante para o desenvolvimento das atividades, é necessário a parceria nas 

relações de trabalho e/ou trabalho de equipes multifuncionais/ multidisciplinares no 

desenvolvimento de um projeto. 

 

Aspectos relativos às equipes foram indicados nas entrevistas, sendo que em 

uma das equipes citadas atualmente há três funcionários aposentados e, a 

organização não pode assegurar a permanência dos mesmos devido aos fatores 

econômicos atuais. Desta forma, a experiência de cada um destes funcionários pode 

não ser transmitida à equipe antes de sua saída, o que indica que as relações 

interpessoais dependem das características individuais de cada um dos membros da 

equipe.  

 

Identifica-se ainda que a comunicação é fator essencial para a resolução de 

problemas, além de ser facilitadora na interação da equipe, mesmo em momentos em 

que a informalidade se apresenta nas rotinas de trabalho. 

 

Sobre a questão da comunicação informal; Oliveira et al. (2012) indicam que se 

trata de um aliado da empresa e também dos funcionários, uma vez que auxilia no 

processo de criação de conhecimento. Os autores indicam que nos momentos em que 

os indivíduos estão exercendo suas funções de trabalho cria-se um momento de troca 

de experiências já vivenciadas, ao qual resulta nos modos de conversão do 

conhecimento: conversão, socialização, externalização e combinação. 

 

 Outro ponto abordado nas entrevistas é a questão do acúmulo de funções e a 

disponibilidade de tempo, no qual os indivíduos possam ter momentos exclusivos para 

a troca de experiências.  

 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que quase sempre as organizações 

contratam pessoas brilhantes e as isolam ou as sobrecarregam de tarefas que lhes 

deixam pouco tempo para pensar e nenhum para conversar. Desta forma, os autores 

demonstram a importância da interação entre os indivíduos e como a questão do 

tempo afeta estas relações.  
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Corroborando com os autores Davenport e Prusak (1998), Oliveira et al. (2012) 

citam que em uma conversa considerada informal pode-se ter como resultado uma 

grande ideia, sendo que as demandas de trabalho impossibilitam que os funcionários 

possam ter tempo para a troca de experiências.  

 

Em relação aos aspectos tácitos identifica-se que os funcionários entrevistados 

abordam sobre a importância da troca de experiências entre funcionários mais velhos 

e mais novos na organização.  

 

Demonstra-se por meio dos relatos que há procedimentos formais por parte da 

organização para o registro do conhecimento. Além desta preocupação 

organizacional, de acordo com as entrevistas, verifica-se que além dos processos 

formais, uma grande parte do processo de disseminação do conhecimento é focada 

no indivíduo, ou seja, cada um dos indivíduos envolvidos nos processos tem suas 

próprias expertises, suas experiências pessoais.  

 

Existe uma preocupação, por parte dos gestores entrevistados, quanto aos 

funcionários que estão aposentados e, que continuam na organização ou com aqueles 

que estão em vias de aposentar-se, pois são pessoas chaves nas equipes em que 

atuam, e sua permanência dependerá de políticas internas e questões econômicas da 

organização estudada. 

 

Dentre as práticas mais utilizadas e, que no ponto de vista dos entrevistados 

são as consideradas de grande valia para o desenvolvimento de suas atividades, está 

a questão das equipes multifuncionais/multidisciplinares, pois de acordo com os 

relatos, esta troca de informações é fator considerado importante para a execução 

das tarefas e resolução dos problemas. Por meio desta troca revela-se o envolvimento 

de diversos indivíduos e, por consequência, o conhecimento individual, o 

conhecimento tácito de cada um dos envolvidos nos processos.  
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Outro processo evidenciado são as reuniões que se tornam parte integrante 

das rotinas de trabalho, seja por meio de reuniões agendadas e formalizadas, os 

knowledge cafés ou brainstorming (por meio do agendamento prévio) ou àquelas 

reuniões ditas informais que se referem ao encontro de funcionários em momentos 

ocasionais. 

 

Diante dos relatos apresentados nas quatro entrevistas, o fator negativo 

evidenciado relaciona-se a questão do tempo, pois segundo os entrevistados o fator 

tempo tem relação direta com a questão da transferência do conhecimento tácito, pois 

uma vez que se tem um número grande de tarefas é necessário focar-se mais na 

execução das mesmas, resultando assim na pouca disponibilidade de tempo para a 

transmissão de informações aos demais membros da equipe. 

 

Pode-se apurar por meio das informações da empresa Alfa que há processos 

que envolvem a gestão do conhecimento e, que muitas práticas são utilizadas ao 

mesmo tempo para que se possa registrar muitos conhecimentos adquiridos no 

cotidiano. Pode-se constatar que em todos os entrevistados, o fator tempo é 

determinante para a disseminação do conhecimento, além de questões de políticas 

organizacionais, do próprio indivíduo e sua disponibilidade em aprender ou ensinar. 

 

 
 
 
 

4.2 O ESTUDO DE CASO: EMPRESA BETA 

 

 

O estudo de caso da empresa Beta segue os mesmos parâmetros 

apresentados no estudo de caso da empresa Alfa, discutido anteriormente. A 

entrevista com os dois funcionários da empresa se deu da mesma forma, sendo que 

o contato inicial ocorreu via telefone e e-mail, por meio do qual foi apresentada a 

proposta do estudo e, posteriormente, o agendamento das entrevistas em local mais 

adequado à disponibilidade de ambos e horário que se adequasse à agenda. 
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O setor automotivo teve papel fundamental na formação e 
consolidação do parque industrial nacional, se tornou um dos mais 
dinâmicos do mundo. Também, possui forte participação na balança 
comercial, na geração de empregos e qualificação da força de trabalho 
nacional e na movimentação de uma complexa rede de fornecedores. 
A produção interna de automóveis no país foi em 1957 de 1.166 
unidades e em 2010 atingiu 2.825.974 unidades. (OLIVEIRA e 
RAMEZANALI, 2013)  

 

As seções apresentadas seguem os mesmos padrões da empresa Alfa, pois a 

partir desta construção é possível apresentar a análise cruzada das informações 

obtidas com o estudo das duas organizações. 

 

 

4.2.1 Identificação dos entrevistados 

 

 

Através da caracterização dos entrevistados (E1 e E2) foi identificado que 

ambos trabalham há nove anos na empresa Beta, sendo que o entrevistado E1 

trabalha na área de projetos ligados à parte da tecnologia da informação da empresa 

e o entrevistado E2 trabalha na área de engenharia com foco na área de 

desenvolvimento de projetos. 

 

A partir das perguntas iniciais da entrevista, E1 indica que a empresa Beta tem 

preocupação constante com o aperfeiçoamento de seus funcionários e se utiliza de 

uma ferramenta nomeada PDI - Plano de Desenvolvimento Individual, que é 

responsável por traçar metas pessoais.  

 

O entrevistado E2 indica que a empresa Beta incentiva a questão da constante 

especialização de seus funcionários, relatando que no seu caso, já teve cursos de 

pós-graduação financiados pela empresa, além de outros cursos regulares relativos à 

função que desenvolve.  

 

Tratando da utilização de tecnologia que possibilita acelerar processos de 

gestão de conhecimento, Jenovena Neto et al. (2012) indicam que a tecnologia pode 
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fornecer técnicas e ferramentas eficazes na criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento.   

 

Ainda sobre a importância da tecnologia a favor da gestão do conhecimento, 

Brito et al. (2012) afirmam que pesquisadores reconhecem que a tecnologia trouxe 

grandes benefícios, dando origem a novas tecnologias de comunicação e 

processamento de dados, trazendo como resultado a ampliação do ambiente 

informacional dentro e fora das organizações, como também em todos os ambientes 

em que convivemos. 

 

Os autores ressaltam que o uso da tecnologia é apenas um dos componentes 

da gestão do conhecimento e não se apresenta de forma adequada se o mesmo for 

utilizado de forma isolada, pois segundo os autores as mudanças devem ocorrer na 

dimensão individual. 

 

O conhecimento gerado dentro das rotinas e ações de trabalho é importante 

para o desenvolvimento organizacional e para os indivíduos da equipe em questão, o 

que resulta na troca e fortalecimento de informações. Conforme Dutra (2002): 

 
 
Ao colocarmos organizações e pessoas lado a lado, podemos verificar 
um processo contínuo de troca de competências. A organização 
transfere seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas, 
enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações 
profissionais e pessoais, quer na organização, quer fora dela. As 
pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem 
para a organização seu aprendizado, capacitando a organização para 
enfrentar novos desafios. Esses processos, que é natural em qualquer 
comunidade, podem ser gerenciados e potencializados com efeitos 
benéficos para organização e para as pessoas. (DUTRA, 2002, p. 23) 
 

 

Os entrevistados E1 e E2 não trabalham no mesmo setor, pois desenvolvem 

funções diferenciadas focadas em projetos em suas áreas de atuação. 
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4.2.2. Bloco II: As práticas usadas para a conversão do conhecimento 

 

 

Neste segundo bloco de questões relativas às praticas usadas para a 

conversão do conhecimento, os entrevistados E1 e E2 indicam que esta ação relativa 

à conversão faz parte de suas rotinas de trabalho. E1 indica que: “É uma ação 

constante, [...] este ano eu tenho como meta estudar espanhol [...] e depois de seis 

meses, [...] é feito uma reavaliação [...] pra ver se você deu andamento”. 

 

O entrevistado E2 corrobora com a fala de E1, porém indica que esta ação sofre 

muito devido às crises atuais no mercado automobilístico. Complementando as 

informações apresentadas sobre a questão das especializações, E2 indica que ocorre 

o incentivo por parte da organização para a constante especialização: “Sim eu tive 

uma pós-graduação paga, duas pós-graduações [...]. Além, de cursos regulares. Ela 

é constante, mas ela sofre muito com as crises.” 

 

O incentivo da constante especialização faz parte das rotinas apresentadas nas 

respostas dos entrevistados E1 e E2 indicando que o único fator restritivo atualmente 

seriam as dificuldades econômicas. 

 

 

4.2.3. Bloco III: Identificação de fatores facilitadores para a conversão do 

conhecimento 

 

 

Em relação à troca de informações entre funcionários e gestores, o entrevistado 

E1 afirma que esta troca depende da forma que o projeto é classificado:  

 

(...) esses projetos são classificados como categorias zero, um, dois. 
Então são esses três aspectos. Categoria zero são pequenos projetos 
que você resolve em duas ou três semanas. Categoria um e dois eles 
têm um prazo maior, evidentemente um aporte financeiro maior e 
quando você tem aporte financeiro, tem um acompanhamento mais 
próximo da direção. (ENTREVISTADO 1, 2015) 
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Sobre a mesma questão, o entrevistado E2 indica que a questão desta troca 

de informações dentro da empresa Beta é parte do processo de comunicação “é quase 

uma lei lá dentro”.  

 

A relação entre os pares também abordada na entrevista, bem como sua 

importância é ressaltada pela fala do entrevistado E1: 

 

[...] existe essa preocupação. A gente tem não é um procedimento 
digamos assim escritos né, mas todo, todo novo parceiro dentro do 
setor ele passa, por um... Umas duas semanas, digamos assim, de 
adaptação e transferência de conhecimento. Então aquele é o meu 
parceiro, está lá vamos supor se eu for sair para um determinado posto 
e ele for assumir, ele fica “o meu sombra”. Pra ele entender onde nós 
estamos o que estamos fazendo e pra onde vamos então essa é a 
linha de trabalho, onde estamos, o que estamos fazendo e pra onde 
vamos. (ENTREVISTADO 1, 2015) 

 

Ao se tratar dos tópicos relacionados à construção do conhecimento de forma 

informal, o entrevistado E1 indica que esta prática é muito comum no dia a dia, pois 

muitas destas informações são estruturadas a partir de uma equipe piloto. Desta forma 

esta equipe trabalha de forma estruturada para formalizar um determinado 

procedimento, para que assim ele se torne uma regra para a empresa e as demais 

equipes possam ter acesso a esta informação já formalizada pela empresa. 

 

Segundo E1: “[...] essa equipe provêm [...] o manual descritivo pra ações que 

envolvem essa atualização de tecnologia. Então, eles reportam o que deu certo, o que 

não deu certo, o que que tem que ser feito, ou seja, montam um passo a passo.”  

