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RESUMO 

O estudo da aprendizagem organizacional visa descrever e analisar as formas e motivos pelos 

quais ocorre a geração, aprimoramento e utilização do conhecimento dentro das empresas, e 

como tais processos as ajudam a gerar valor e competitividade em seus mercados de atuação. 

Foram enfatizadas práticas de aprendizagem organizacional, para determinar as iniciativas 

adotadas pelas organizações na geração de ambiência propícia ao aprendizado, enquanto as 

práticas de gestão do conhecimento suportam e complementam aquelas de aprendizagem 

organizacional, por estarem relacionadas à atividade das empresas de consultoria, alvo deste 

estudo e que compuseram os casos descritos neste artigo. A discussão realizada utilizou uma 

abordagem qualitativa baseada em entrevistas, análise de conteúdo e análise documental, com 

dois casos analisados individualmente e de forma cruzada, sendo realizada entre novembro de 

2016 e janeiro de 2017 em duas organizações de consultoria de grande porte, localizadas na 

cidade de São Paulo. Ao comparar percepções e depoimentos colhidos com documentos 

públicos das organizações estudadas e referências constantes na literatura, concluiu-se que as 

práticas identificadas buscam proporcionar aos colaboradores um conjunto de capacidades 

adequado à atuação destes nas empresas, com aproveitamento de experiências anteriores, 

mapeamento de melhores práticas e transferência de conhecimentos. Os múltiplos perfis de 

clientes e suas áreas de atuação exigem das organizações estudadas um quadro funcional que 

apresente simultaneamente perfis padronizados de conhecimentos por cargo ou nível 

hierárquico, e especialistas em determinadas vertentes do conhecimento, para atingir padrões 

de qualidade e singularidade e oferecer um diferencial a estas organizações de consultoria e, 

consequentemente, seus clientes.  

Palavras-chave: Práticas de aprendizagem organizacional; práticas de gestão do 

conhecimento; organizações de consultoria; estudo de casos múltiplos; análise cruzada. 

  



 
 

ABSTRACT 

Organizational learning studies aim to describe and analyze forms and reasons of 

knowledge creation, development and using in companies, and how these processes help an 

organization to generate value and competitiveness in their markets. Emphasis was given to 

organizational learning practices in order to determine initiatives made by companies to 

generate an learning favorable ambience, while knowledge management practices acts to 

support and complement organizational learning practices, since they’re related to activities 

developed in consulting companies, who were focus of this study and composed the cases 

here described. Discussion contained in this dissertation taken as basis an qualitative and 

interview-based approach, using content analysis and document analysis, with two cases 

analyzed individually and in a cross-sectional way, and was conducted between November 

2016 and January 2017 in two big consulting companies, based in São Paulo city. When 

comparing perceptions and statements to the companies’ public documents and to literature-

based references, it concludes that the identified practices aim to give workers a set of 

capabilities suited to their acting in organizations, using previous experiences, best practices 

mapping and knowledge transferring. Clients’ diversity of profiles and acting areas demand 

from studied organizations a workforce who simultaneously shows certain quality standards 

and singularities that gives advantages to these consulting companies and, consequently, to 

their clients. 

Keywords: Organizational learning practices; knowledge management practices; consulting 

companies; multiple case study; cross-sectional analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade experimentou desde o início da década de 1990 até a atualidade 

mudanças em um ritmo sem precedentes, com reflexos na economia e no cotidiano de nações, 

pessoas e organizações. Mudanças climáticas, culturais, políticas e tecnológicas, dentre 

outras, ajudaram a tornar o ambiente para os negócios mais competitivo, intenso e inseguro. 

Não sendo possível prever como será o futuro das organizações, inseridas em um 

cenário cada vez mais complexo e volátil, de mudanças rápidas e profundas, o ideal é poder 

direcioná-lo – ao menos em parte – e preparar organizações e seus membros para os desafios 

futuros, como forma de mantê-las competitivas (COLLINS; HANSEN, 2012). 

Para Davenport e Manville (2012), a economia do futuro será caracterizada pelo 

crescimento na competitividade e complexidade, com fronteiras organizacionais menos 

rígidas, conhecimento mais permeável e análises mais precisas, onde lideranças precisam 

utilizar as capacidades de suas equipes e redes de contatos para obter resultados superiores 

àqueles possíveis com seus esforços empreendidos isoladamente. 

Com o objetivo de se reinventar para responder às novas demandas decorrentes das 

mudanças de paradigma, organizações também necessitam inovar, adaptar e renovar. 

Stakeholders 
2
 importantes tais como acionistas, clientes, sociedade local, dentre outros, 

impõem pressões às organizações e acabam por influenciar nas necessidades de adaptações e 

inovações (TAPSCOTT, 2014). 

No ambiente profissional, a capacidade de uma organização lutar por maiores fatias 

em um mercado, obter a liderança deste ou mesmo de se manter e sobreviver, pode ser ligada 

à leitura, adaptação e assimilação dos prognósticos futuros. 

Segundo Amorim e Fischer (2013, p. 330), “Em um mundo de informação cada vez 

mais abundante, conhecer e aprender são atividades ou habilidades indispensáveis para toda e 

qualquer organização, seja ela pública ou privada, seja empresarial ou sindical”. 

                                                           
2
 Um stakeholder pode ser definido como um indivíduo ou grupo de indivíduos com algum investimento, ação 

ou outra forma de interesse em determinada organização . Disponível em: < 

http://www.dictionary.com/browse/stakeholder?s=t >. 
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A maior complexidade nos mercados pode, inclusive, ter alcançado um novo patamar 

onde, a despeito de ressurgirem ondas regulatórias e protecionistas, se tenha alcançado um 

grau de hiperconectividade e interdependência nas relações, com mercados globais, porém 

não uniformes, e a necessidade de compreender melhor as particularidades para adequar e 

regionalizar esforços (NORRIS, 2015). 

Neste contexto atual de informações praticamente em tempo real, concorrência 

globalizada e mercados em constante mudança, o conhecimento exerce importante papel na 

vida das organizações. 

A sociedade do conhecimento exige das organizações não apenas excelência técnica 

ou tecnológica, que funcionaram como diferenciadores em épocas anteriores, da Revolução 

Industrial até meados do século XX, mas também uma atitude empresarial de constante 

aprendizado e desenvolvimento. 

Interligadas, porém não restritas às trajetórias ou objetivos pessoais de seus membros, 

e com a necessidade de aprender e aprimorar para alcançar seus objetivos, as organizações 

buscam desenvolver meios para adquirir, gerar e disseminar conhecimentos com a finalidade 

de se manterem competitivas. Tal vertente do conhecimento, denominada aprendizagem 

organizacional, será alvo de estudo desta dissertação. 

Para suprir as demandas atuais não basta às organizações possuírem atualização 

tecnológica, pois esta se torna acessível aos concorrentes de forma cada vez mais rápida e 

barata, em um processo semelhante à comoditização, cuja simples posse não mais representa 

um diferencial competitivo duradouro ou sustentável per se, demandando por parte das 

organizações novas formas de diferenciação em relação à concorrência. 

Em ambientes marcados pela variedade de capacidades requeridas e pela singularidade 

de situações encontradas que requeiram cognição para processar informações, gerar 

conhecimentos e resolver situações únicas e inesperadas, não é possível a substituição do 

elemento humano por máquinas, e seus profissionais, autônomos e especializados, podem ser 

denominados trabalhadores de conhecimento (BOFF; ABEL, 2005). 

A eficácia do trabalhador pode ser aprimorada através da aquisição, desenvolvimento 

e disseminação de conhecimentos e capacidades que sejam utilizados para evoluir em sua 

trajetória e ajudar a conquistar resultados para benefício de sua organização. 
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A principal temática abordada por este estudo é a aprendizagem organizacional, 

vertente do conhecimento responsável por estudar o aprendizado das pessoas no ambiente das 

empresas, seja formal ou informal a origem do conteúdo envolvido. 