 

A partir da normatização de uma prática do dia a dia pode-se ter como forma 

de conversão do conhecimento a externalização, pois conforme Nonaka e Takeuchi 

(1997) o modo de externalização de conversão do conhecimento pode ser visto, 

normalmente, como um processo de criação do conceito e, por sua vez, pode ser 

criado por meio do diálogo e/ou pela reflexão coletiva.  
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Deve-se estimular a transferência de conhecimento tácito nas empresas por 

meio do mecanismo de socialização das experiências de cada indivíduo (MENDES, 

2005, p.159) 

 

Torna-se importante a codificação das informações adquiridas de forma 

implícita, ou seja, é necessário que as informações adquiridas por meio do 

conhecimento tácito se tornem explícitas, pois desta forma, a organização pode 

formalizar e registrar tais procedimentos. Sobre a importância da codificação 

Kuniyoshi (2008) indica em seus estudos: 

 

Deve-se considerar também que a codificação envolve a 
transformação da empresa e implicam dimensões, tais como: cultura 
do compartilhamento, processos para gerir o conhecimento, 
tecnologias que dão suportes a processos de comunicação, 
compartilhamento e aplicação do conhecimento- e todos juntos 
possibilitam a gestão do conhecimento. (KUNIYOSHI, 2008, p. 37) 

 

 

4.2.4. Bloco IV: Identificação dos fatores dificultadores para a conversão do 

conhecimento 

 

 

Sobre a questão de dificuldades relacionadas à disseminação do 

conhecimento, o entrevistado E1 indica que: 

 

A empresa dispõe de ferramentas disso, entendeu? A liderança, os 
executivos apoiam esse processo, mas ai transmitir o, transmitir esse 
conhecimento é muito mais individual né. (...). Eu nem critico, nem 
apoio. Porque a gente sempre trabalha com uma sobrecarga, 
entendeu? Então a gente alguns falam assim “poxa se ele está 
assumindo a função tem que partir do princípio que ela já tem esse 
conhecimento básico. Se não sabe fazer isso vai correr atrás e 
aprender, isso ele já tem que saber” (ENTREVISTADO 1, 2015) 

 

O mesmo questionamento foi feito ao entrevistado E2 e o mesmo indica que 

um dos fatores que dificultam a disseminação do conhecimento é “a falha de 
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comunicação, você não ter processos formalizados e ao mesmo tempo ter excesso 

de burocracia”.  

 

De acordo com o entrevistado E2 a troca de informações pode não ocorrer 

devido à burocracia e o acesso a pouca informação, ou seja, a informação que não é 

a desejada naquele momento. 

 

Sobre a questão de momentos específicos na rotina de trabalho, se existe a 

disponibilização destes momentos, o entrevistado E1 indica que estes momentos de 

discussão são incorporados à rotina de trabalho: “Sim, toda semana, a gente tem 

reunião de área [...] você expõe as suas dificuldades, você faz um reporte de como 

estão o andamento de suas coisas.” Ainda de acordo com o entrevistado E1 a “one-

a-one” da área envolve todos e indica que pode ser considerado como um 

brainstorming, uma discussão do que foi feito na semana em questão. Assim, trata-se 

de uma ação contínua. 

 

Dentro das organizações, os atores aproximam-se por vivências similares e/ou 

para a resolução de problemas que requeiram o conhecimento coletivo, difundido com 

maior profusão no compartilhamento do conhecimento em comum, tornado cada vez 

mais um conhecimento relevante. (TOMAÉL e MARTELETO, 2006) 

 

Corroborando com as informações sobre a questão de momentos que são 

disponibilizados para a troca de informações, o entrevistado E2 afirma que há estes 

momentos e, ressalta a importância dos mais novos estarem dispostos a ouvir, porém 

a relação entre os mais novos e os mais experientes depende de cada um dos 

indivíduos, pois conforme indica: “Tem pessoas que não querem aprender”.  

 

Sobre a questão da colaboração dos processos de construção de 

conhecimento, Tomaél e Marteleto (2006) indicam que a construção a partir da 

colaboração reúne vantagens tanto individuais quanto organizacionais.  
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4.2.5. Bloco V: Principais contribuições das práticas e iniciativas voltadas para a 

captura do conhecimento tácito. 

 

Dentre as informações obtidas nesta seção do trabalho, correspondente às 

principais contribuições das práticas e iniciativas voltadas para a captura do 

conhecimento; sobre a ação de algum problema que possa ser solucionado a partir 

de algum ato informal e, que posteriormente possa ser formalizado pela organização, 

o entrevistado E1 indica que na realidade existe um grupo de estudo, o qual passa 

por transformações constantes por trabalhar diretamente com a tecnologia. Desta 

forma há uma equipe piloto responsável por elaborar um manual descritivo de todos 

os procedimentos relativos ao projeto do momento. 

 

Sobre a mesma questão o entrevistado E2 não compartilha da mesma opinião, 

pois acredita que não ocorre esta transformação de conhecimento informal para 

formal, uma vez que se trata de uma empresa multinacional. Compreende assim que 

as preocupações são mundiais.  

 

Em relação aos funcionários terem o hábito ou não de discutir problemas do 

cotidiano em seus momentos livres, o entrevistado E1 indica que existe este hábito, 

principalmente de funcionários que trabalham no mesmo andar e, pelo próprio layout 

do ambiente de trabalho:  

 

Então na verdade a gente acaba compartilhando informação quando 
você está no mesmo andar, então não é separado por baia, não tem 
parede é uma coisa bem extensa, então você acaba conhecendo todo 
o grupo que trabalha. Evidentemente que você tem um pouco mais de 
familiaridade com alguns, afinidade mais com alguns. Então você 
acaba trocando experiências nas dificuldades que você está tendo em 
determinadas situações. Ah, você já passou por isso, não passou. 
Porque formalmente eu não tenho, você tem lá repositório aquela 
coisa, mas quando você não encontra em lugar nenhum você começa 
procurar se alguém tá passando por isso ou já passou e se passou 
como não publicou nada né, qual que é, quais são as ações. 
(ENTREVISTADO 1, 2015) 
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Diferentemente da resposta de E1, o entrevistado E2 indica que nestes 

momentos o foco principal é na crítica e não em informações que levem à solução de 

uma dificuldade. 

 

Ainda sobre as principais contribuições das práticas a respeito da busca de 

informações com pessoas externas à organização, E1 indica que todos os processos 

são internos, considerando que o suporte da empresa brasileira é a própria matriz, 

caso, por exemplo, ocorra a necessidade da busca de algum auxílio externo. Somente 

a matriz tem esta autonomia. O entrevistado E2 indica que quando necessário busca-

se o auxílio de pessoas: “Eu sempre uso os mais experientes e valorizo os que fazem 

o mesmo.”   

 

Dentre as práticas da equipe de trabalho do entrevistado E1 ressalta-se que 

sua rotina depende prioritariamente do escopo do trabalho executado naquele 

momento, ou seja, as práticas dependerão da necessidade do momento, conforme 

descrito abaixo por E1: 

 

Quando tem situações pouco mais controladas, a gente faz aquele 
bate papo de café mesmo pra trocar experiência e existe, nós temos 
lá uma área chamado application manager que é uma área um 
pouquinho separada, um departamento só que cuida de atendimento 
de problemas [tá]. Então essa área uma vez por mês ela faz um 
reporte pro time explicando quais são as ocorrências, as dificuldades 
o que está acontecendo durante o mês, eles fazem, eles estão 
fazendo de três em três meses o reporte pro time global, mas 
mensalmente eles fazem entre os executivos. Esse de três em três 
meses serve como material e subsídio pra gerar planos de ação ou de 
melhorias pra não ter recorrência. (ENTREVISTADO1, 2015) 

 

De acordo com E2 as práticas mais frequentes em suas rotinas de trabalho são 

narrativas, brainstorming (com muita frequência), socialização (em menor 

quantidade), sendo que reuniões e cafés são muito utilizados. 
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4.2.6. Conclusão do caso II: Empresa Beta 

 

 

De acordo com os relatos dos entrevistados E1 e E2, a empresa possui 

diferenças em suas rotinas de trabalho, sendo que ambos os participantes 

trabalharam na área de projetos, contudo, verifica-se certas diferenças em seus 

ambientes de trabalho. Há aspectos nas duas entrevistas que são divergentes, inclusa 

a própria rotina de trabalho das equipes.  

 

Em ambas as entrevistas demonstrou-se a preocupação por parte da empresa 

em estimular cursos de especialização, de acordo com as áreas de atuação dos 

funcionários, porém a grande questão neste momento tem relação com a questão 

econômica.  

 

Sobre a troca de informações trata-se de uma questão sempre evidenciada nas 

práticas cotidianas na empresa Beta. Segundo relato dos entrevistados, a empresa 

reforça esta necessidade, além de incentivá-la constantemente.  

 

Na relação entre a troca de informações entre gestores e funcionários, o 

entrevistado E1 indica que dependerá do projeto que é executado naquele momento. 

Já o entrevistado E2 corrobora com a mesma informação, porém na troca de 

informações em relação aos pares há divergências entre os dois entrevistados, pois 

de acordo com o E1 existe o acompanhamento do recém-chegado a organização, até 

o momento em que o mesmo compreenda os processos internos, contudo de acordo 

com o E2, o novo funcionário não possui este acompanhamento inicial. 

 

Corroborando com a informação do E2, no qual indica que não há 

acompanhamento dos recém-chegados à organização, Nonaka e Takeuchi (1997) 

indicam que se trata da questão de internalização, que se refere ao processo de 

incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito e, que está 

relacionado ao “aprender fazendo”.  
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Tratando dos fatores dificultadores para a conversão do conhecimento foi 

apresentado pelo entrevistado E1 que o processo de disseminação do conhecimento 

se torna uma ação individual e, que atualmente se trabalha com sobrecarga de 

funções para serem executadas. Desta forma não há muito tempo para se 

compartilhar as informações. Já na visão do E2 existem questões relacionadas à falha 

de comunicação, à falta de registro de muitos processos e à questão do excesso de 

burocracia que também podem ser considerados fatores que dificultam a conversão 

do conhecimento. 

 

Dentre os fatores que contribuem e auxiliam o processo de disseminação do 

conhecimento, os entrevistados indicam que por se tratar de uma empresa 

multinacional, muitos dos processos são os mesmos para todas as equipes, de 

maneira a terem a mesma forma de tratar determinado problema e, que um elemento 

presente em suas rotinas de acordo com E2 são as reuniões de trabalho, no entanto, 

as mesmas só serão eficazes se todos os participantes tiverem objetivos comuns. E1 

corrobora com o aspecto das informações serem similares, uma vez que a empresa 

possui uma sede localizada em outro país e, a construção de um manual pela equipe 

nomeada como piloto, também auxilia na formalização de processos.  

 

O entrevistado E2 indica que além das reuniões, que já fazem parte de suas 

rotinas, há projetos relacionados ao treinamento de funcionários. Complementando as 

informações, E1 ainda indica que há resistência no compartilhamento de informações 

devido ao grande fluxo de trabalho. 

 

Como resultado das análises dos modos de compartilhamento de 

conhecimento focadas no conhecimento tácito da empresa Beta, percebeu-se uma 

preferência por métodos formais, ou seja, métodos instituídos pela própria 

organização, pois devido ao tempo e à demanda de trabalho não há formas de 

transmitir as informações de maneira informal ou mais pessoal ligadas ao 

conhecimento tácito. Trata-se de uma empresa multinacional, que segue os mesmos 

procedimentos e, além dos seus padrões preestabelecidos é necessário, ainda 
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verificar, a disponibilidade dos indivíduos em partilhar as informações e processos 

com o restante da equipe. 
 

 

 

4.3  ANÁLISE CRUZADA 

 

 

A partir da coleta de dados pode-se apresentar a análise comparativa entre a 

empresa Alfa e a empresa Beta, comparando assim, os pontos convergentes e 

divergentes entre as entrevistas apresentadas. Para Yin (2011) casos individuais 

podem ser apresentados como complemento para o processo de construção da 

explanação por meio de análises cruzadas de casos.  

 

Por meio do quadro abaixo é possível identificar os pontos comuns e distintos 

entre as duas organizações. Desta forma, constatar-se-á se ambas possuem os 

mesmos métodos e visão acerca das formas de disseminação de conhecimento e, 

quais as formas de conhecimento tácito e de conversão do conhecimento que estão 

presentes em seu cotidiano, considerando os seis entrevistados para este estudo. 
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Quadro 5 

Práticas, fatores facilitadores e dificultadores: Empresa Alfa e Beta 

 

 Empresa Alfa Empresa Beta 

Práticas usadas para a 

conversão do 

conhecimento 

- cursos de especialização 

- cursos regulares 

- conversas informais 

- knowledges cafés 

- socialização 

-Brainstorming 

- lesson learned 

- Plano de desenvolvimento 
individual- PDI 

- cursos de especialização 
(pós-graduação)  

- cursos regulares 

- conversas informais 

- knowledges cafés 

- socialização 

-Brainstorming 

Fatores facilitadores 

para a conversão do 

conhecimento 

- troca de informações entre 

gestores e funcionários 

- troca de informações entre 
pares 

-reuniões para discussão 
semanais 

- equipes multifuncionais/ 
multidisciplinares 

- funcionários experientes na 
equipe. 

- programas de estágios e 

trainee 

- troca de informações entre 
gestores e funcionários 

- projetos classificados por 
categorias 

- troca de informações entre 
pares 

-reuniões para discussão 
semanais 

- equipe piloto e elaboração de 
manuais de procedimentos 

- espaço físico amplo sem 
divisões 

Fatores dificultadores 

para a conversão do 

conhecimento  

- questões comportamentais 

- resistência na troca de 

informações 

- acúmulo de funções 

- economia atual 

- cursos obrigatórios 

- tempo para partilhar 

informações 

- individualização e não 
compartilhamento das 
informações 
- processos restritos a 
organização e a matriz 
- resistência na troca de 
informações 
- acúmulo de funções 
- economia atual 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 
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Diante das informações levantadas no quadro 5 (cinco) verifica-se que entre as 

empresas Alfa e Beta há a convergência entre as práticas utilizadas para a conversão 

do conhecimento, ou seja, há a convergência entre as informações levantadas nas 

duas organizações. 

 

Corroborando com as informações apresentadas nas práticas da empresa Alfa 

e Beta, Dalkir (2005) indica que há uma série de outras técnicas que podem ser 

utilizadas para capturar o conhecimento tácito dos indivíduos e grupos, que incluem 

“sessões ad hoc”, mapas, histórias de aprendizagem, aprendizagem em ação, e-

learning, além do aprendizado com outros, por meio de palestrantes convidados e 

benchmarking com as melhores práticas.   

 

Conforme a definição do autor, “sessões ad hoc” são meios de rápida 

mobilização de uma comunidade de prática ou rede profissional informal de seus 

membros para se obter ajuda. Há geralmente sessões de brainstoming, de não mais 

de 30 minutos, em um local com reuniões presenciais (face-a-face) ou ainda o uso de 

tecnologias tais como, mensagens instantâneas, e-mail, teleconferência e sala de 

chat.3 

 

Jenoveva Neto et al. (2012) indicam que há ferramentas tecnológicas e não 

tecnológicas. Assim apresentam como não tecnológicas: comunidades de práticas, 

mentoring, narrativas, mapeamento do conhecimento, brainstorming, ambiente de 

trabalho físico colaborativo, knowledges cafés, learning and idea capture, learning 

                                                           
3  Tradução livre realizada pela autora 

A number of other techniques may be used to capture tacit knowledge from individuals and from groups, 

including: Ad hoc sessions, Road maps, Learning histories, Action learning, e-learning, learning from 

others through business guest speakers and benchmarking against best practices. Ad hoc sessions are 

a means of rapidly mobilizing a community of practice or informal professional network to a member´s 

call for help. There are usually brainstorming sessions of no more than 30 minutes and can take place 

face-to-face meetings or make use of technologies such as instant messaging, e-mail, teleconferencing, 

and chat rooms. 
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reviews, socialização, reuniões, literature review clubs, KM maturity model, melhores 

práticas, processo de nivelamento e manual de qualidade. 

 

Sobre as principais contribuições das práticas e iniciativas voltadas para a 

captura do conhecimento tácito, na perspectiva de gestores e funcionários; de acordo 

com as informações obtidas pelos gestores entrevistados, há a constante 

preocupação em se disseminar o conhecimento tácito para os demais membros da 

equipe, pois devido a questões econômicas alguns membros antigos da equipe 

podem ser desligados de suas funções a qualquer momento, pois já estão 

aposentados e continuam trabalhando ativamente. Desta forma, o conhecimento 

tácito dos mesmos poderá não ser repassado para os outros funcionários e, por 

consequência, algumas de suas habilidades e conhecimentos específicos podem não 

ser disseminados.  

 

Por meio das constantes reuniões e conversas, mesmo em âmbito informal, há 

preocupação em dialogar com os membros das equipes, pois desta forma ocorre a 

troca de informações.  

 

A partir das informações levantadas, as empresas Alfa e Beta identifica-se que 

ambas compartilham de muitas ações similares relacionadas à disseminação do 

conhecimento tácito, indicando que estes processos são executados muitas vezes de 

maneira natural, sem a preocupação formal de se registrar tais procedimentos por 

parte dos funcionários para que assim fique de registro para a organização como 

forma de capturar alguns procedimentos do cotidiano organizacional.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Essa pesquisa teve como objetivo central compreender como as empresas do 

setor automobilístico estudadas utilizam o conhecimento tácito mediados pela gestão 

do conhecimento, na área de gestão e desenvolvimento de produtos. 

 

De acordo com o referencial teórico apresentado, percebeu-se o quão amplo é 

o tema estudado, uma vez que se tem uma vasta literatura sobre a temática. É 

importante ressaltar que o mesmo é abordado de formas diferenciadas pelos autores 

aqui mensurados, pois conforme as fundamentações teóricas aqui expressas, a 

gestão do conhecimento não se restringe ao estudo em apenas uma área de atuação 

e, todo indivíduo possui sua própria forma de aprender e apreender diferentes 

procedimentos e informações, tanto em sua vida pessoal, quanto em sua vida 

profissional. 

 

Diante do que foi apresentado há vários pontos de convergência entre a 

empresa Alfa e a empresa Beta, todos relativos principalmente, as formas que a 

organização se vale para estimular a constante especialização de seus funcionários, 

porém é importante ressaltar a preocupação que existe com questões econômicas 

que afetam o mercado automobilístico na atualidade e ocasionam retenção nos custos 

relativos ao oferecimento de cursos de especialização. 

 

Verifica-se a constante preocupação com o fator tempo e acúmulo de funções 

por parte dos entrevistados, uma vez que se torna fator que dificulta a interação entre 

os indivíduos que trabalham na mesma equipe.  

 

Assim, as análises das entrevistas demonstram que o processo de 

disseminação de conhecimento e a transformação do conhecimento tácito em 

explícito dependerão de fatores ligados à própria organização e a fatores ligados ao 

próprio indivíduo. Depende do indivíduo, no que se refere à aceitação em transmitir o 

que sabe e também dos demais envolvidos no processo em receber a informação e 

transformá-la em conhecimento. O conhecimento tácito independe do grau formal de 
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escolaridade do indivíduo, pois dependerá de sua vivência prática e o acúmulo de 

informações que obteve ao longo de sua vida. 

 

No estudo não foi identificado apenas um único método eficaz de disseminação 

ou transformação do conhecimento, pois de acordo com as entrevistas é a 

combinação de vários métodos que auxilia na resolução dos problemas que possam 

surgir no decorrer da execução das tarefas, além da própria dinâmica daquela equipe, 

mediante a postura que adota em seu cotidiano. 

 

A partir dos objetivos específicos traçados para este estudo foi possível 

identificar quais foram as práticas adotadas por parte da organização para gerir o 

conhecimento tácito, além de identificar os fatores que facilitam e dificultam a 

disseminação do conhecimento, bem como apurar quais as principais práticas e 

iniciativas para a captura do conhecimento tácito no desenvolvimento de projetos. 

Esclarece-se ainda que foi possível entrevistar funcionários e gestores de duas 

organizações.  

 

As práticas usadas para a conversão do conhecimento, encontrou-se vários 

elementos citados durante as entrevistas: cursos de especialização e regulares, 

knowledges cafes, brainstorming, lesson learned, conversas informais, dentre outros. 

 

Em relação aos fatores facilitadores cabe ressaltar que a formação de grupos 

multidisciplinares/ multifuncionais são considerados como uma forma de grande valia 

para a resolução de determinados problemas e discussão de procedimentos e 

melhorias de processos, a troca de informação entre os pares, funcionários mais 

experientes, reuniões para discussão semanais, são algumas das formas 

consideradas facilitadoras por parte dos funcionários entrevistados nas duas 

empresas estudadas. 

 

 Nos fatores dificultadores para a conversão do conhecimento foi indicado pelos 

funcionários entrevistados questões comportamentais, resistência na troca de 
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informações, o acúmulo de funções, a dificuldade econômica devido à crises atuais e 

fator tempo são alguns dos elementos apurados nas entrevistas realizadas. 

 

O conhecimento tácito e sua transformação em conhecimento explícito ainda 

encontra dificuldade nas organizações, contudo, por meio do estudo do tema pode-se 

verificar que há crescente preocupação por parte das organizações em registrar o 

maior número de informações de seus funcionários nas funções em que ocupam antes 

do desligamento dos mesmos, como forma de registrar e armazenar determinados 

conhecimentos que aquele indivíduo possui. Acaba, por ser uma tarefa árdua e 

constante, pois com a dinamicidade das informações, as mudanças ocorrem 

rapidamente. 

 

A partir das questões levantadas neste estudo constata-se que o conhecimento 

tácito é percebido, por parte dos funcionários, como forma de troca de experiências, 

porém o fator “disponibilidade” é considerado como impedimento para esta troca entre 

os demais membros da equipe, além da própria relação entre os pares. A preocupação 

por parte dos gestores também é evidenciada nas entrevistas e, existe a preocupação 

de manter o máximo de informações para todos os membros da equipe, 

principalmente em relação aos membros que podem não fazer mais parte da equipe, 

por diversas razões, além do fato de serem responsáveis por estimular tais relações 

entre os integrantes de suas equipes. 

 

Ressalta-se ainda, a importância da ampliação de pesquisas futuras, 

considerando outras possibilidades interligadas ao mesmo tema, como o estudo de 

um maior número de empresas da mesma região e segmentação ou ampliando para 

outros setores através de estudos similares; ampliação através do estudo quantitativo 

e avaliação dos resultados para que desta forma, seja possível averiguar se as 

informações obtidas corroboram com o estudo do conhecimento tácito e da gestão do 

conhecimento, além da possibilidade do estudo das redes informais. 
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APENDICES A - Roteiro de Entrevista 

 

Roteiro de perguntas para entrevista 

 

Bloco I- Identificação da Empresa e entrevistados 

 

1.  Você trabalha há quanto tempo nesta organização?  

2.  Qual a sua formação? 

3.  Quanto tempo ocupa o seu cargo atual? 

 

Bloco II- As práticas usadas para a conversão do conhecimento  

 

4. Sua organização incentiva a sua participação em cursos de especialização em sua 

área? Faz parte das rotinas da organização o incentivo para a participação de cursos, 

workshops, congressos e eventos para maior especialização? 

5. É uma ação constante na organização?  

 

Bloco III- Identificar os fatores facilitadores para a conversão do conhecimento 

 

6. Existe troca de informações entre funcionários e gestores, em relação à forma de 

executar determinada tarefa? 

7. Ocorre a troca de informações entre pares? Como ocorre? (Reuniões, cartilhas, 

vídeos, acompanhamento de um funcionário mais experiente) 

8. Algum funcionário mais antigo do setor costuma acompanhar funcionários novos?  

 

Bloco IV- Identificar os fatores dificultadores para a conversão do conhecimento  

 

9. Qual a maior dificuldade encontrada para a disseminação do conhecimento? 

10. Existem momentos ao longo da rotina que são disponibilizados para a troca de 

informações?  

 

Bloco V- Principais contribuições das práticas e iniciativas voltadas para a 

captura do conhecimento tácito (perspectiva dos gestores e funcionários) 
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11. O conhecimento informal construído a partir da resolução de um problema 

específico foi formalizado por sua organização? Tornou-se um processo utilizado no 

dia-a-dia? 

12. Os funcionários têm o hábito de discutir sobre uma determinada ação em seus 

momentos livres?  

13. Existe algum projeto que envolva a questão da disseminação do conhecimento 

em sua empresa? 

14. Você se utiliza do auxílio de outros especialistas (fora da organização)?  

15. De que forma são identificadas as competências destes profissionais? 

16. Quais destas práticas a sua organização mais se utiliza e quais na sua percepção 

não são eficazes?  (Narrativas, Brainstorming, Socialização, Reuniões e knowledge 

cafés) 
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APENDICES B - Transcrições da Entrevista 1 - (E1) 

 

Entrevista nº 01 

 

Entrevistadora: Primeiramente gostaria de agradecer sua disponibilidade em 

conceder esta entrevista. Minha primeira pergunta está relacionada ao tempo de 

trabalho, assim, quanto tempo você trabalha na organização? 

Entrevistado: Desde 2006. 

Entrevistadora: E a sua formação principal? 

Entrevistado: Eu fiz pós-graduação em sistemas de informação. 

Entrevistadora: E há quanto tempo você ocupa o cargo nessa empresa em 

específico? 

Entrevistado: Quanto tempo. Eu comecei como desenvolvedor lá e estou a três anos, 

três anos como analista de sistemas [tá].  

Entrevistadora: E no caso, no setor que você trabalha a organização tem essa 

preocupação de vocês estarem fazendo cursos extras [sim] constantemente, 

reciclagem, elas apoiam esse tipo de... 

Entrevistado: Sim, lá a empresa todo ano nós temos que fazer um, nós temos uma 

ferramenta digital chamada PD que é o Plano de Desenvolvimento Individual e onde 

você traça metas com suas metas pessoais, digamos assim de conhecimento e você 

tem [tá] que determinar e acordar com o seu superior.  

Entrevistadora: Tá. Então é uma ação constante? 

Entrevistado: É uma ação constante. Então, por exemplo, esse ano eu tenho como 

meta, por exemplo, passar a estudar espanhol. Então depois de seis meses a meta 

é passada nos três primeiros meses, depois de seis meses exatamente no meio do 

ano é feito uma reavaliação junto ao setor executivo [tá] pra ver se você deu 

andamento, nas suas metas, se você não deu por que. Vê se precisar recalibrar 

esse processo e geralmente as metas são focadas sempre junto na sua linha de 

conhecimento. Da área que você trabalha [da área onde você trabalha] é. 

Entrevistadora: E existe alguma troca de informação entre funcionários e gestores 

assim digamos é pra executar uma determinada tarefa, existe esse acompanhamento 
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do gestor diretamente, semanalmente, mensalmente, existe essa [tem, tem sim] esse 

acompanhamento? 

Entrevistado: Mas quando é voltado a um projeto. [tá] Quando você está focado em 

projetos da área, esses projetos são classificados como categorias zero, um, dois. 

Então são esses três aspectos. Categoria zero são pequenos projetos que você 

resolve em duas ou três semanas. Categoria um e dois eles têm um prazo maior, 

evidentemente um aporte financeiro maior e quando você tem aporte financeiro, tem 

um acompanhamento mais próximo da direção. [tá]. 