Os estudos voltados à capacitação para o trabalho sofreram alterações, passando da 

abordagem de treinamento e desenvolvimento, pouco efetiva em um cenário onde se exige 

crescente participação do indivíduo em seu aprendizado, para uma estratégia que possibilite 

suprir de forma continuada e sustentável as necessidades de capacitação e, desta forma, gerar 

diferenciação em relação aos concorrentes (BITENCOURT, 2002). 

Esta mudança pode ser creditada a mudanças de mercado e sociedade, sendo 

necessário realizar estudos que contemplem o contexto no qual ocorre a aprendizagem 

organizacional, para manter os processos de aprendizado condizentes com a situação atual da 

organização e de seu entorno. Para Suorsa e Huotari (2014), são necessários fatores humanos 

e contextuais para haver um ambiente propício à criação do conhecimento na empresa. 

Dentro do contexto de mudanças e reorganizações estão as organizações de 

consultoria, atuantes no setor de serviços, presente de forma cada vez mais intensa em 

economias evoluídas quando analisada a participação em relação à população 

economicamente ativa e à participação desta população na economia. 

Organizações de consultoria, intensivas no uso do conhecimento, embora recebam 

influência do contexto e de seu conjunto de práticas, este variável conforme a organização e 

finalidade das práticas propostas, possuem o contexto onde estão situadas como principal 

influenciador da manutenção e criação da memória organizacional (SHINODA; 

MAXIMIANO; SBRAGLIA, 2015). 

Fischer (2002) aponta para a importância do conceito de transformação organizacional 

na realidade organizacional, por melhor refletir os rearranjos contínuos de contexto das 

empresas em relação ao paradigma da estabilidade, onde as mudanças seriam harmônicas, 

incrementais e sem potencial desestabilizador. 

Quando relacionados os temas de aprendizagem organizacional e inovação, por 

exemplo, é possível notar um considerável aumento nas pesquisas nos últimos anos. Enquanto 

entre 1988 e 2000 foram localizados 107 estudos na base de dados Web of Science, entre 

2001 e 2011 houve a publicação de 442 artigos na mesma base de dados (TEODOROSKI; 

SANTOS; STEIL, 2015). 



17 

 

Embora abrangentes, o setor de serviços, onde estão inseridas as organizações de 

consultoria, e a área da aprendizagem organizacional possuem poucos estudos que combinam 

ambas as temáticas. Em consulta ao portal Spell 
3
, constam apenas oito artigos válidos, 

publicados entre 2005 e 2012, contando com três eixos temáticos principais: 

 Lacunas e limitações para o aprendizado organizacional (MADUREIRA, 2005; 

MOURA; BITENCOURT, 2006; AQUINO; LEITE, 2010); 

 Alinhamento entre aprendizagem organizacional e a gestão estratégica de pessoas 

(OLIVEIRA, 2010; MUNCK, L.; MUNCK, M. G. M.; BORIM-DE-SOUZA, 2012); 

 Análise das práticas de aprendizado organizacional (SILVA; AYRES, 2008; STEIL; 

PACHECO, 2008; WEYMER; TORTATO, 2011), sendo este eixo aquele com menor 

padronização e consistência interna e alvo de maior atenção nesta pesquisa. 

Estudos recentes sobre a aprendizagem organizacional têm se dividido, nacional e 

internacionalmente, em duas vertentes principais: uma relacionada a elementos operacionais, 

tais como adaptação, implementação e práticas da aprendizagem organizacional; e outra 

teórico-estratégica, com a abordagem de temas como frameworks, o papel das lideranças e 

abordagens estratégicas (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011; BAPUJI; CROSSAN, 2004; 

MOUSTAGHFIR; SCHIUMA, 2013; TEODOROSKI; SANTOS; STEIL, 2015). 

A ligação entre aprendizagem organizacional e inovação é tema recorrente, 

especialmente em estudos internacionais, embora sua participação quanto ao total de estudos 

sobre a aprendizagem organizacional tenha diminuído nos últimos anos. 

Em termos nacionais, é possível notar um aumento de pesquisas nos últimos anos 

sobre o preparo das organizações para a aprendizagem, com cunho prescritivo e baseado em 

relatos práticos, além de termos como ‘organizações que aprendem’, que já figuram nos 

resultados de pesquisas de aprendizagem organizacional. 

Considerada a incidência de estudos recentes, a análise das práticas de aprendizado em 

organizações de consultoria de grande porte, atuantes no setor de serviços, apresenta sinais de 

ser relevante tanto para estudos da aprendizagem organizacional quanto para estudos en 

empresas de consultoria, com margem para novas contribuições. 

                                                           
3
 Disponível em http://www.spell.org.br. Consulta realizada em 10 mai. 2016. 
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Uma análise aprofundada das práticas de aprendizagem visa identificar ligações com 

facilitadores e inibidores da aprendizagem organizacional, além do alinhamento em relação às 

práticas de gestão do conhecimento, que, segundo Batista (2004), determinam como 

organizações gerem as etapas de geração, manutenção e disseminação do conhecimento em 

seus domínios, com vistas à utilização deste conhecimento. 

A seção inicial desta dissertação tem como objetivo apresentar ao leitor elementos 

básicos para contextualização do panorama onde ocorre o estudo, ou seja: uma introdução 

sobre a relevância da contribuição do trabalho com o aprimoramento da teoria, além do 

contexto onde se realiza a pesquisa de campo. 

 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Nesta subseção são apresentados conteúdos mais específicos ligados à temática do 

estudo, para definir de forma mais precisa os seus principais elementos, embasar e definir a 

questão de pesquisa norteadora do estudo, isto é, seu principal tema abrangido. 

A problemática da pesquisa se faz necessária para definir claramente qual o objeto do 

estudo e sob qual perspectiva ocorre sua abordagem. Segundo a visão de Creswell (2014), que 

será adotada como válida em relação a este tema, o problema de pesquisa é um tema ou 

elemento específico cuja exposição é necessária para compreender as razões inerentes ao 

estudo. 

Desta forma, o problema de pesquisa busca apresentar justificativa relevante e 

apropriada para o empreendimento da pesquisa, com uma apresentação aberta e descritiva, 

clara delimitação do foco e contextualização (FERRI, 2011). 

Empresas de consultoria se caracterizam por utilizar o conhecimento de forma 

intensiva para suas atividades, visto seu produto principal ser derivado diretamente do 

intelecto e conhecimento de seus membros, em detrimento de outras formas para obter receita 

como, por exemplo, exercer atividades manuais ou vender produtos derivados da extração e 

exploração dos recursos naturais. 
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O foco na atividade humana é notável em organizações de consultoria, atuantes no 

setor de serviços, e está de acordo com Fleury e Oliveira Jr. (2002, p. 133), que afirmam: 

“Todo processo de aprendizagem e criação de novo conhecimento começa no nível 

individual, isto é, nas pessoas. São as pessoas o ponto de partida e de sustentação para a ação 

estratégica da organização em seu dia-a-dia”. 

Outro indício sobre a importância da geração de conhecimento em empresas que 

utilizam intensivamente o conhecimento pode ser visto em Davenport e Prusak (2003). 

Segundo estes autores, enquanto ativos materiais perdem valor conforme o uso, ativos 

decorrentes do conhecimento ganham valor conforme são utilizados, ao gerar novos 

conhecimentos e retê-los na organização. 

Para que uma organização tenha sucesso na criação de novos conhecimentos visando 

cumprir seus objetivos, esta deve manter um ambiente propício à aprendizagem contínua, e 

deve considerar aspectos existentes em seu interior, a exemplo da gestão do conhecimento, e 

do conjunto das práticas implantadas em ambas as vertentes, cada qual relacionada a seu jeito 

com a estrutura da organização. 

Esta necessidade de contextualizar o ambiente onde ocorre a aprendizagem, suas 

razões e métodos empregados levanta a possibilidade de analisar tanto a base sociocultural 

onde será erigido o conhecimento, quanto o conjunto das práticas e processos implantados 

para atingir os objetivos propostos em relação à aprendizagem organizacional nas 

organizações estudadas. 