Entrevistadora: Em relação a essa troca de informações com os pares também, por 

exemplo, entra uma pessoa nova no setor existe um acompanhamento de uma 

pessoa mais experiente, mais velha juntamente com essa pessoa que está 

ingressando? 

Entrevistado: Tem sim. [Existe essa preocupação] tem sim, existe essa preocupação. 

A gente tem não é um procedimento digamos assim escritos né, mas todo, todo novo 

parceiro dentro do setor ele passa, por um... Umas duas semanas, digamos assim, de 

adaptação e transferência de conhecimento. Então aquele é o meu parceiro, está lá 

vamos supor se eu for sair para um determinado posto e ele for assumir, ele fica o 

meu sombra. Pra ele entender onde nós estamos o que estamos fazendo e pra onde 

vamos então essa é a linha de trabalho, onde estamos, o que estamos fazendo e pra 

onde vamos. [entendi] 

Entrevistadora: Existe alguma dificuldade que você percebe em relação à 

disseminação do conhecimento ou a coisa é mais aberta lá? Ou existem algumas 

informações que de repente elas acabam não sendo passadas diretamente, existe 

alguma coisa assim que você sente a necessidade mesmo, alguma dificuldade em 

relação a disseminar esse conhecimento? 

Entrevistado: Então isso depende/isso tá. A empresa dispõe de ferramentas disso, 

entendeu [tá]. A liderança, os executivos apoiam esse processo, mas ai transmitir o, 

transmitir esse conhecimento é muito mais individual né. Quando você ainda tem 

aqueles caras que “ah, é isso, você se vira ai” né, então ele não te dá, isso é do perfil 

da pessoa. Ela não te da todos os detalhes, ela te dá o macro. Isso eu presencio e 

alguns não. Ele não te dá o detalhe. Né, não vamos fazer juntos, vamos pra você 
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acompanhar. Eu nem critico, nem apoio. Porque a gente sempre trabalha com uma 

sobrecarga, entendeu então a gente alguns falam assim “poxa se ele está assumindo 

a função tem que partir do princípio que ela já tem esse conhecimento básico. Senão 

sabe fazer isso vai correr atrás e aprender, isso ele já tem que saber” [entendi] ... 

Entrevistadora: E na rotina de trabalho que vocês têm existe algum momento assim 

específico pra discutir problemas existem? 

Entrevistado: Sim, toda semana a gente um one-a-one da área. Então tem da área 

e com o executivo e com o supervisor. Então esse com o supervisor, você expõe as 

suas dificuldades, você faz um status reporte como estão o andamento das suas 

coisas. O one-a-one da área envolve todo mundo, trinta minutinhos que é como se 

fosse um brainstorming do que nós fizemos essa semana, do que tá pra vim, 

preocupações e assim [e é uma vez por semana] uma vez por semana [tá]. 

Entrevistadora: O conhecimento informal construído a partir de uma resolução de um 

problema específico já foi formalizado, por exemplo, vocês perceberam que no dia a 

dia um determinado problema era mais fácil de resolver daquela forma. Se de repente 

a organização viu que aquela ferramenta ou aquele método funcionou e acabou 

virando uma normativa, virou alguma regra [então] existe essa situação? 

Entrevistado: Na verdade o que existe é assim, existe um grupo de estudo, por 

exemplo, a gente tem constantes mudanças de tecnologias. Então a gente pega uma 

equipe piloto, olha que interessante, a gente pega uma equipe piloto, essa equipe 

provêm, todo digamos assim o manual descritivo, pra ações que envolvem essa 

atualização de tecnologia [tá]. Então eles reportam o que deu certo, o que não deu 

certo, o que quê tem que ser feito, ou seja, montam um passo a passo. Ai todos os 

demais membros do time, a equipe dos outros departamentos da área de TI, recebem 

esse manualzinho e ai eles adequam, por exemplo, numa primeira vez que você faz 

um processo de migração digamos assim de atualização de software “eu vou gastar 

três meses”. Porque eu tive que fazer tudo desde o comecinho, a gente tem 

procedimento com os Estados Unidos, ai volta pra cá não é dessa forma, monte de 

reunião, então você vai documentando tudo isso, montado direitinho até você ter toda 

etapa final. Tendo isso montado ai você replica para os demais funcionários, o 

processo pra gente atender essa demanda de migração tem que ser dessa forma. 

Preenche desse jeito, segue esse modelo que ai você não tem o que nós chamamos 
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de retrabalho, né. Puxa isso não tá adequado, falta informação [já vira meio que um 

norteador, né] vira um norteado, então eu gasto três meses pra fazer um, o pessoal 

gasta quinze dias pra fazer os demais [entendi]. Tem isso. 

Entrevistadora: E assim os funcionários você percebe que de certa forma, por 

exemplo, num momento descontraído, num momento livre se há essa troca de 

relação? Existe essa troca? [Existe], por exemplo, na hora do café, no almoço, se 

discute os problemas e formas de... 

Entrevistado: Sim. É que a área de TI aqui da XXXX ela é grande, né. Então na 

verdade a gente acaba compartilhando informação quando você está no mesmo 

andar, então não é separado por baia, não tem parede é uma coisa bem extensa, 

então você acaba conhecendo todo o grupo que trabalha. Evidentemente que você 

tem um pouco mais de familiaridade com alguns, afinidade mais com alguns. Então 

você acaba trocando experiências nas dificuldades que você está tendo em 

determinadas situações. Ah você já passou por isso, não passou. Porque formalmente 

eu não tenho, você tem lá repositório aquela coisa, mas quando você não encontra 

em lugar nenhum você começa procurar se alguém tá passando por isso ou já passou 

e se passou como não publicou nada né, qual que é, quais são as ações.  

Entrevistadora: E digamos que vocês tenham um problema lá dentro, e as pessoas 

de repente do setor, até as pessoas da organização não conseguem de certa forma 

resolver. Vocês têm algum grupo de especialistas ou pessoas que vocês buscam fora 

pra essas informações? Existe esse contato externo, consultoria ou outra forma ou 

tudo interno? 

Entrevistado: É tudo interno. Acontece assim à gente não é matriz a gente é filial [tá]. 

Então nosso suporte é o time da matriz. Então o time da matriz tem contratos externos 

pra suportar alguma necessidade, mas a gente não. A gente tende assim a gente é 

uma célula, nós dependemos dos padrões e do suporte do time dos Estados Unidos, 

então a gente reporta pra eles e solicita a ajuda deles. Se na atividade deles, for 

necessário contratar, por exemplo, um fabricante que é a XXXX isso ocorre através 

deles. Então tem um arquiteto um cara responsável por isso e ele que faz esse canal 

de comunicação [entendi]. Não vem da gente aqui. Então eles centralizam numa 

equipe só.  
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Entrevistadora: E assim só pra gente fechar das práticas que você vê no seu dia a 

dia, a gente tem, por exemplo, as narrativas, o brainstorming, as socializações que 

são as reuniões informais, reuniões, os cafés (não compreendi a palavra) dos cafés 

qual dessas você... 

Entrevistado: Olha a gente usa boa parte delas depende muito do escopo do, por 

exemplo, a gente estava hoje, hoje à gente tem um processo de troca de servidores 

então os sistemas ficam hospedados em servidores e a gente vai fazer um pessoal 

está liderando um projeto pra trocar esses hardwares. Hoje a reunião foi de 

brainstorming, eu disse gente nós precisamos fazer isso, vai acontecer isso. O que 

vocês enxergam o time com um todo, de várias áreas, o que vocês enxergam de 

problemas né, janela, manutenção, procedimentos da área usuária porque eu mexo 

no sistema, vai ficar indisponível tanto tempo, então tem que avisar o pessoal, por 

exemplo, da folha de pagamento, o pessoal de vendas, ó gente não vai ter sistema 

pra vender, “ah eu sei que vocês vão fazer no sábado, ficar sábado e domingo e se 

não voltar? Segunda feira não vai tá pronto.” Então a gente vai fazendo esse bate 

papo pra poder descrever. Então isso é um caminho. Quando tem situações pouco 

mais controladas, a gente faz aquele bate papo de café mesmo pra trocar experiência 

e existe, nós temos lá uma área chamado application manager que é uma área um 

pouquinho separada, um departamento só que cuida de atendimento de problemas 

[tá]. Então essa área uma vez por mês ela faz um reporte pro time explicando quais 

são as ocorrências, as dificuldades o que está acontecendo durante o mês, eles 

fazem, eles estão fazendo de três em três meses o reporte pro time global, mas 

mensalmente eles fazem entre os executivos. Esse de três em três meses serve como 

material e subsídio pra gerar planos de ação ou de melhorias pra não ter recorrência.  

Entrevistadora: E uma última pergunta só pra gente fechar o que você acha que não 

funciona nessa questão ter a coisa muito engessada, o que quê não funciona na 

gestão do conhecimento nessa transferência, alguma pratica que vocês utilizam que 

você percebe que ela não funciona tão eficazmente quanto as que você citou até 

agora? 

Entrevistado: Resistência em compartilhar informação, isso ai é fato. Existe uma 

resistência de compartilhar o conhecimento mesmo que não seja total, mas existe o 

parcial e ainda eu acredito que é a sobrecarga de atividades. A pessoa tem muita 
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coisa pra fazer e ai só no final do dia, por exemplo, cinco horas da tarde que conseguiu 

atender toda essa demanda e é ai que ele vai começar a produzir o material pra 

colocar no Sharepoint que é à base do conhecimento [tá]. Não é algo assim, você faz 

você não tem nenhuma determinada situação que você já tem o material pra 

compartilhar [entendi]. Você passa o dia, passa a semana fala “puxa isso eu preciso” 

baseado na sua carga de trabalho você fala “ah fica [fica pra segundo plano] fica, 

quando der eu faço” [entendi]. 

Entrevistadora: Tá ótimo. Obrigada mais uma vez pelas informações. 
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APENDICES C - Transcrições da Entrevista 2 - (E2) 

 

Entrevista nº 02  

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você trabalha nessa organização? 

Entrevistado: Nove anos. 

Entrevistadora: E a sua formação inicial? 

Entrevistado: Engenheiro mecânico. 

Entrevistadora: E quanto tempo você ocupa o seu cargo atual, hoje nessa 

organização? 

Entrevistado: Cinco anos.  

Entrevistadora: E em relação a cursos, especializações a organização de certa forma 

lhe incentiva a participação dos funcionários nesse tipo de curso? 

Entrevistado: Sim, eu tive uma pós-graduação paga, duas pós-graduações pagas 

por eles. Além de cursos regulares.  

Entrevistadora: Então é uma ação constante com os funcionários? 

Entrevistado: Ela é constante, mas ela sofre muito com as crises. Quando tem crise 

ela sofre mais em função de recursos.  

Entrevistadora: E em relação à troca de informações entre funcionários e gestores é 

uma prática constante. Você percebe essa relação no seu dia a dia? 

Entrevistado: Faz parte do processo de comunicação, é quase uma lei lá dentro. 

Agora de conhecimento isso ai depende, algumas empresas hoje elas têm gestores 

que estão muito mais ligados a gerenciar as pessoas, não a ter o conhecimento 

técnico. E essa troca já é menor [tá].  

Entrevistadora: E entre os pares existe essa troca, é cultural mesmo essa troca entre 

os pares? Pessoas trabalham no mesmo setor, trabalham lado a lado? 

Entrevistado: É mais moderado, não é adequado não é o melhor possível. [Então de 

certa forma as pessoas não acabam partilhando tudo que elas sabem] não, não 

partilham.  
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Entrevistadora: E quando entra um funcionário novo no setor ele é acompanhado 

por uma pessoa mais velha, mais experiente por um tempo ou não existe essa. 

Entrevistado: Não, não. É on the job ele vai ter que se virar sozinho. Essa é a prática 

né, a teoria é outra, mas essa é a prática.  

Entrevistadora: E o quê você acha qual que é a maior dificuldade encontrada para a 

disseminação desse conhecimento, dessa realidade que você tem no seu dia a dia?  

Entrevistado: Falha de comunicação, você não ter processos formalizados e ao 

mesmo tempo ter excesso de burocracia. Você não consegue trocar o que realmente 

é necessário pra pessoa ter experiência, então tem muita burocracia e pouca 

informação adequada, mas não é a desejada.  

Entrevistadora: Na rotina de trabalho vocês possuem momentos de troca de 

informações mesmo, reuniões constantes é uma prática no seu dia a dia? 

Entrevistado: Sim, reuniões sim, contudo você está lá muito mais trocando, validando 

informações né. Então para que aja troca é necessário que o menos/o mais novo 

normalmente, mas não necessariamente, ele esteja apto a ouvir. Pode ser o mais 

velho também, mas o emissor e o receptor são parentados e ai vai muito de cada um. 

Tem pessoas que não querem aprender. 

Entrevistadora: E dentro das rotinas do seu trabalho alguma coisa que era uma 

prática informal de vocês foi normatizada pela organização, se tornou alguma/algum 

procedimento em manual ou alguma coisa assim que vocês seguem? Existe esse tipo 

de procedimento? 

Entrevistado: Não normalmente por ser uma empresa multinacional você tem ao 

contrário preocupações mundiais são colocadas pra todo mundo. Pode ser uma 

coincidência, mas a prática não é a de você trazer o que é uma prática comum do dia 

a dia [entendi].  

Entrevistadora: E os funcionários além das reuniões, eles no momento de lazer, no 

momento de almoço, café tem esse costume esse hábito de conversar sobre essa 

rotina de trabalho ou é uma coisa que não? 

Entrevistado: Sim e geralmente é pra criticar.   

Entrevistadora: Existe algum projeto que você conheça que trata da disseminação 

do conhecimento com a prática da organização em relação a isso?   
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Entrevistado: Sim tem planos de treinamentos, mas eu não transformo isso em 

conhecimento. Conhecimento é a eficácia disso, mas não é uma realidade necessária 

[tá]. 

Entrevistadora: E você se utiliza de algum auxílio de outro especialista. Vocês 

possuem, por exemplo, algum consultor, alguém fora da organização que vocês 

procuram? 

Entrevistado: Procuro normalmente, mas como é necessário que você esteja apto a 

querer aprender eu uso sempre os mais experientes e valorizo os que fazem o mesmo. 

Porém não é uma regra, né. 

Entrevistadora: Só pra gente finalizar (ruído de fundo) [espera só um pouquinho ele 

já vai falar] só pra gente finalizar. Quais práticas dessas você reconhece que vocês 

se utilizam, narrativas [sim a gente usa], brainstorming [muito, com bastante 

frequência], socialização, por exemplo, em eventos que vocês só pratiquem [também, 

também evento, mas em menor quantidade. Reunião bastante e os cafés dependem 

de cada um] tá certo professor.  
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APENDICES D - Transcrições da Entrevista 3 - (E3) 

 

Entrevista nº03 

 

Entrevistado: pra gente aqui corporativamente como eu já tinha falado existem os 

programas oficiais para adquirir o conhecimento acadêmico né, então existe o RH tem 

programas de treinamentos que indica, patrocina que ele recebe o requisito das áreas 

clínicas que no nosso caso desenvolvimento de produto nosso a gente também 

requer. Ele põe alguns exemplos existem cursos de pós-graduação isso na área de 

engenharia automotiva né que o RH põe à disposição da gente. Você também pode 

fazer um planejamento de treinamento naquilo que a sua atividade específica requer, 

você coloca aí claro dentro de um programa de treinamento com a proteção do que a 

gente chama de budget financeiro porque tem que ter dinheiro para pagar isso e 

também uma vez aprovado você treina, você forma esse conhecimento das suas 

pessoas em relação a um conhecimento específico, uma área específica para qual 

não existe treinamento acadêmico, por exemplo, um fornecedor exige um curso de 

um equipamento específico né. Então isso você requer e o RH te subsidia. Então são 

as formações né. E também de conhecimento e transferência de conhecimento que o 

professor é quem transfere pra ele né, da maneira tradicional de academia e aluno. 

Agora existem também conhecimentos que nem você falou de manuais internos, de 

normas internas e procedimentos que você passa no dia-a-dia que a pessoa lê e é 

tácito lá. A única coisa que você não consegue passar é experiência. O que você 

chama de experiência, experiência é o conhecimento adquirido ao longo do tempo 

mediante a vivência e experimentação, o qual a pessoa acumula no nosso caso eu 

digo produto né, toda aquela vivência de solução de um eventual problema que ele 

tem ao relacionar a causa específica daquele caso, e isso a pessoa vai adquirindo 

conhecimento. Então é daí que vem a expertises dela. Uma pessoa leiga são coisas 

que você vê no dia-a-dia geralmente isso em literatura não existe, existem casos que 

são específicos seu, apesar de eu já vi literaturas assim de vários itens de 

desenvolvimento sobre problemas e soluções, mas já cadastrados né. Mas a 

experiência não se paga se adquire é difícil você passar, porque você no dia-a-dia 

você não utiliza o que você utiliza no dia-a-dia é aquele conhecimento acadêmico, 

mas o conhecimento incorporado nas suas especificações não é. É lógico que uma 
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dada atividade na minha área que é de testes, é você certificar que o componente 

está em ordem, alguns componentes passam por pré-requisitos comuns e isso você 

tem que ter na sua cabeça como base, mas ninguém sai pronto da faculdade então 

você treina essa pessoa no começo né para ela adquirir esses conhecimentos. Uma 

vez adquiridos e sedimentados ela está treinada, isso é no dia-a-dia como é que você 

faz isso. 

Entrevistadora: é isso que eu ia te perguntar. Existe essa preocupação, por exemplo, 

uma pessoa que vem recém-formada uma pessoa nova na organização, existe esse 

acompanhamento pelas pessoas mais velhas? 

Entrevistado: quando a gente consegue fazer sim, mas você devido às condições 

econômicas, variações nem sempre o que você planeja ensinar o novo não existe 

algumas vezes é justo você ser programada. A gente tem um programa de trainee em 

que você treina esta pessoa para receber o conhecimento de outras áreas e se 

preparar para uma gestão no futuro, existem casos também quando você tem um 

programa de aposentadoria que você sabe que a pessoa vai de você mesmo encostar 

uma pessoa do seu metier e treinar para aquela função, mas isso em caso em que 

uma ocasião em que agora a gente está em uma crise muito grave né existe o risco 

de você perder a pessoa no dia seguinte sem ter tempo de planejar a passagem de 

conhecimento, aí você vai ter que reconstruir do zero, mas geralmente você se é 

planejado e existe a possibilidade de, você encostar uma pessoa do lado. Isso pode 

durar um mês, duas semanas, dois anos depende né ou você forma uma outra pessoa 

em paralelo aquela, mas é difícil você ter numa empresa devido à necessidade dela 

ser enxuta, de você ter duas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. 

Entrevistadora: então assim seria uma dificuldade pra você a disseminação do 

conhecimento mesmo, a possibilidade da saída de uma pessoa? 

Entrevistado: sim de assim por fatores externos não é o que a gente quer de fatores 

externos. 

Entrevistadora: ao longo da rotina de trabalho vocês tem algum momento 

disponibilizado exatamente para essa troca de informações entre os pares, existe 

esse momento na rotina de trabalho? 

Entrevistado: eu acho que a rotina de trabalho em si ela permite isso né. Eu trabalho 

numa área que ela é meio multidisciplinar, geralmente um engenheiro está envolvido 

com a peça do outro então essa troca constante no dia-a-dia. É lógico que quem lidera 
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o problema ou a solução de desenvolvimento ele ganha mais conhecimento, mas ele 

envolve outras pessoas, mas não existe uma metodologia fixada falar "hoje é o dia de 

cada um falar do que aconteceu né" porque é impossível, é muito grande, tem que ser 

enxuto o máximo possível, trabalhar com o número de pessoas ideal fazendo 

atividade ideal dele. 

Entrevistadora: Na sua vivência, na sua experiência você já presenciou alguma 

resolução de problema de maneira informal que não tivesse um manual que não 

tivesse nada disso e que depois dessa informalidade, dessa resolução de problema 

acabou se tornando uma ação da organização? 

Entrevistado: já sim. Não da organização, mas do setor em si, isso acontece às vezes 

em nossos setores sim. O lesson learned como a gente chama, você cria um/você 

resolve um problema de um processo inédito e depois ou você estende isso como 

uma norma padrão ou você guarda como experiência porque isso vai ser um problema 

esporádico, você vai utilizar isso se acontecer de novo. Mas quando ela é recorrente, 

tipo assim isso aqui agora quem descobrir que pode acontecer isso e for resolvido 

dessa maneira ela pode virar uma norma e ser correntemente checada isso acontece 

também. 

Entrevistadora: e os funcionários você percebe que eles têm o hábito de, por 

exemplo, em momentos num almoço, num café de discutir esses problemas do setor? 

Entrevistado: sim, mas é muito mais do lado pessoal do que do [profissional] do lado 

corporativo, depende de cada pessoa. 

Entrevistadora: você conhece ou tem conhecimento de algum projeto que envolva a 

disseminação do conhecimento aqui dentro, existe esse projeto? 

Entrevistado: sim, tem esse projeto corporativo em que você, por exemplo, existe um 

curso na minha área de desenvolvimento de motores para qualquer um que queira 

entrar da fábrica. Então o pessoal da qualidade pode entrar de outras áreas para 

entender como funciona o negócio. Então existe em curso específico determinado 

nicho do nosso core business que é automóvel para o cara saber, então existe na 

minha área de motores voltado para quem quiser participar pode ser da área 

financeira, jurídica se tiver interesse você pode participar. 

Entrevistadora: no caso de um problema no setor, um problema no desenvolvimento 

de algum projeto se de repente os funcionários envolvidos ali dentro têm certa 
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dificuldade na resolução, existe a procura de especialistas fora da organização ou 

normalmente isso não é uma prática? Existe essa parceria? 

Entrevistado: existe a parceria entre nossos fornecedores, alguns prestadores de 

serviço e a própria matriz. 

Entrevistadora: essas competências que vocês buscam nesses especialistas elas 

estão muito envolvidas com as pessoas que trabalham direto com vocês? São 

pessoas que já fazem parte da rotina de trabalho de vocês? 

Entrevistado: eu falo fornecedor porque nós somos na verdade uma montadora, 

então temos uma tecnologia que está atrelada ao fornecedor então esse contato é 

recorrente. Quando é um problema esporádico que necessita de uma especialidade 

naquele momento que não está ligada aos nossos parceiros então isso é comprado 

também. Aí é comprado e não é que você ganha expertise, você usa traduzindo o que 

você conhece qual a sua necessidade pra ele resolver e ele usa a metodologia e os 

processos de conhecimento dele para resolver o seu tipo de problema, o qual você 

não conhece tá. 

Entrevistadora: e de práticas no dia-a-dia dessas práticas que eu vou te falar agora 

quais você acha que trazem de certa forma que vocês se utilizam e quais delas vocês 

acabam não se utilizando, no caso a primeira seriam as narrativas. As narrativas, por 

exemplo, o conhecimento de algum funcionário, de alguma pessoa e ela reflita para 

os demais, existe essa coisa de explicar um procedimento? 

Entrevistado: existe do ponto de vista de formar um processo que todo mundo 

conhece e uma pessoa nova não conhece, existe esse processo na hora de explicar 

esse processo. Como também existe, mas aí é por ordem pessoa não por ordem 

impositiva como método da companhia, da pessoa explicar o que quê aconteceu num 

determinado tipo de processo ou desenvolvimento ou resolução de problema como 

ela atuou. 

Entrevistadora: e no caso de brainstorming vocês têm esse tipo de reunião? 

Entrevistado: temos tanto para processo, quanto para troubleshooting, resolução de 

problemas que é aonde você usa, porque os métodos que já estão consolidados e 

que funcionam bem você não precisa fazer um brainstorming. Brainstorming é pra 

você resolver problemas, é uma metodologia para resolver problemas ou precisam 

ser otimizados ou são desconhecidos, mas são utilizados sim. 
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Entrevistadora: reuniões faz parte do [sim reuniões formais e informais] e knowledge 

cafés que são as discussões de melhores práticas existe isso? 

Entrevistado: só de maneira pessoal né, de melhores práticas assim como o próprio 

nome está falando knowledge café é só de maneira informal e pessoal, por iniciativa 

pessoal e não como oficializada. 

Entrevistadora: e na sua opinião quais são as melhores práticas, as práticas que 

realmente funcionam na questão da disseminação do conhecimento e quais você 

acha que não são tão importantes ou que não funcionam pra rotina de trabalho? 

Entrevistado: as que não funcionam alguns cursos obrigatórios que não agregam 

nenhum valor, de qualidade baixa, impositivas, você deveria ter liberdade para 

escolher os seus cursos que mais se adequam com a sua tarefa. As que funcionam 

eu acho que é o trabalho multidisciplinar em conjunto em determinados tipos de 

problemas, você envolve uma pessoa no problema do outro e cada um interagindo 

com outro, não é? Não é um brainstorming, mas além do brainstorming, além da 

idealização que é o que você faz no brainstorming é executar junto também tá. 

Entrevistadora: e só pra gente finalizar só queria que você me dissesse quanto tempo 

você trabalha aqui? 

Entrevistado: trabalho a vinte e dois anos. 

Entrevistadora: e a sua formação? 

Entrevistado: tenho formação em engenharia mecânica pela universidade de São 

Paulo, direito pela faculdade aqui de São Bernardo e algumas pós-graduações em 

administração, uma pela FGV, outra pela pós-graduação também curta na Dom 

Cabral né, essas são as principais, umas outras patrocinadas pela própria XXXX. 

Entrevistadora: e quanto tempo você ocupa o seu cargo atual? 

Entrevistado: meu cargo atual há uns quinze anos. 
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APENDICES E - Transcrições da Entrevista 4 - (E4) 

 

Entrevista nº04 

 

Entrevistadora: primeiramente eu queria saber quanto tempo você trabalha nessa 

organização? 

Entrevistado: na XXXX vai fazer dezesseis anos. 

Entrevistadora: e qual é a sua formação? 

Entrevistado: eu sou engenheiro mecânico com pós-graduação em administração 

industrial. 

Entrevistadora: e quanto tempo você ocupa o cargo atual? 

Entrevistado: eu estou como gestor do grupo que eu coordeno já há sete anos. 

Entrevistadora: em relação às práticas usadas pela organização, a organização 

incentiva a participação de cursos de especialização? Faz parte da rotina da 

organização esse incentivo com o funcionário? 