Empresas com uso intensivo do conhecimento podem utilizar a aprendizagem para 

desenvolver conhecimentos continuamente e manter competitividade em mercados de 

constantes mudanças. Deve haver uma visão organizacional que embase a mobilização das 

equipes de trabalho para a aprendizagem, além de gerenciar o tratamento dado ao 

conhecimento e, desta forma, sustentar a implantação da aprendizagem organizacional. 

A aprendizagem organizacional e sua influência é tema relevante não apenas para as 

empresas, mas também para a literatura científica. Estudos com maior impacto acadêmico – 

uma medida calculada através da média de citações por artigo publicado em um periódico em 

um período de dois anos (SEGLEN, 1997) – nesta área são publicados principalmente em 

periódicos dos Estados Unidos – com 41,9% dos artigos publicados em publicações de 
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impacto e 80,3% das citações – e concentradas especialmente em três publicações, conforme 

constante na Tabela 1, a seguir (TEODOROSKI; SANTOS; STEIL, 2015): 

Tabela 1: Periódicos de impacto em aprendizagem organizacional 

Periódico Artigos 
4
 Citações Fator de impacto 

International Journal of Technology Management 34 184 0.625 

Organization Science 28 5.328 3.775 

Strategic Management Journal 21 4.309 3.341 

Fonte: Teodoroski; Santos; Steil, 2015; Journal Citation Reports, 2015. 

É possível notar uma disparidade entre a publicação com maior número de artigos na 

área publicados e as duas seguintes, especialmente no número de citações recebidas e, 

consequentemente, no fator de impacto dos periódicos, embora um fator de impacto acima de 

0.5 seja considerado como aceitável (LOPES; CARVALHO, 2012). 

Embora esta métrica seja importante, não deve ser a única forma de medir a qualidade 

de um periódico, dos estudos publicados neste ou mesmo o impacto individual de cada artigo 

em um periódico, por não abranger adequadamente tais pormenores (SEGLEN, 1997). 

Segundo Antonello e Godoy (2009), os estudos sobre aprendizagem organizacional no 

Brasil são caracterizados por uma visão positivista/pós-positivista, responsável por 26% dos 

artigos da área publicados nos quatro principais periódicos nacionais e por 70% daqueles 

constantes nos anais dos dois principais congressos de Administração. 

Em relação ao tipo de pesquisa, nos estudos brasileiros de aprendizagem 

organizacional há a preferência por pesquisas qualitativas nos principais periódicos [46%] e 

anais de congressos [63%] da área e, dentro destas pesquisas qualitativas, nota-se a 

prevalência do estudo de caso tanto em periódicos [61%] quanto em anais [66%] 

(ANTONELLO; GODOY, 2009). 

A temática constante neste trabalho, aliada ao tratamento metodológico utilizado, 

possui maior aderência com a perspectiva de estudos como consultoria, dado seu caráter 

dinâmico e atento às demandas e particularidades do mercado de trabalho. 

Os conceitos específicos sobre gestão do conhecimento e aprendizagem 

organizacional serão abordados oportunamente na seção 2, ‘Referencial teórico’, enquanto 

                                                           
4
 Período entre 2008 e agosto de 2012. 
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maiores informações sobre os procedimentos metodológicos podem ser encontradas na seção 

3, ‘Metodologia da pesquisa’. 

Este estudo se propõe a analisar as práticas de aprendizagem em empresas de 

consultoria de grande porte, atuantes no setor de serviços e localizadas na cidade de São 

Paulo, porém com atuação nacional. 

Espera-se, através da problematização escolhida, fornecer uma fundamentação para o 

delineamento dos objetivos presentes nesta pesquisa, constantes nas duas subseções seguintes, 

além de verificar a forma como tais organizações lidam com conhecimento, aprendizagem e o 

seu contexto socioeconômico, para buscar possíveis fatores influentes. 

 

1.2. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Com base nos argumentos expostos, surge a principal questão de pesquisa, que pautará 

o restante do desenvolvimento relacionado ao projeto de pesquisa: 

‘Como as práticas de aprendizagem organizacional são percebidas em empresas de 

consultoria de grande porte localizadas na cidade de São Paulo?’ 

Há, ainda, uma questão secundária de pesquisa, também influente para guiar o 

desenvolvimento do estudo, a seguir mencionada: 

‘Quais são as práticas de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento 

adotadas pelas empresas estudadas?’ 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Elencados a seguir estão o objetivo geral da pesquisa, bem como os objetivos 

específicos a alcançar, com considerações quanto à pertinência e relevância dos mesmos para 

a evolução do estudo. 
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Dentro da temática há alguns objetivos a alcançar, doravante classificados como 

objetivo principal – maior finalidade da pesquisa – e objetivos secundários, que analisam 

questões importantes, mas não cruciais, conforme a importância para a realização do estudo 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

O objetivo da pesquisa visa especificar seu problema, o que será buscado no estudo, de 

que forma, com qual intuito e qual a relevância de suas conclusões, além de ajudar a 

determinar a natureza do trabalho e como encontrar as respostas desejadas (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). 

 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O objetivo principal proposto por este estudo pode ser descrito da seguinte forma: 

‘Analisar a percepção de membros de empresas de consultoria quanto à presença e 

importância das práticas de aprendizagem organizacional em suas organizações’.  

Espera-se verificar, sob a ótica de membros em diversos níveis organizacionais, como 

as práticas de aprendizagem organizacional estão presentes e qual a importância destas tanto 

para a realização das atividades cotidianas de suas organizações, quanto em termos 

estratégicos. 

Para tal, se averiguará a opinião de pessoas entrevistadas em organizações de 

consultoria sobre o tema, para comparação entre si e com documentos disponíveis nos sítios 

eletrônicos destas empresas, e assim demonstrar o contexto onde ocorre a aprendizagem. 

Como parte do conjunto dos objetivos específicos, deve também ser observada a 

forma como ocorre a aprendizagem em consultorias de grande porte, particularmente em 

fatores facilitadores ou dificultadores da aprendizagem organizacional, sejam estes ligados à 

organização e suas estruturas, ou às pessoas e os processos comunicacionais utilizados. 

A preocupação com a identificação de fatores que influenciem as práticas de 

aprendizagem se relaciona a uma compreensão mais profunda do meio em relação à 

aprendizagem nas organizações e como a gestão do conhecimento afeta a aprendizagem 

organizacional e suas práticas, e subsidiar pesquisas futuras. 
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Segundo Carvalho, Santos e Leite (2007), implantar uma atividade relacionada à 

gestão do conhecimento demanda análise e possível implantação de novos conceitos, 

ferramentas e processos, onde se deve conhecer o contexto da empresa e suas especificidades. 

Semelhantemente, analisar a percepção das pessoas sobre a importância e eficácia das práticas 

de aprendizagem organizacional necessita compreender o contexto onde estas ocorrem. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Além do objetivo principal, devem ser abordados ainda os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Identificar e descrever quais são as práticas de aprendizagem organizacional e de 

gestão do conhecimento utilizadas por empresas de consultoria de grande porte; 

2) Verificar a existência de fatores e condições facilitadoras ou dificultadoras da 

aprendizagem organizacional nas empresas de consultoria estudadas; 

3) Analisar a forma como as práticas de aprendizagem organizacional se relacionam com 

as práticas de gestão do conhecimento nas organizações estudadas; 

4) Identificar os resultados efetivos da aplicação das práticas de aprendizagem 

organizacional nas empresas estudadas. 