Entrevistado: A XXXX ela normalmente faz isso assim com muita tranquilidade 

quando a situação financeira da companhia é favorável. Então assim como eu te falei 

eu estou aqui há dezesseis anos eu já vi alguns anos em que a fábrica incentivou 

muito, porque realmente estava com caixa favorável para fazer isso, diferente do que 

está acontecendo agora não é. Então nessas idas e vindas à gente está numa 

condição não muito favorável então assim não é discutida abertamente, mas também 

não se incentiva né. A gente está realmente esperando para que o mercado melhore 

pra gente voltar. Mas normalmente, essencialmente elas são um incentivo para que 

seus colaboradores façam treinamentos, OK. 

Entrevistadora: em relação à rotina de trabalho existe a troca de informação entre 

funcionários e gestores na execução de uma tarefa? Existe essa troca do cotidiano 

mesmo?  

Entrevistado: do cotidiano, mas depende obviamente muito da relação entre gestor 

e subordinado. Então é assim posso afirmar pra você assim que é pratica até mesmo 

usual que haja essa comunicação, porém em alguns setores isso funciona melhor e 

em alguns outros não funcionam tão bem quanto mais porque até mesmo pela 

empatia, o jeito de cada um fazer seu trabalho no dia-a-dia. Mas sim é necessário 

para o tipo de serviço que a gente desenvolve aqui na engenharia. 
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Entrevistadora: e entre os pares também ocorre essa mesma dinâmica?  

Entrevistado: também é a mesma coisa é um incentivo para que a gente tenha entre 

eles assim muita conversa, para poder haver uma troca de experiências muito grande. 

Mas de novo a gente uma coisa é a gente desejar que uma coisa aconteça, outra é 

que naturalmente as pessoas conversem, mas cada uma obviamente tem o seu, umas 

são mais tímidas, outras são mais atiradas, entendeu. Também a comunicação vai 

funcionar melhor ou pior. 

Entrevistadora: é prática um funcionário mais antigo acompanhar um recém-

contratado, uma pessoa recém-formada? Existe essa prática de uma pessoa mais 

experiente trabalhar com uma pessoa que está entrando agora no setor? 

Entrevistado: A XXXX, por exemplo, ela tem um programa de estágio, até o começo 

desse ano a gente tinha um estagiário no setor excetuando as funções da minha área 

normalmente quando este estagiário ingressa no setor, a gente monta um 

planejamento, um cronograma pra ele ficar realmente um pouquinho de tempo em 

cada, área com cada engenheiro responsável por um componente justamente para 

poder facilitar um pouco esta transferência de informações. Obviamente assim como 

não existe uma certeza de que o estagiário vai ser efetivado então o que oriento para 

o estagiário é que ele absorva o máximo possível né, porque amanhã duas coisas ele 

pode conseguir. Primeiro identificar qual é o componente que ele mais gosta de 

trabalhar e o principal é que ele vai ter uma visão do setor como um todo. Então eu 

incentivo tanto para as pessoas novas para que conversem entre si como para os 

idosos obviamente os caras não idosos, mas quem tem mais tempo de experiência, 

mais experiente que também ajuda a transferir isso. 

Entrevistadora: qual é a maior dificuldade você percebe na questão da disseminação 

do conhecimento do dia-a-dia. Como você percebe que na hora do conhecimento se 

expandir ele acaba meio truncado não consegue avançar? 

Entrevistado: falando francamente assim, eu estou vivendo uma situação na minha 

área eu tenho três pessoas que são aposentadas, entre elas uma delas é o Sr. “X” e 

a maior das minhas dificuldades é justamente enxergar uma maneira de transferir o 

máximo de experiência que eles, têm adquirido ao longo desses anos todos que eles 

trabalham e transferir para essas pessoas novas que estão que estão dentro do grupo. 

Você pega toda dificuldade são duas as que eu acho as principais né, a primeira é a 

disponibilidade de quem está junto dessa pessoa mais experiente para poder 
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aprender porque infelizmente eu não consigo tirar esta pessoa com menos 

experiência, deixar dela fazer um trabalho que está fazendo, para poder ficar dedicada 

100% aquilo que ela vai aprender. Então ela tem que tocar o dia-a-dia e também 

aprender alguma coisa mais.  

Entrevistadora: então tentar se dividir.  

Entrevistado: exato. Então essa é a primeira dificuldade que eu enxergo. A segunda 

é de caráter bem comportamental mesmo, pois tem dia em que a pessoa está afim de 

sentar do lado pra aprender, tem dia que a pessoa tá afim e senta do lado para poder 

ensinar e tem dia que nenhum dos dois está afim e a comunicação não acontece. 

Então é comum eu dizer para eles assim "poxa eu estou aprendendo um determinado 

serviço" eu fico às vezes sem graça de interromper porque ele está no meio do serviço 

para poder pedir uma orientação "então, mas assim é a chance de ouro que você 

tem". Se você não pedir talvez ele vai tá envolvido tanto com um serviço que ele está 

fazendo que ele não vai reservar um minuto ou cinco minutos ou meia hora para poder 

te ensinar. Então da sua parte força a situação que obviamente da outra parte também 

se deixa permitir ter meia hora, quarenta minutos livres para poder ensinar também o 

que você sabe e aí é comportamental mesmo. Ai é funciona muito bem com pessoas 

que se dão muito bem, e não funciona tão bem com pessoas com pessoas que tem 

um pouco de empatia não muito favorável, entendeu. [Entendi]. 

Entrevistadora: existem momentos ao longo da rotina que são disponibilizados para 

troca de informação vocês têm algum momento na rotina de vocês semanal, quinzenal 

que vocês sentam justamente para partilhar alguns achados, algumas informações? 

Entrevistado: eu procuro fazer isso assim a cada comecei esse ano fazendo 

semanalmente, era uma reivindicação até entre eles porque um não sabia direito o 

que o outro estava fazendo, dentro do meu grupo a gente tem, somos em dez 

pessoas, mas cada uma tomando conta de um componente. Então às vezes está tão 

focado naquilo que a atividade relativa ao componente dele que ele não sabe o que o 

outro está fazendo e às vezes perde uma oportunidade de pegar essa energia fazer 

um teste que o outro está fazendo porque não sabe o que o outro está fazendo. Então 

era uma reivindicação deles a gente passou a fazer semanalmente, fizemos no 

começo e agora a gente passou para quinzenalmente. 

Entrevistadora: o conhecimento informal a partir da resolução de um problema 

específico foi formalizado, então vocês tiveram às vezes alguma situação em que 
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alguma coisa que foi improvisada ou foi estruturada naquele momento e depois 

posteriormente ela foi formalizada pela organização? 

Entrevistado: foi formalizada em papel, manual [manual, relatório ou alguma coisa]. 

Entendi. Algumas coisas sim, outras coisas não. Tem situações em que a gente 

consegue converter o trabalho que foi gerado assim em documento e tem alguma 

coisa que não. Eu diria pra você que muito daquilo que a gente faz fica no informal 

por isso daí a necessidade de você ter a transferência ou gerenciamento do 

conhecimento a cada passo. 

Entrevistadora: e os funcionários você percebe que eles têm o hábito de discutir uma 

determinada ação nos momentos livres, nos momentos de um café ou de alguma 

coisa do gênero? Eles têm esse hábito é cultural? 

Entrevistado: eu acho que sim principalmente porque como a gente trabalha dentro 

de universo de motor e câmbio né. Tá todo mundo confinado na frente do carro lá, 

então todos os componentes estão muito relacionados. Então às vezes um vai estar 

reclamando, por exemplo, da temperatura muito alta da água do nível do aquecimento, 

então o outro ventilador não vai estar soprando mais vazão do que você tem. Então é 

comum isso acontecer sim. 

Entrevistadora: e existe algum projeto que envolva a disseminação do conhecimento 

na empresa? Isto é estimulado pela empresa? 

Entrevistado: é eu me lembro de ter tido último 2011 onde a gente teve a 

oportunidade de nomear quem seriam detentores de know-how que precisaria ser 

transferido porque eram potenciais de pessoas que amanhã não estivesse mais com 

a gente aqui. Então o RH puxou sim esse trabalho e pediu para que a gente nomeasse 

e a gente fizesse um plano de ação para poder transferir este know-how no espaço 

de tempo. Daí isso aconteceu. 

Entrevistadora: e quando a equipe ou quando grupo tem um problema que eles não 

conseguem solucionar vocês buscam pessoas fora da organização para ajudar? 

Especialistas, parceiros existem este relacionamento? 

Entrevistado: sim, principalmente por causa do nosso contato que a gente tem com 

a matriz. Então certamente a gente se depara com um problema que a gente não tem 

solução a gente não só procura aqui internamente outras áreas como qualidade, como 

marketing, como vendas, mas também com nossos parceiros na Alemanha. Isso é 

prática normal entre os nossos. 
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Entrevistadora: e quais práticas, dessas que eu vou falar você acha que de certa 

forma elas são mais efetivas, são mais eficazes ou que vocês usam com mais 

frequência do que as outras. No caso a gente tem as narrativas que a pessoa de 

repente passa para o grupo, determinada ações, informações. A gente também tem o 

brainstorming reuniões e os knowledge cafés. Existem essas práticas aqui dentro?  

Entrevistado: então narrativas não tanto a parte de brainstorming sim tem bastante 

e qual que era a terceira? [Reuniões]. Reuniões é o que mais tem aqui na XXXX, eu 

acho assim que um assunto qualquer tipo de assunto à primeira coisa que se faz 

realmente é tentar montar um time funcional, como áreas distintas para tentar resolver. 

Entrevistadora: knowledge cafés? 

Entrevistado: isso aí seria um lugar de encontro informal pra poder [um café, para 

poder falar de melhoras práticas, discussões]. Tem, todas as áreas têm um lugarzinho 

lá que as pessoas se encontram e as vezes nem querem muito discutir sobre serviço, 

mas acontece sim. Não foi criado para isso, mas as pessoas às vezes utilizam para 

isso. 

Entrevistadora: e ai assim na sua opinião para a gente fechar, quais práticas você 

acha que funcionam em relação à gestão do conhecimento mesmo. Práticas que 

vocês se utilizam e que você acha que realmente são efetivas e quais, você acha que 

não funcionam muito na realidade que vocês trabalham?  

Entrevistado: eu diria para você o seguinte Entrevistadora é como te falei acho que 

é um exercício diário tanto da pessoa que tem que transferir o conhecimento quanto 

da pessoa que tem que receber o conhecimento. Então assim o papel do gestor eu 

enxergo como muito importante para poder identificar dentro do grupo quais são as 

pessoas ou quais são as duplas ou quais são as equipes que gerariam um trabalho 

melhor. Então assim eu acho que eu tento aplicar no meu grupo é identificar quais são 

as pessoas que se dão bem, quais são as pessoas que tem mais potencial de gerar 

um trabalho melhor botar para conversar e ficar obviamente insistindo “olha você 

chegue mais junto dele pra poder aprender e você, por favor, reserve um pouco de 

tempo para poder ensinar, né" porque se não acontece, o dia-a-dia acaba matando a 

gente né. Então hoje eu descubro um problema diferente de ontem e aí eu estou tão 

dedicado e focado nesse problema que não consigo reservar tempo para poder sentar 

e conversar e discutir um problema que talvez você até me ajudasse se a gente tivesse 
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tempo de fazer. Então o negócio é a rotina acaba sufocando um pouco essa tentativa 

de transferência de conhecimento, infelizmente [entendi]. 
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APENDICES F - Transcrições da Entrevista 5 - (E5) 

 

Entrevista nº05  

 

Entrevistadora: você trabalha quanto tempo nesta organização? 

Entrevistado: 40 anos. 

Entrevistadora: e qual é a sua formação? 

Entrevistado: formado em curso superior sou tecnólogo em mecânica e matemática. 

Entrevistadora: e quanto tempo você ocupa o seu cargo atual? 

Entrevistado: de 90 pra cá 25 anos. 

Entrevistadora: e assim na sua percepção a organização de certa forma ela incentiva 

a capacitação a especialização dos funcionários. Você percebe isso? 

Entrevistado: sim, sim. Eu só posso responder sim ou não ou posso, [pode, pode 

explicar porque são perguntas abertas então] existe na empresa um departamento de 

RH é responsável por isso, mas nós discutimos uma vez com o RH que não havia 

então um plano de formação específica para engenheiros. Então o que quê foi feito 

nós criamos um curso interno para disseminar mais conhecimento entre as áreas não 

só de engenharia, mas outras áreas da fábrica que quando a gente tem um desnível 

de informações vamos dizer o conhecimento quando ele não é uniforme ele gera muito 

stress. Acaba se tomando confundindo dado com informação e a coisa não anda e é 

muito complicado, então nós decidimos junto com o RH de fazer um trabalho em 

conjunto oferecendo para áreas de qualidade, de compras, outras áreas também 

correlatas um curso de formação na área de automobilística. E como é feito isso cada 

área que tem a sua especialização colabora com isso e vai lá num determinado dia 

numa semana e a gente da um determinado módulo. Para que as pessoas tenham 

acesso a essa informação que como eles falam eles têm os dados, a informação e o 

conhecimento, né. A gente mexe com o dado você consegue tirar dele alguma 

informação né e quando você tem muita informação você começa a transformar essa 

informação em conhecimento. E é isso que a gente procura fazer com esse grupo que 

já está mais de quatro ou cinco anos, quatro cinco turmas que vem fazendo isso de 

uma forma gradativa. Mas o conhecimento ele não é uma coisa que se adquire de um 

dia pro outro, né. Primeiro aprender a transformar determinada informação que parece 

simples, mas não é e depois com passar do tempo essas informações vão ficando 
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vamos dizer assim automatizada dentro da gente, você vê um fato você consegue 

correlacionar com fatos anteriores e com isso você consegue tomar decisões rápidas 

e mais precisas, isso é conhecimento. Né. Então a gente procura desenvolver isso 

nas pessoas desta forma. 

Entrevistadora: e curso externo também existe esta preocupação também?  

Entrevistado: também, mas os externos, vamos dizer assim, nessa área específica 

a gente entendeu que acaba sendo mais focado mais direto, mas vamos dizer assim 

efetivo a gente fazer assim isso internamente, mas externo claro. Participando de 

seminário, de cursos nós temos também incentivo para cursos de pós graduação em 

que foram desenvolvidos junto com as entidades aí fora como a FEI isso também 

existe, mas esse especificamente eu vejo como uma forma, como você falou de 

conhecimento tácito alguma coisa que eu achei bem interessante. 

Entrevistadora: isso agora falando um pouco da sua vivência do seu dia-a-dia, existe 

troca de informações entre funcionários e gestores isso é uma, em relação a executar 

uma determinada tarefa esse canal de comunicação ele é sempre? 

Entrevistado: ele sempre isso é quase que automático. É quase que automático. Veja 

o objetivo nosso quando a gente tem uma determinada um job description, quando 

você tem uma determinada tarefa nós temos que apresentar um produto que seja 

competitivo que seja bom que o cliente goste que seja barato, eu falo sempre assim 

qualquer decisão temos dois extremos sempre, temos o acionista e temos o cliente 

que comprou carro que paga nosso salário, os dois querem ganhar não é. Então 

quando algum funcionário chega e fala qual a melhor alternativa. Eu falo “Você tem 

que ter tem que pensar como acionista e como o cliente”. Se a decisão for pender só 

para um lado fatalmente não vai ser boa, não vai ser não adianta eu contentar o cliente 

se o acionista não vai poder ter o seu capital remunerado e vice-versa né. Então a 

forma com que a gente procura equacionar os problemas é sempre de uma forma que 

ir bastante equilíbrio e bom senso como diriam alguns o caminho do meio. 

Entrevistadora: e em relação a estas trocas de informações como que ela ocorre 

entre os pares? Existe alguma dificuldade nesta relação entre os pares ou você não 

percebe isso? 

Entrevistado: entre você diz entre eu e os externos ou só interno? [O interno] o 

interno eu diria até bastante boa ela ocorre quando a gente tem um problema 

normalmente é ter sempre assim como um acidente aéreo, nunca tem uma causa só. 
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Então é bastante frequente quando a gente vai analisar um tipo de problema pra tomar 

uma decisão, uma solução, proposta, uma análise é sempre importante considerar 

vários aspectos. Isso as pessoas que tem especialidade diferente elas se completam, 

né. Ao analisar um ponto que envolve, por exemplo, da nossa área um câmbio que 

está com determinado ruído eu tenho um funcionário que cuida do câmbio, eu tenho 

um que cuida da embreagem, as duas coisas elas interagem né então não sei se só, 

se é outro se os dois colaboram com aquele fenômeno, mas é sempre importante os 

dois estarem em contato e fazer análise juntos é uma coisa que dentro do grupo 

relativamente pequeno eu diria que funciona bem. Funciona muito. 

Entrevistadora: e normalmente um funcionário mais antigo do setor costuma 

acompanhar o funcionário mais novo ou recém-formado?  

Entrevistado: Sempre [existe] eu tenho a seguinte visão sobre isso né. Nós temos, 

por exemplo, um trainee que foi recente eu estou aqui há quarenta anos ele está aqui 

há três pra mim é recente contratado né. Então eu acho legal deixar ele sempre 

acompanhando grupo de componentes de peça eu gosto de ter sempre duas pessoas 

trabalhando né, porque trocam informações, uma precisa viajar, um dia vai sair de 

férias, então aquele assunto, aquele tema tem que ter alguém que conhece aquilo pra 

tocar numa eventual ausência momentânea mais longa enfim. Então a gente costuma 

usar dessa, desse artifício de ter sempre duas pessoas tratando de um grupo de 

peças, exatamente o mesmo um grupo de peças que eles desenvolvam em conjunto 

esse conhecimento né. Então o nosso trainee, por exemplo, passou em determinado 

tempo com cada um dos engenheiros né hoje ele trabalha com determinado grupo de 

peças, mas ele conhece os demais. [Como um job rotation]. Exato, exato. É 

importante. 

Entrevistadora: e assim “Senhor Y” como qual a maior dificuldade que você percebe 

em relação à disseminação do conhecimento? O que você percebe na hora da 

transmissão dessa disseminação acaba truncando. Acaba não ocorrendo. 

Entrevistado: é mais os seus aspectos comportamentais do que de procedimento de 

trabalho ou de política da empresa são mais voltados para aspectos comportamentais. 

Por isso que é muito importante na hora de contratar a pessoa você procurar saber 

mais de aspectos comportamentais do que outra coisa né. Por exemplo, quando eu 

fui contratar esse trainee você fez um teste, primeira coisa você fez um vestibular você 

passou, alguém já testou. Você estudou você fez um trabalho de formatura alguém 
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mais qualificado do que eu disse que você conhece isso aqui. Então eu primeiro estou 

acreditando né. E é um rapaz realmente bom, mas, além disso, aspectos 

comportamentais que ele tem que olhar pra saber se ele consegue lidar com esse 

conhecimento acadêmico, se ele consegue transformar isso digamos assim em 

(desconheço o termo) para empresa. Não adianta eu ter um gênio, um Einstein, vai 

reencarnar aqui vou contratar um Einstein e ele não consegue me resolver um 

problema sabe que o cliente está esperando lá. E acontece, às vezes pessoas super, 

vamos dizer assim, inteligentes têm uma capacidade de raciocínio fantástica, mas não 

consegue lidar com pressão né. Então uma das/do processo seletivo que nós fizemos 

é justamente isso, submeter um grupo seleto de meninos recém-formados, muito bem 

selecionados, a formação de faculdade de primeira linha como a gente chama, dê um 

problema pra eles e eu falei “eu quero de vocês uma solução, um prazo que a gente 

tem mais ou menos tanto, vocês vão ter que me fala isso aí e mais ou menos uma 

hora pra saber como vocês identifica o problema, qual a proposta de solução”. E volto 

pra sala faltando meia hora e falo “gente acabou tempo eu quero saber que vocês vão 

fazer”. Aí você percebe quem se apavora, quem realmente para, trava e aquele que 

continua conseguindo argumentar de uma forma razoável sem perder a linha, porque 

a partir do momento que a pessoa perde a linha ela não consegue raciocinar ela pode 

até ter conhecimento acadêmico, mas ela não vai conseguir transformar isso em 

lucratividade para o nosso negócio. [não tem conhecimento profissional, né. Uma 

coisa que funcione]. Então conhecimento acadêmico é muito importante é base, mas 

ele por si só não garante o sucesso. A gente tinha tem aqui ainda no SENAI uma vez 

eu fui fazer uma palestra sobre um tema aqui, um tema interessante do aluno ao 

profissional e uma vez um professor meu, eu estudei no SENAI, ele falou pra mim 

“Senhor “Y” nem sempre os melhores alunos são os melhores profissionais”. Me deu 

uma puxada de orelha, a gente tirava notas boas e tudo mais e eu achei que aquilo 

era suficiente para me tornar um bom profissional. Na época eu me formei como 

torneiro mecânico, o primeiro dia que eu fui fazer o estágio. Ali você tinha uma 

administração excelente, a máquina ótima, desenho tudo fantástico né. Aí chegou lá 

um cara com um monte de peças quebradas e perguntou “você que é o Senhor “Y”, 

sou. Essa peça aqui quebrou eu preciso de uma nova né”. Pensei como é que eu vou 

fazer isso nunca fiz isso na vida, como que a peça quebrou cadê desenho. Também 

não tem a máquina está parada e eu preciso da peça. Então aí eu entendi o que ele 
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quis dizer, nem sempre os melhores alunos são os melhores profissionais. A gente 

tem que transformar esse conhecimento acadêmico em conhecimento profissional, 

como é que eu faço pra transformar aquilo num desenho, como é que eu faço pra 

saber que material é aquele, onde eu vou achar como eu vou produzir aquela peça 

pra aquela máquina voltar a funcionar? Na verdade o que a empresa espera de mim 

é isso a máquina funcionando. Como que eu vou fazer? Fica a vontade. Coloca pra 

fora o seu conhecimento profissional, vai buscar lógico seu conhecimento acadêmico, 

mas se vira nos trinta. Você tem que fazer, né. E é bacana quando esse pessoal não 

percebe isso e eles vão muito rápido e se alinham a isso, e eu na contratação desse 

rapaz eu falei pra ele, eu preciso de gente assim nós precisamos pessoas que tenham 

essa visão (deixa eu fechar a porta, um minutinho só), mas se você não tem a pessoa 

com perfil correto aí eu diria pra você é complicado, aí é complicado. 

Entrevistadora: existe momentos ou longo da rotina que são disponibilizados para 

troca de informação? Vocês têm uma rotina pra sentar discutir um problema, trocar 

uma ideia, trocar uma informação em relação algum procedimento, algum processo 

que vocês estão realizando naquele momento? 

Entrevistado: isso especificamente um tempo separado pra isso eu vou ser bem 

sincero não. Não tem, mas toda vez que tem um problema a gente procura discutir 

antes com um grupo que vai resolver quais são as ideias, quem achou o que, levantar 

as hipóteses e como a gente vai confirmar as hipóteses. 

Entrevistadora: e assim você já na sua vivência, na sua experiência, você já 

presenciou alguma coisa que foi resolvida informalmente através de um procedimento 

que não era nem institucional, não era nem parte do processo da organização? Esse 

processo informal se tornar uma coisa formal pra organização, alguma rotina de 

trabalho que acabou sendo formalizada? 

Entrevistado: isso é o que nós chamamos de lessons learned infelizmente não. Então 

o lessons learned  a gente acaba isso sim uma coisa tácita. É uma coisa que está 

dentro de cada um, mas a gente não tem isso formalizado. Até se a gente tivesse isso 

formalizado, não seria mais tácito seria [explícito] exato, mas não tem não. Até 

tentamos fazer esse lance, em alguns casos a gente tem uma ferramenta que é o uma 

ferramenta de análise, onde a gente procura quando você vai fazer um projeto levantar 

as possibilidades de falhas, é o que você pode fazer os efeitos né. Através disso a 

gente cria, ou seja, um banco de dados que quando eu vou fazer um projeto que eu 
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já fiz anteriormente, eu vou lá olho quais foram os passos o cuidado que a gente tem 

que tomar, mas não chega a ser uma formalização. Eu conheço empresas que têm 

essas lessons learned como uma enciclopédia mesmo você entra no banco de dados, 

você busca lá qual a receita pra você fazer aquilo lá. Nós não temos não. 

Entrevistadora: você percebe que os funcionários eles têm o hábito de discutir uma 

determinada ação em seus momentos livres, um problema às vezes no horário de 

café, na hora do almoço. Existe essa discussão ou é uma coisa deixada só para os 

momentos de trabalho mesmo? 

Entrevistado: não exatamente, eventualmente quando o tema é um tema urgente a 

gente ouve toma um cafezinho lá, alguma coisa ou outra, mas eu diria que não é regra 

não. Não é regra não, a gente procura tirar um pouco pé porque se você, não 

consegue né ter o seu tempo pra/horário de intervalo da refeição como eles chamam 

não é só refeição você dá aquela desligada, respirada, andada e voltar também. Então 

eu pelo menos não vejo isso com muita frequência, salvo exceções quando a coisa 

está realmente emergente enfim. 

Entrevistadora: e quando, por exemplo, o grupo ele está com alguma dificuldade com 

algum problema em que a resolução não está sendo fácil, vocês procuram 

especialistas fora da organização? Vocês possuem esse grupo fora é uma coisa que... 

Entrevistado: não. Não procura porque o nosso trabalho é um trabalho bastante 

específico, né. Eu até diria pra você que ele não existe, mas eu não vejo quando você 

tem uma dificuldade qualquer, nós podemos ter um problema num projeto, um 

problema no processo de qualidade da peça, de design, de estrutura é muito complexo 

você achar alguém fora que conhece toda essa cadeia de variáveis que vão levar a 

uma solução, então normalmente este tipo de conhecimento a gente tem mais interno 

a fábrica. Existe em alguns casos a gente recorre a matriz, mas não externo a 

empresa. Tá. 

Entrevistadora: e assim pra gente ir finalizando existe algumas práticas né que 

algumas organizações usam eu queria saber de você se alguma delas vocês se 

utilizam mais do que as outras. Então as primeiras são as narrativas, como a pessoa 

de repente passa para um outro grupo uma determinada sequência, um determinada 

processo. O brainstorming, né que são as reuniões mesmo pra gerar ideias, 

socialização que são eventos mesmo focados só pra questão mesmo de discutir um 
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assunto, reuniões e os knowledge cafés que são as discussões em grupo pra falar 

sobre as melhores práticas. 