Creswell (2014) apresenta os objetivos específicos de um estudo por meio de 

subperguntas, com algumas recomendações de escopo e utilização que foram aproveitadas por 

este estudo, conforme se verifica abaixo: 

 Utilização como refinamento ou subdivisão do objetivo central; 

 Orientação de perguntas essenciais em entrevistas; 

 Possível inserção de uma perspectiva específica. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, ‘identificar e descrever quais são as práticas 

de aprendizagem organizacional e de gestão do conhecimento utilizadas por empresas de 

consultoria de grande porte’, devem ser mapeadas tanto as práticas formais quanto as práticas 

informais, relacionadas com o conhecimento explícito e tácito, respectivamente. 
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Espera-se que o mapeamento das práticas utilizadas pelas organizações utilizadas 

forneça subsídios para o cumprimento do objetivo geral e dos demais objetivos específicos, 

em particular os dois últimos, descritos adiante com maior detalhamento, além de estar 

relacionado às principais perguntas de pesquisa deste estudo. 

No segundo objetivo específico, ‘verificar a existência de fatores e condições 

facilitadoras ou dificultadoras da aprendizagem organizacional nas empresas de consultoria 

estudadas’, há uma preocupação com a possibilidade de elementos externos influenciarem de 

alguma forma a aprendizagem nas organizações selecionadas, sob a forma de impulsionadores 

da melhor eficácia ou condicionantes e restritores a observar ao implantar estas práticas. 

Deve também ser verificado se as organizações fornecem subsídios e apoio 

institucional para a implantação das práticas de aprendizagem, se a execução destas práticas 

reflete seu planejamento original, ou se há a possibilidade de haver alguma forma de ruído ou 

obstáculo perceptível em relação à implementação e execução das práticas de aprendizagem, 

além de possíveis causas e formas de evitar ou solucionar tais adversidades. 

O objetivo específico seguinte, ‘analisar a forma como as práticas de aprendizagem 

organizacional se relacionam com as práticas de gestão do conhecimento nas organizações 

estudadas’, visa detectar quais são as práticas de aprendizagem organizacional e gestão do 

conhecimento existentes, além do modo como estas práticas se relacionam, para averiguar 

como tais organizações lidam com as temáticas da gestão do conhecimento e da aprendizagem 

organizacional, e se há integração entre seus processos e práticas. 

É importante, em consonância com os demais objetivos deste estudo, verificar qual a 

percepção dos colaboradores das empresas estudadas em relação à eficácia de tais práticas, no 

sentido de determinar se houve aceitação e qual a eficácia das práticas identificadas. 

Em relação ao último objetivo específico, ‘identificar os resultados efetivos da 

aplicação das práticas de aprendizagem organizacional nas empresas estudadas’, deve ser 

realizada uma verificação em duas etapas sobre a compatibilidade entre as práticas formais e 

informais de aprendizagem organizacional: Primeiramente dentro da organização em si, para 

posterior comparação com as demais organizações presentes no estudo. 

Este cuidado se faz necessário para diminuir o risco de generalizações imprecisas 

decorrentes de especificidades de uma empresa em particular, não necessariamente aplicáveis 
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como válidas ao setor como um todo, pois cada organização opera dentro de um contexto 

específico, embora estas organizações possam estar em uma mesma área de atuação. 

Desta forma, há a possibilidade de indicar com maior precisão quais características são 

conjunturais, quais são particulares a uma empresa específica e quais são setoriais, 

possibilitando o delineamento de um perfil referente às práticas de aprendizagem 

organizacional em empresas de consultoria, e em particular as de grande porte. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Conforme será explorado em maiores detalhes na seção 2, ‘referencial teórico’, este 

estudo possui como temática principal a aprendizagem organizacional, com uma atenção 

especial voltada para as práticas e a forma como estas funcionam e são percebidas em 

empresas de consultoria de grande porte, que utilizam o conhecimento de forma intensiva 

para a geração de valor a seus clientes e a manutenção da competitividade. 

O aprendizado é próprio do ser humano. Do momento do seu nascimento e por toda 

sua existência, o ato de aprender se estabelece e se desenvolve. Este ser humano 

adentra no ambiente de trabalho com a necessidade de constante reavaliação de seus 

conhecimentos (MENDES; VIEIRA; OLIVA, 2015, p. 89). 

O funcionamento das práticas de aprendizagem organizacional, isto é, como as 

organizações adquirem, desenvolvem e utilizam seus conhecimentos, envolve uma série de 

fatores internos e externos, nem sempre de fácil percepção ou mensuração, a exemplo de 

elementos ligados a questões estruturais e de governança presentes em uma organização. 

Um dos objetivos que levou Lício (2005) a analisar as práticas organizacionais, 

segundo o mesmo, foi verificar a forma de aplicação das teorias de gestão do conhecimento 

na organização estudada. Como neste trabalho as práticas de gestão do conhecimento estão 

presentes, embora de forma secundária, aparenta ser adequado investigar a relação destas com 

as práticas de aprendizagem. 

Embora envolva relacionamentos e interações entre os níveis estratégico, tático e 

operacional da empresa, com especial ênfase nos dois últimos, o funcionamento contínuo e 

aprimorado das práticas de aprendizagem organizacional também interessa a outros 
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stakeholders das organizações, ao visar maior previsibilidade e controle a estas práticas de 

aprendizagem e suas estruturas de apoio. 

A aprendizagem organizacional envolve o aprimoramento através de melhor 

compreensão e conhecimento e, entre outros fatores, depende da interação entre a organização 

e o meio onde está inserida (FIOL; LYLES, 1985). Com base nesta premissa, é necessário 

atentar a componentes contextuais, que possam interferir nas práticas e processos 

relacionados à aprendizagem organizacional (SILVA; VIEIRA; KUBO; BISPO, 2015). 

Ainda no tocante à influência do meio sobre o aprendizado, Thiollent (1984, p. 47), ao 

mencionar elementos causadores de distorções em pesquisas, relembra a importância de se 

considerar interferências: “Sempre os interesses e as características socioculturais de quem faz 

o discurso influem de alguma maneira no que é dito e no que fica escondido”. 

Há, portanto, a necessidade de colher indícios sobre a incidência de influências 

externas e ruídos comunicacionais em processos relacionados aos fenômenos tratados por este 

estudo, e trazer estes indícios à luz da pesquisa, para analisar o funcionamento das práticas de 

aprendizagem organizacional e quais os fatores influentes. 

Outro fator a verificar se refere à possibilidade de as pesquisas de campo 

empreendidas esclarecerem a possibilidade de influência do meio sobre a aprendizagem 

organizacional e/ou sobre a gestão do conhecimento nas organizações envolvidas no estudo. 

Sobre a importância do conhecimento e de sua criação, modificação e disseminação 

dentro das organizações, em particular nas empresas de consultoria, Lício (2005) associa a 

manutenção deste conhecimento com a competitividade das organizações em seu mercado, e 

destaca a necessidade de tais organizações atuarem consciente e deliberadamente na 

estruturação de processos relacionados ao conhecimento e, consequentemente, à geração de 

valor para seus clientes. 

Explicações, considerações e justificativas específicas sobre as escolhas 

metodológicas feitas durante a realização deste trabalho devem ser consultadas 

exclusivamente na seção 3, ‘metodologia da pesquisa’, como forma de evitar repetições e 

redundâncias no conteúdo apresentado ao longo do texto. 
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1.5. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS 

 

Esta pesquisa proporciona a possibilidade de análise do funcionamento de alguns 

aspectos em empresas de consultoria de grande porte, bem como uma análise mais 

aprofundada das práticas utilizadas de aprendizagem organizacional, sua importância para as 

organizações e questões relacionadas à sua implementação, controle e eficácia. 

As contribuições esperadas em relação à pesquisa contida nesta dissertação se dividem 

em dois grupos principais, teóricos e práticos, cuja plena aferição não é possível no momento 

da conclusão deste trabalho, pois por vezes se referem a eventos vindouros. 

Sob o aspecto teórico, há a apresentação de estudos nacionais e internacionais 

relacionados à aprendizagem organizacional, à gestão do conhecimento e ao conjunto de 

práticas ligado a estas temáticas, as principais da dissertação. As considerações baseadas 

nestes estudos e nos dados coletados devem propiciar contribuição e complemento ao 

referencial já existente e, espera-se, auxiliar na realização de estudos futuros. 

Outra contribuição futura esperada é a divulgação deste estudo através da participação 

em eventos acadêmicos via comunicações e apresentações, que divulguem, discutam e 

aprimorem elementos relacionados a trechos do referencial teórico e dos resultados obtidos 

nesta dissertação, para crivo da comunidade acadêmica. 

Ainda em relação a contribuições acadêmicas, deve ser publicado artigo em periódico 

científico classificado nos estratos Qualis com as principais descobertas do projeto de 

pesquisa em conjunto com o professor orientador, acrescidas de contribuições oriundas de 

eventos acadêmicos posteriores à conclusão desta dissertação em congresso relevante para a 

área de Administração. 

Os leitores devem procurar por publicações futuras derivadas desta dissertação para 

obter informações complementares e atualizadas das contribuições aqui presentes, por parte 

deste e de outros autores, visto ser esperado o fornecimento de subsídio teórico para pesquisas 

futuras relacionadas às temáticas abordadas, independente de ser utilizada uma metodologia 

qualitativa, de métodos mistos, ou mesmo quantitativa. 
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Do lado prático, espera-se melhor compreensão a respeito da forma como as práticas 

de aprendizagem organizacional e, secundariamente, da gestão do conhecimento, são 

desenvolvidas em organizações de consultoria, particularmente naquelas de grande porte. 

Também é esperada como contribuição prática uma melhor clarificação quanto à 

ligação entre as práticas de aprendizagem organizacional e as práticas de gestão do 

conhecimento, por meio das análises e conclusões realizadas a partir dos dados coletados e 

expostos no decorrer desta pesquisa. 

Por fim, pode haver potencial para aprimorar as estruturas de governança, principal 

mas não exclusivamente nas organizações estudadas, em decorrência da verificação e 

avaliação das práticas de aprendizagem existentes e sua eventual compatibilidade com as 

práticas formais e informais relacionadas neste estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico constante nesta seção está organizado de forma a apresentar ao 

leitor o conjunto de principais componentes e temáticas relacionados ao presente estudo e sua 

problemática de pesquisa. 

Ao término de cada subseção do referencial teórico consta uma compilação com dados 

de estudos nacionais e internacionais relacionados, separados por tema e período, para 

apresentar a evolução das pesquisas associadas e indicar possíveis direcionamentos futuros 

destas. 

As consultas realizadas para a elaboração destes compilados foram realizadas através 

das plataformas ProQuest 
5
 e SPELL 

6
, sendo a primeira utilizada para averiguar dados 

constantes na literatura internacional em idioma inglês, e a segunda para obter um referencial 

de pesquisas brasileiras no idioma português. 

Em ambos os casos, as consultas foram realizadas via pesquisa por metadados – 

termos de indexação através dos quais são realizadas consultas em sistemas automatizados de 

busca – constantes nos resumos dos artigos, considerados apenas resultados provenientes de 

artigos submetidos à revisão por pares e publicados em periódicos acadêmicos, para garantir 

maior padronização aos resultados encontrados. 

 

2.1. APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

A terminologia de aprendizagem organizacional, principal temática utilizada neste 

estudo, para evitar a elevação de elementos do aprendizado individual a um contexto mais 

amplo na empresa ou um antropomorfismo desta mesma aprendizagem, deve ser melhor 

significada e contextualizada, razão pela qual foi elaborada esta subseção. 

                                                           
5
 Disponível em < http://search.proquest.com >. Bases de dados utilizadas [10]: ASSIA [desde 1987], ASFA 

[desde 1971], ERIC [desde 1966], LISA [desde 1969], NCJRS [desde 1975], Physical Education Index [desde 

1970], PILOTS [desde 1871], Social Services Abstracts [desde 1979],  Sociological Abstracts [desde 1952], 

Technology Research Database [desde 1962]. 
6
 Disponível em < http://spell.org.br >. 
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Fiol e Lyles (1985) afirmam haver distinções entre a aprendizagem do indivíduo e a 

aprendizagem da organização, pois esta última pode desenvolver sistemas de aprendizagem 

para seus integrantes atuais e futuros, além de gerar melhor compreensão do meio para 

viabilizar estratégias adequadas aos objetivos delimitados pela organização. 

Segundo Prahalad e Hamel (1990), a aprendizagem da organização é a coordenação de 

conhecimentos e integração de tecnologias dentro da empresa, e deve atuar como uma 

competência chave para a geração de valor. Nicolini e Meznar (1995) definem a organização 

como o fruto da ação coletiva de seus membros, e sua aprendizagem como a transformação 

social da cognição em conhecimento mensurável. 

Ao abordar a natureza da aprendizagem realizada nas organizações, Cook e Yanow 

(1996) ressaltam haver duas perspectivas, uma sob o viés da cognição, por ciclos de avaliação 

e correção, e outra das organizações enquanto fenômenos culturais, com a convivência e 

interação entre grupos distintos de indivíduos e significações tratadas como artefatos desta 

cultura interna das empresas. 

Para Scorsolini-Comin, Inocente e Miura (2011, p. 227), “A aprendizagem 

organizacional representa como ideia central a forma como as organizações aprendem, com o 

objetivo de manterem-se em constante desenvolvimento, agregando vantagens competitivas”. 

O conceito central de aprendizagem organizacional que será utilizado neste trabalho, 

contudo, pertence a Antonello (2005, p. 27) e surgiu de revisão teórica da autora, que buscou 

um conceito consistente e contemporâneo para o tema: 

A aprendizagem organizacional 
7
 é um processo contínuo de apropriação e 

geração de novos conhecimentos nos níveis individual, grupal e organizacional, 

envolvendo todas as formas de aprendizagem – formais e informais – no contexto 

organizacional, alicerçado em uma dinâmica de reflexão e ação sobre as situações-

problema e voltado para o desenvolvimento de competências gerenciais. 

Como forma de preparar a si e a sociedade para mudanças futuras, as organizações 

deveriam investir mais em desenvolvimento e retreinamentos, segundo Weinberger (2017). 

Para o autor, além de permitir recolocação profissional e capacitar novas gerações para o 

mercado de trabalho, o investimento em aprendizagem beneficia a sociedade como um todo e 

pode gerar um retorno de até cinquenta por cento do valor originalmente despendido. 

                                                           
7
 Grifo da autora. 
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Segundo Argote e Miron-Spektor (2011), embora a aprendizagem organizacional 

possa ser definida como resultante de mudanças cognitivas ou comportamentais, tácitas ou 

explícitas, que ocorrem dentro da empresa à medida que esta adquire experiência e interage 

com o contexto, não há uma forma única de aferir o ganho individual ou coletivo de 

conhecimento. 

A importância dos processos de aprendizagem para uma organização pode ser vista em 

Dutra (2013), para quem um sistema que gerencie o desenvolvimento individual gera quatro 

benefícios principais: analisa as pessoas isoladamente, avalia capacidades e deficiências 

individuais, analisa a efetividade das ações de desenvolvimento propostas, e adequa estas 

ações às capacidades e potencialidades do indivíduo. 

Amorim (2007) lembra a competição no mercado produtivo e a necessidade de se 

dominar e aperfeiçoar os processos de produção e inovação para sobressair perante a 

concorrência ou, em outros termos, a necessidade de gerar e adquirir conhecimentos com 

vistas à produção e geração de novas funcionalidades para o mercado consumidor. 

Embora o conhecimento técnico seja importante, este não é o único tipo existente, 

tampouco o único que pode ser alvo de processos de aprendizagem. Nonaka e Johansson 

(1985) destacam o conjunto de habilidades denominadas soft [suaves], ligado a capacidades, 

pessoas e objetivos superordenados, em comparação com habilidades hard [duras], estas 

vinculadas a estratégias, estruturas e sistemas. 