Entrevistado: reuniões sim com bastante frequência, brainstorming naturalmente 

surgem nas reuniões, não é uma reunião específica de brainstorming, mas nós 

estamos agora com problema nos reunimos em volta do carro, ouvimos o tipo de ruído 

que quê era. Cada um deu a sua opinião do que poderia ser e a gente considera essas 

hipóteses todas e a gente tem que comprovar aquelas hipóteses. Algumas vezes pela 

falta de conhecimento de algumas pessoas envolvidas, elas sentem no direito de dar 

sua opinião e pela falta de conhecimento delas a gente tem que mostrar que aquilo 

que ela está falando ou um não faz sentido ou não vai ajudar naquele momento, mas 

tem que ser de uma forma de você não desincentive ela a participar no momento 

futuro qualquer né. Mas tem que mostrar pra ela. Então isso e de fato ajuda na 

formação do aprendizado né. Acabamos de vim lá de uma situação interessante, hoje 

fizemos um outro teste, comprovamos qual é o problema, qual é a causa, chamamos 

de causa raiz do problema né. Ficou muito claro que não é aquilo que o rapaz reportou 

na semana passada para o diretor dele e “como que é eu falo pra ele” você vai falar 

pra fazermos tal e tal teste, que o resultado foi isso e a conclusão do grupo essa e pra 

resolver isso aqui nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Alguém tem alguma dúvida. 

Então a coisa flui naturalmente quando você consegue controlar as hipóteses e chegar 

na causa raiz. Isso é complicado do ponto de vista de comportamento porque algumas 

pessoas na ânsia de querer resolver um problema, na ânsia às vezes até de mostrar 

uma tarefa, o resultado para o seu gestor acaba se precipitando e às vezes chegando 

a algumas conclusões equivocadas e ele tem que voltar lá e dizer nem isso e nem 

aquilo né. Então esta parte comportamental de administrar as pessoas, o 

comportamento delas, o ego de cada um. Esse é um desafio que eu acho/eu cheguei 

de férias segunda-feira, quando cheguei aqui “a tai temos com um problema assim 

com o carro” vamos lá o que está acontecendo, está acontecendo isso gente três 

coisas que podem ser o motor, o câmbio ou a embreagem um dos três vamos ver se 

aquilo. Isso aqui não tem problema e essa aqui. Como é que vamos fazer? Pega esse 

aqui funciona muda, carregou, o problema é isso aqui agora o que dentro dele então 

vamos dar uma analisada agora nós já sabemos de onde vem o problema. Então é o 

passo a passo, não tem muito a gente lida com a física é fácil porque ela não muda 

nunca, né. O fenômeno a gente tem que entender como que é um fenômeno e 
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trabalhar em cima dele, agora como que a gente vai levar essa informação daqui pra 

frente aí cada um tem as suas preocupações, os seus melindres né e administrar essa 

interação, como você falou, do conhecimento tácito ela está muito interligada ao 

aspecto comportamental. 

Entrevistadora: e aí pra gente fechar na sua opinião quais práticas você acha que 

são efetivas no trabalho no dia-a-dia e quais você acha que realmente que na área de 

compartilhamento de informações elas não funciona. As melhores e as que não 

trazem resultado? 

Entrevistado: eu acho que pra gente compartilhar pra criar conhecimento, pra 

transformar a informação em conhecimento e reunir um grupo multifuncional, pessoas 

com conhecimentos diversos, visões diversas, né porque se a gente pegar um único 

profissional pra olhar o fato, tem um ditado chinês que é a árvore que nasce torta, que 

toma vento de lado ela nasce torta né, esse provérbio chinês indica que é o símbolo 

do preconceito que a pessoa não consegue olhar um outro ponto de vista a não ser o 

dela isso é muito ruim. Se ele não tiver certo não vai resolver nunca porque ela não 

consegue ver outro aspecto né. Então a gente tem que juntar um grupo multifuncional, 

gente da área de produção, gente da área de qualidade, da área da engenharia, gente 

da área da variação de carga cada um foi lá deu a sua visão do fato, levantou suas 

hipóteses e nós em conjunto propomos um plano de dedicação, fizemos esse plano 

de dedicação e chegamos à conclusão. O problema está claro, a causa está clara já 

sabemos o que fazer, então essa é a maneira mais fácil de a gente conseguir 

disseminar, eu não diria nem de disseminar o conhecimento, mas formar né. Nós 

tínhamos primeiro tem um problema, tem um dado lá qualquer, fizemos algumas 

experiências eu transformei esse dado em informação, olha que essa informação todo 

mundo concluiu a mesma coisa, todo mundo gerou conhecimento, então o 

conhecimento das pessoas agora sabe, na hora que aparecer um problema dessa 

natureza “ah você lembra aquela vez que o pessoal da engenharia veio aqui a vamos 

fazer isso? Vamos” naturalmente isso ai vai ser integrado no dia-a-dia dele e ele vai 

conseguir construir e não só construir, mas conseguir guardar pra ele esse 

conhecimento. É uma coisa que a gente espera deles, cada um deles aqui quanto 

mais conhecimentos ele tiver mais fácil a nossa vida né. Verdade.  

Renta: E o que não funciona você acha que na gestão de conhecimento.  
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Entrevistado: O que não funciona eu acho pra gestão de conhecimento pode parecer 

um pouco estranho, mas eu acho que é burocratizar muito você começar a escrever 

muito lessons learned é um negócio interessante, mas na prática o que acontece 

alguém vai te começar escrever aquilo lá. As pessoas não têm disponibilidade, às 

vezes disposição e interesse de começar a ficar lendo tudo àquilo lá. É uma história, 

é um livro, é uma vida se você começar a escrever tudo que nós fizemos aqui de 

cases, isso vamos chamar assim, pra resolver os problemas no fim é tudo mais ou 

menos a mesma coisa. Levantar hipóteses de um grupo multifuncional, ter um 

procedimento de testar aquelas hipóteses e chegar a uma determinada conclusão 

quando o grupo chega nessa conclusão acabou, todo mundo compra aquela ideia pra 

si e via de regra funciona. Agora quando alguém leva uma solução um outro também 

quer ter a solução dele, o outro acha que não funciona, outro vai questionar e aí a 

gente não tem noção de (termo desconhecido). Então eu acho que quando a gente 

começa eu vou chamar de burocratizar, mas quando começa escrever muito as 

pessoas não gostam de ler, a maioria infelizmente hoje em dia é difícil quem goste de 

ler né. Isso não só o livro e tal inclusive sistemas, tem um problema peraí que vou dar 

uma olhada como foi resolvido no passado sabe. É difícil você catalogar uma coisa 

dessas que depois uma palavra-chave você consegue buscar e de lá você aprende 

eu acho que tácito, é tácito não está escrito em lugar nenhum eu acho que não 

funciona. 
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APENDICES G - Transcrições da Entrevista 6 - (E6) 

 

Entrevistado nº06 

 

Entrevistadora: Olá primeiramente, gostaria de agradecer pela disponibilidade em 

me conceder esta entrevista, minha primeira pergunta é sobre há quanto tempo você 

trabalha na organização? 

Entrevistado: Olá imagina... sem problemas!  Eu trabalho aqui há 39 anos, já sou 

aposentado, mas continuo trabalhando aqui. 

Entrevistadora: Ok, agora em relação a sua formação, quais são os cursos que você 

é formado? 

Entrevistado: Eu tenho segundo grau completo, e tenho cursos mecânica de 

manutenção, sou formado pelo SENAI, e eu tenho também outros e outros cursos 

relacionados a área em que eu trabalho, sempre fiz muitos cursos ao longo do tempo 

que tenho de serviço, ok? 

Entrevistadora: Sim, e a quanto tempo você ocupa o seu cargo atual? Você está 

nessa função faz tempo? 

Entrevistado: Trabalho nesta mesma função há 25 anos. 

Entrevistadora: Ok agora eu gostaria que você me falasse sobre sua organização, 

se sua organização incentiva a sua participação em cursos de especialização em sua 

área? É algo que az parte das rotinas da organização o incentivo para a participação 

de cursos, workshops, congressos e eventos para maior especialização? 

Entrevistado: Entendi, Não mais para mim, por eu ser aposentado, as minhas 

solicitações de cursos são cortadas no fechamento de previsão de verba para o 

próximo ano. 

Entrevistadora: Você acha que esta é uma ação constante? É uma ação constante 

na organização? O que você acha? 

Entrevistado: Existe um programa de previsão anual, onde os colaboradores 

informam os cursos e treinamentos que desejam fazer no próximo ano e é previsto 

verba para eles e algumas solicitações não são aprovadas; A maioria dos cursos 
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aprovados não são realizados pelos funcionários, não há cobrança para que eles 

realizem. 

 

Entrevistadora: Entendo, e agora sobre a troca de informações, existe troca de 

informações entre funcionários e gestores, em relação à forma de executar 

determinada tarefa? 

Entrevistado: Sim, sim mas não para todas as atividades e nem sempre, depende 

muito, vai depender muito da rotina de trabalho, depende da urgência daquilo que 

você está fazendo naquele momento, mas muitas vezes sim, existe este 

acompanhamento. 

Entrevistadora: Ocorre a troca de informações entre pares? Como ocorre? 

(Reuniões, cartilhas, vídeos, acompanhamento de um funcionário mais experiente) 

Entrevistado: Não de forma eficiente; O volume de atividades, o número de 

funcionários e a urgência na execução de algumas atividades, quase sempre não 

permite a troca de informações entre os pares. Nossa rotina às vezes é muito 

atribulada e, assim vai depender do tempo, do tempo, entendeu? 

Entrevistadora: Sim, ok e agora algum funcionário mais antigo do setor costuma 

acompanhar funcionários novos? Existe esta relação de início entre um membro mais 

velho?  

Entrevistado: somente quando possível, como te falei vai depender da rotina de 

trabalho, da demanda de serviço que temos naquele momento 

Entrevistadora: Ok, e qual seria a dificuldade encontrada para a disseminação do 

conhecimento? O que você acha que dificulta da transmissão do conhecimento dentro 

da organização? 

Entrevistado: acho que hoje, hoje seria mesmo encontrar tempo disponível para isso, 

pois com o fator tempo correndo contra é difícil ter este momento sempre, ok? 

Entrevistadora: E existem momentos ao longo da rotina que são disponibilizados 

para a troca de informações? Há algum momento propicio para esta troca? É 

possível? 

Entrevistado: Dificilmente, que ocorra entre funcionários que estão sob a mesma 

gestão; é rotina ocorrer durante o desenvolvimento dos programas entre parceiros de 

outras áreas e os fornecedores dos componentes. 
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Entrevistadora: E agora vamos falar em relação ao conhecimento informal construído 

a partir da resolução de um problema específico foi formalizado por sua organização? 

Se tornou um processo utilizado no dia-a-dia dos funcionários e por parte da empresa? 

Entrevistado: Lições aprendidas não são formalizadas, somente fica como 

experiência para o funcionário, acaba ficando com ele mesmo e acaba agregando pra 

sua própria função e seu trabalho no dia-a-dia. 

Entrevistadora: E em relação aos funcionários eles têm o hábito de discutir sobre 

uma determinada ação em seus momentos livres? Ocorre esta ação?  

Entrevistado: Si, sim acontece sempre troca de experiência em conversas em 

momentos livres, acaba se tornando uma coisa comum, como parte da própria rotina 

do nosso trabalho, pode ser no almoço, no café ou em algum momento durante a 

nossa jornada de trabalho aqui. 

Entrevistadora: E a questão de projetos, existe algum projeto que envolva a questão 

da disseminação do conhecimento em sua empresa? 

Entrevistado: Não que eu saiba neste momento, não tenho conhecimento destes 

processos da fábrica. 

Entrevistadora: E você se utiliza do auxílio de outros especialistas (fora da 

organização)? Estas pessoas são importantes para a gestão do conhecimento?  

Entrevistado: Constantemente da experiência de funcionários dos nossos 

fornecedores, é muito importante, é muito importante, nossos parceiros são 

importantes na questão desta troca de experiências, são importantes por causa do 

seu próprio conhecimento em relação aos produtos que nos fornecem e que eles têm 

conhecimento muito específico que pode nos ajudar, entende? 

Entrevistadora: E de que forma são identificadas as competências destes 

profissionais? Como vocês conseguem identificar estas pessoas e as contribuições 

que eles podem dar para algum processo e por consequência pra própria 

organização? 

Entrevistado: Em nível de RH, existe os funcionários talentos que são indicados 

pelos gestores, muitas vezes são considerados de forma injusta pelos demais 

funcionários, que passam a chamar estes funcionários de “tá lento” [risos] 

Entrevistadora: E pra gente finalizar nossa entrevista quais das práticas que eu vou 

citar são mais eficazes na sua percepção? (Narrativas, Brainstorming, Socialização, 
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Reuniões e Knowledge cafés) Quais destas você compreende como mais importantes 

ou que funcionam melhor? 

Entrevistado: acho que são as reuniões e reuniões de projetos (Brainstorming), o 

segundo não é praticado tal como deveria, acho que ele poderia ser melhor explorado 

por parte das equipes, eu acredito que são nestes momentos que se acabam tendo 

as melhores ideias e soluções para os problemas que podem ocorre na nossa rotina 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