As habilidades soft são usadas na aprendizagem organizacional para reunir e 

disseminar informações a muitos membros, como forma de aumentar a qualidade das decisões 

e diminuir o custo temporal, por incentivar a participação de mais pessoas e aumentar a base 

do conhecimento organizacional (NONAKA; JOHANSSON, 1985). 

A organização de soluções de capital humano CareerBuilder, por sua vez, denomina as 

habilidades soft como capacidades intangíveis e associáveis à personalidade e comportamento 

do indivíduo, que ajudam na adaptação a novas situações, trabalho em equipe e resolução de 

problemas (CAREERBUILDER LLC, 2014). 

Embora tenha suas origens em meados da década de 1960, a aprendizagem 

organizacional passou a ser abordada mais frequentemente a partir da segunda metade da 

década seguinte e, a partir da década de 1980, experimentou grande crescimento no volume 
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de obras publicadas e, consequentemente, ganhou força e relevância entre os estudos 

organizacionais (AMORIM; FISCHER, 2013). 

Conforme os estudos sobre aprendizagem organizacional ganharam força, houve um 

questionamento se seria mera antropomorfização da aprendizagem, isto é, a atribuição de 

características humanas – aprendizagem – a elementos não humanos – organização – em vez 

de um campo próprio de estudos. 

Para Friedman, Lipshitz e Popper (2005), a relação pouco clara entre as aprendizagens 

individual e organizacional, em parte pela abrangência conceitual desta última, somada ao uso 

intensivo de metáforas na abordagem da aprendizagem organizacional, incorre no risco de se 

gerar involuntariamente uma mistificação em relação à existência ou eficácia do tema. 

Esta aparente confusão conceitual pode ser evitada através de definições mais claras 

sobre funções exclusivas da aprendizagem organizacional como, por exemplo, o indivíduo 

como agente da aprendizagem organizacional, e responsável tanto pelo sucesso quanto pelo 

possível fracasso desta (ARGYRIS, 1991; FRIEDMAN, 2002). 

Friedman, Lipshitz e Overmeer (2001) dão ênfase no papel da estrutura organizacional 

para promoção da aprendizagem organizacional, especialmente para criar condições propícias 

à aprendizagem dentro da organização. 

Nonaka e Konno (1998), ao estudarem o espaço onde ocorre a criação do 

conhecimento, seja este espaço físico, mental ou virtual, o denominaram de ba, um termo em 

japonês cuja tradução aproximada seria ‘local’, e o associaram a uma estrutura ou contexto 

que suporta a aprendizagem nas organizações. 

A criação de valor na organização surge de interações iniciadas, mas não restritas ao 

ba, local onde ocorrem as trocas entre indivíduo e meio que transcendem a perspectiva 

individual, enquanto o conhecimento é captado do plano individual e integrado à coletividade 

(NONAKA; KONNO, 1998). 

Antonello (2005) afirma que a aprendizagem organizacional pode ser observada por 

duas ênfases distintas: uma técnica, prescritiva e incremental, e outra social e descritiva. 

Enquanto a ênfase técnica é relacionada a pesquisas para o público de consultoria via relatos 

de experiências, a ênfase social se volta ao público acadêmico através de teorizações e 

possíveis articulações para viabilização da aprendizagem organizacional. 
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Uma semelhança entre a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento, 

cuja abordagem em maiores detalhes ocorre na subseção 2.2 e seus desdobramentos, é 

reconhecer o conhecimento como elemento importante para o sucesso empresarial, embora 

cada vertente possua uma abordagem e nível de detalhamento para as práticas e formas de 

adquirir o conhecimento (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

Construir o aprendizado organizacional e, mais do que isso, construir organizações 

que efetivamente propiciem o aprendizado, requer não apenas mudanças isoladas em uma 

organização, mas em toda a cultura de uma comunidade (KOFMAN; SENGE, 1993). 

Argyris (1991) relata que, apesar da eficácia em assimilar e propor alterações 

relacionadas a fatores externos, a maior dificuldade de funcionários em topo de carreira era 

criar novas estruturas e sistemas, levando a uma situação inusitada: os maiores responsáveis 

por processos de melhoria contínua eram também o maior obstáculo para o sucesso das 

alterações propostas. 

A resistência interna nas organizações a mudanças relativas à aprendizagem 

organizacional, particularmente vindas de funcionários em cargos de liderança ou maior 

preponderância, é descrita por Takahashi (2007, p. 68) como “[...] ação ou política projetada 

para evitar surpresa, embaraço ou ameaça”, e não apenas dificulta mudanças quando estas são 

necessárias, como inviabiliza seu debate (TAKAHASHI, 2007). 

Outra dificuldade relacionada à aprendizagem organizacional é ligada à subjetividade 

do conhecimento, especialmente do conhecimento tácito. Por esta razão, abordagens 

cognitivistas, populares em estudos na década de 1990, têm sido complementadas com 

medições baseadas em aspectos práticos, a exemplo do desempenho dos indivíduos, nem 

sempre perceptíveis em questionários (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011). 

Suorsa e Huotari (2014) também relatam uma possível dificuldade na mensuração dos 

resultados em pesquisas sobre a criação do conhecimento, especialmente sobre sua definição e 

temáticas relacionadas a pesquisas. 

No levantamento entre 2005 e 2012 em quatro bases de dados ligadas às plataformas 

EBSCO, ProQuest e à editora Emerald, foram obtidos os seguintes temas principais de 

pesquisas ligadas à criação do conhecimento: Geração de valor, gestão, inovação, interação, 

organização como contexto, práticas e redes de trabalho, processos, e tecnologias (SUORSA; 

HUOTARI, 2014). 
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Oliveira Jr. (2001) destaca caber à organização o papel de organizar e disponibilizar o 

conhecimento existente a seus colaboradores, para adaptá-los à sua realidade e gerar novos 

conhecimentos, onde o conhecimento individual deve ser convertido em coletivo, além de ser 

viabilizada a disseminação e aplicação dos novos conhecimentos organizacionais. 

Virkkunen e Kuutti (2000) destacam entre os fatores da aprendizagem organizacional, 

além do aprendizado nos níveis individual e coletivo, mudanças incrementais, 

desenvolvimento cognitivo e a criação de novas ferramentas e estruturas, organizadas para 

possibilitar a análise do funcionamento destes atores e elementos em conjunto. 

O conhecimento, elemento com o qual se trabalha tanto na aprendizagem 

organizacional quanto na gestão do conhecimento, que será abordada na subseção 2.2, nem 

sempre é mencionado ou conceituado de forma aberta, segundo Nakano e Fleury (2005). Para 

estes, o conhecimento “[...] é assumido implicitamente como o resultado do processo de 

aprendizagem, sua decorrência natural” (NAKANO; FLEURY, 2005, p. 13). 

A importância de estudar a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos pode ser 

vista, por exemplo, em Polanyi (1958), que relacionava a prática e o desenvolvimento de uma 

ciência à capacidade do cientista, e esta capacidade à operação da ciência em si. 

Segundo Zahra e George (2002), embora o compartilhamento do conhecimento seja 

necessário para sua efetiva compreensão, integração e exploração, nem sempre as 

organizações o fazem, por barreiras cognitivas, comportamentais, estruturais e políticas, 

sendo necessária a interação social e o uso sistemático do conhecimento existente para que 

ocorra a devida exploração e criação de novas capacidades nas empresas. 

Araujo e Albuquerque (2007) afirmam não ser suficiente incorporar conhecimentos e 

características para ser considerado competente em uma determinada função, pois há a 

necessidade de comprovar as características de cunho conceitual na prática do trabalho 

através do surgimento de um resultado compatível com a expectativa criada. 

O surgimento de novas tecnologias e formas de comunicação proporcionou alterações 

nos modos de produção, nos mercados consumidores e na forma de transmissão do 

conhecimento, com relações mais complexas, valorização do conhecimento e da informação 

como fatores produtivos e econômicos, além de maior fluidez nas relações de consumo, 

trabalhistas e pessoais (BARROSO, 2014). 
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O recente uso de ferramentas eletrônicas na aprendizagem possui relação com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, denominadas TIC. Estas devem auxiliar na 

integração dos atores envolvidos às tecnologias informatizadas, independente da 

disponibilidade de acesso em outros ambientes, para viabilizar a familiarização com tais 

ferramentas (THE INDEPENDENT ICT IN SCHOOLS COMISSION, 1997). 

Uma das funções da TIC é gerar uma ambiência (BARRETO; GUIMARÃES; 

MAGALHÃES; LEHER, 2006) capaz não apenas de virtualizar a aprendizagem e romper 

com a necessidade de um local físico, fixo, para os processos de capacitação, mas também de 

oferecer alternativas plurais e incluir novas ferramentas e metodologias de aprendizado. 

A possiblidade de assimetria, tanto temporal quanto espacial, nos processos 

educacionais abre margem ainda para o autoaprendizado, onde o indivíduo é o principal 

responsável por seu desenvolvimento, enquanto disseminadores, ferramentas e locais passam 

a atuar como facilitadores, em vez de condicionantes. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação podem ainda ser utilizadas para 

promover inclusão e disseminar os processos de disseminação do conhecimeno, conforme 

demonstrado em estudo de Azevedo, Costa-Renders e Galasse direcionado ao ensino à 

distância enquanto ferramenta para universalização da educação (2015). 

Mitre et al. (2008) propõem a construção de uma aprendizagem com respeito tanto à 

bagagem cultural do divulgador quanto ao saber coletivo. Santos e Oliveira (2014) enfatizam 

a compreensão do meio onde ocorre a aprendizagem, a contextualização do meio, e utilizar o 

compartilhamento do conhecimento como elemento facilitador. 

As pesquisas sobre aprendizagem organizacional apresentam características peculiares 

em relação à progressão temporal das mesmas: Em consulta a metadados de documentos 

revisados por especialistas, há um hiato superior a cinco anos sem publicações entre o 

primeiro trabalho localizado (CANGELOSI; DILL, 1965) e os períodos seguintes com 

trabalhos publicados regularmente. 

Quando analisada a progressão de pesquisas nacionais e internacionais sobre as 

temáticas da aprendizagem organizacional e das organizações que aprendem, é possível notar 

não apenas a diferença na curva de progressão de pesquisas nacionais e internacionais, mas 

também diferenças na frequência de distribuição entre estas pesquisas. 
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O desdobramento dos estudos entre aprendizagem organizacional e organizações que 

aprendem condiz com Antonello e Godoy (2009), porém a tendência percebida por aquelas 

autoras de maior concentração em estudos de organizações que aprendem não foi notada em 

estudos brasileiros, apenas nos estudos internacionais entre 1990 e 2009, separados por 

quinquênios, conforme se verifica nas Tabelas 2 e 3, disponíveis adiante. 

Não é possível indicar com precisão o porquê destas divergências, mas o recorte 

temporal distinto, com esta dissertação sendo posterior à pesquisa de Antonello e Godoy 

(2009), e/ou a diferença de métodos para obtenção da base amostral de pesquisas a analisar 

podem ter exercido alguma influência no resultado. 

A diferença apurada mais significativa entre estudos nacionais e internacionais, 

contudo, está na diferente aderência de estudos entre aprendizagem organizacional e 

organizações que aprendem. 

Enquanto internacionalmente foram localizados um total de 2318 estudos sobre 

aprendizagem organizacional e 2403 sobre organizações de aprendem, uma diferença inferior 

a 5%, com diferença sensível entre 2010 e 2014 a favor da aprendizagem organizacional, de 

577 a 304 estudos, o total brasileiro é massivamente favorável a estudos de aprendizagem 

organizacional em todos os períodos apurados, com um total mais de vinte e cinco vezes 

superior a estudos de organizações que aprendem e, entre 2010 e 2014, mais de trinta vezes. 

Deve ser considerado o fato de os estudos nacionais sobre a temática estarem em curva 

de ascensão, enquanto foi possível notar em estudos internacionais uma diminuição sensível 

do período entre 2005 e 2009 para o período entre 2010 e 2014. 

Este resultado pode indicar tanto a perda de relevância quanto a migração destes 

estudos para subtemáticas ou seu uso como temática secundária em pesquisas, nuances por 

vezes invisíveis para pesquisas automatizadas feitas a partir de metadados constantes em 

bases acadêmicas.  
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Tabela 2: Estudos sobre aprendizagem organizacional 

Período / Local Internacional Nacional 

1965 – 1969 1 0 

1970 – 1974 0 0 

1975 – 1979 3 0 

1980 – 1984 1 1 

1985 – 1989 10 0 

1990 – 1994 88 0 

1995 – 1999 301 5 

2000 – 2004 537 32 

2005 – 2009 800 87 

2010 – 2014 577 131 

Total 2318 256 

Fonte: Plataformas ProQuest [consulta realizada em 01 jun. 2016] e SPELL [consulta realizada em 22 mai. 

2016]. 

Tabela 3: Estudos sobre organizações que aprendem 

Período / Local Internacional Nacional 

1975 – 1979 1 0 

1980 – 1984 0 0 

1985 – 1989 3 0 

1990 – 1994 73 0 

1995 – 1999 403 1 

2000 – 2004 480 1 

2005 – 2009 1139 2 

2010 – 2014 304 4 

Total 2403 10 

Fonte: Plataformas ProQuest [consulta realizada em 01 jun. 2016] e SPELL [consulta realizada em 22 mai. 

2016]. 

Em organizações de consultoria, a aprendizagem organizacional também se mostra 

relevante, e é um dos temas abordados no Global Human Capital Trends, publicado 

anualmente pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited (PELSTER; HAIMS; STEMPEL; VAN 

DER VYVER, 2016), com um capítulo dedicado exclusivamente às questões de 

aprendizagem. 
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No capítulo dedicado à aprendizagem de sua mais recente edição, de 2016, o relatório 

Global Human Capital Trends menciona a transição do foco nas empresas de programas 

internos para desenvolvimento de pessoas para plataformas inovadoras que permitam às 

pessoas conduzirem seu próprio aprendizado, com a necessidade de disseminar pela 

organização uma cultura de aprendizagem centrada no indivíduo (PELSTER et al., 2016). 

 

2.1.1. PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

A aprendizagem organizacional, para ser efetivamente exercida dentro de uma 

organização, necessita da implantação de práticas, cujo objetivo principal é garantir a criação 

de condições para o aprendizado contínuo dentro da organização, sendo necessária a 

institucionalização e amadurecimento das mencionadas práticas para tal. 

Por possuir sistemas cognitivos institucionalizados, que desenvolvem procedimentos 

padronizados para lidar com suas necessidades, a organização não depende de um ou membro 

específico, quando analisados individualmente, para existir, e sua aprendizagem acontece ao 

incorporar e recuperar conhecimentos da memória organizacional (FLEURY; OLIVEIRA JR., 

2002). 

Segundo Cook e Yanow (1996), as organizações mantêm a consistência de seu 

produto oferecido através de suas normas e práticas relacionadas que, por sua vez, servem 

para reafirmar o conhecimento existente nas organizações enquanto estas se adaptam às 

condições internas e externas de funcionamento. 

Garvin (1993) afirma que, para transformar uma organização em uma organização que 

aprende, é necessário o domínio de cinco atividades: 

 Resolução de problemas: Deve ocorrer de forma sistemática e científica, em 

detrimento da simples intuição; 

 Experimentação: Novas abordagens devem ser buscadas e testadas, motivadas por 

oportunidades e horizontes, antes que dificuldades surjam; 

 Aprender com experiências passadas: Para tal, devem ser consultados registros de 

sucessos e falhas anteriores, e tais registros devem ser disponibilizados de forma 

acessível aos funcionários; 
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 Aprender com terceiros: O uso de consumidores e outras empresas para obter novas 

perspectivas pode fornecer uma fonte de informações para os processos de 

benchmarking e maior embasamento sobre as práticas utilizadas para a obtenção dos 

resultados verificados; 

 Transferência de conhecimento: Este deve migrar do meio externo para dentro da 

organização, de forma rápida e eficiente, sendo a confecção de relatórios e visitações 

in loco as formas mais populares para obtenção de conhecimento externo para 

transferência para a organização. 

Duhá e Porto (2002) focam a divisão das práticas de aprendizagem organizacional em 

dois grupos principais identificados em sua pesquisa: 

 Geração interna de conhecimento: Análise de indicadores, estudo de casos internos, 

laboratórios de aprendizagem, planejamento estratégico de cenários, reflexão sobre 

práticas e modelos de gestão, reuniões em grupo; 

 Aquisição externa de conhecimento: Benchmarking, pesquisas colaborativas e 

parcerias formais e informais, viagens e visitas. 

A utilização de dados internos e externos à organização é relatada em estudos de 

organizações de consultoria de grande porte, a exemplo de estudo publicado pela Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited (2016), onde tais dados são referidos como influentes na 

aprendizagem organizacional através da análise de dados, principalmente através de 

benchmarking e análises comparativas. 

Na McKinsey & Company, empresa de consultoria de grande porte, após a conclusão 

de um projeto é dada ênfase à coleta de lições aprendidas e seus motivadores, onde cada 

colaborador deve elaborar um resumo de duas páginas e disponibilizar em uma rede 

colaborativa própria, para compartilhar com os demais membros da organização (LEE; JIN, 

2014). 

Estudo conduzido pela PricewaterhouseCoopers International Limited (2007) com 185 

entrevistados ligados ao setor farmacêutico, espalhados por nove países ou territórios 

asiáticos, demonstrou que organizações em um mercado com demanda intensiva de 

conhecimentos o benchmarking pode auxiliar a buscar oportunidades de melhorias, a exemplo 

de processos de trabalho e gestão, ou mesmo flexibilizações para adequação a regionalidades. 
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Weinberger (2017), CEO global da Ernst & Young, outra empresa grande de 

consultoria, menciona a realização de parcerias como prática de aprendizagem a ser priorizada 

nos próximos anos, para possibilitar inovação e geração de desenvolvimento e empregos. 

Ferreira (2008) lista seis práticas principais de aprendizagem organizacional, 

aplicáveis para diversos segmentos e objetivos: Alianças estratégicas, benchmarking, estudos 

de caso, gestão de pessoas, planejamento de cenários, e reflexões ou reuniões em grupo. 

Bitencourt (2004), ao comparar organizações brasileiras e australianas de setores 

diversos, notou diferenças na abordagem e nas práticas utilizadas pelas empresas dos dois 

países, a seguir listadas conforme o grau de maturidade de seus processos e práticas de 

aprendizagem organizacional: 

 Implantação: Estrutura informal, foco no aprendizado e compartilhamento de 

experiências anteriores, maior dificuldade em implantar práticas ligadas ao 

conhecimento explícito e pouca participação da organização no desenvolvimento do 

indivíduo; 

 Consolidação: Foco na geração de condições necessárias ao aprendizado, 

comprometimento, controle das práticas e nos aspectos formais das mesmas, maior 

dificuldade em implantar práticas relacionadas ao conhecimento tácito e a uma maior 

integração das pessoas dentro da organização. 

Ao analisar uma empresa em fase de implantação da aprendizagem organizacional, 

Ferreira (2008) identificou maior ênfase na aprendizagem individual em detrimento da 

organizacional e, das seis práticas principais de aprendizagem organizacional, não constatou a 

aplicação de alianças estratégicas e benchmarking. 

Nick van Dam (2012), consultor com experiência no cargo de Global Chief Learning 

Officer em duas empresas de consultoria de grande porte, Deloitte e McKinsey, afirma que a 

aprendizagem, seja ela pessoal ou organizacional, não deve ser vista como uma solução única, 

rígida e generalizável a todos, mas que pode ocorrer ao se misturar práticas formais e 

informais que maximizem sua adequação para maior eficácia e retenção do conhecimento. 

A importância de mensurar a eficácia e pertinência das práticas de aprendizagem 

organizacional pode ser verificada no estudo de Perin, Sampaio, Duhá e Bitencourt (2006), 

onde os autores verificaram ser a orientação para a aprendizagem, um fator cultural composto 
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por valores e posturas de estímulo à aprendizagem, como o mais influente sobre a capacidade 

de ação do indivíduo que, por sua vez, possui ligação direta com a geração de resultados. 

Ante o exposto, se demonstra necessária a averiguação das práticas atualmente 

utilizadas por organizações brasileiras de consultoria, bem como a eficácia aferida das 

mesmas, no sentido de investigar padrões e potenciais práticas e iniciativas a implementar em 

organizações semelhantes. A necessidade de elaborar modelos prescritivos de práticas de 

aprendizagem organizacional para aplicação nas empresas já havia sido recomendada por 

Duhá e Porto (2002), por exemplo. 

Considerada sua importância para o desenvolvimento do estudo, com fins de melhor 

compreensão e diferenciação em relação à temática da aprendizagem organizacional, na 

subseção a seguir consta um panorama sobre a gestão do conhecimento, sua importância e, 

em subdivisão específica, seu conjunto de práticas. 

 

2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A aprendizagem organizacional, conforme constante na introdução deste estudo, deve 

ser concebida como uma iniciativa da empresa que objetiva promover oportunidades de 

aperfeiçoamento a seus membros. Para que seja efetiva, contudo, deve estar alinhada com 

outros fatores intrínsecos da organização, dentre os quais está a gestão do conhecimento. 

O conhecimento, segundo Davenport e Prusak (2002), é uma mistura de experiências, 

valores, informações e percepções, deve subsidiar a aquisição e uso de experiências e 

informações, e nas organizações pode estar contido tanto de forma documental como por 

meio de suas rotinas, práticas e regulamentos. Plessis (2007), por sua vez, entende que a 

gestão do conhecimento envolve diversos elementos organizacionais, como sua cultura e 

práticas para gerir pessoas e tecnologias, dependendo destes elementos para surtir efeito. 

Para Nonaka, Toyama e Konno (2000), o conhecimento é essencialmente humano e 

criado nas interações sociais de indivíduos com outros indivíduos ou organizações, sendo 

necessário um contexto histórico e social para transformar uma determinada informação em 

conhecimento e, desta forma, justificar determinada opinião ou crença em relação a uma dada 

verdade socialmente aceita. 
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Segundo Lício (2005, p. 13), o debate sobre gestão do conhecimento nas organizações 

surge na década de 1990 “com base na consolidação de dois outros temas em Administração: 

Visão da Firma Baseada em Recursos e Aprendizagem Organizacional”. 

Barroso e Gomes (1999) relacionam diretamente a importância da gestão do 

conhecimento ao crescimento do patrimônio intangível das empresas em relação ao 

patrimônio tangível, e define gestão do conhecimento como a transformação de ativos 

intangíveis em valores através da análise do conhecimento, desenvolvimento e utilização de 

processos relacionados a este conhecimento. 

Para Teece (2007), em mercados dinâmicos com recursos dispersos, as estruturas 

organizacionais devem propiciar a aprendizagem e a geração de novos conhecimentos para 

integrar o patrimônio intangível da empresa e usá-lo como vantagem competitiva sustentável. 

Nonaka e Toyama (2015) consideram que a criação do conhecimento é um processo dialético 

que necessita da interação dinâmica entre a organização, seus indivíduos e o ambiente para 

compreender e superar suas condições e contradições. 

Gaspar, Santos, Donaire, Kuniyoshi e Prearo (2014, p. 51) mencionam que em uma 

indústria onde a geração e disseminação do conhecimento é sua essência, a exemplo de 

desenvolvedoras de software, “[...] a importância das atividades de gestão do conhecimento 

parece ser ainda mais evidenciada”. 

Silva (2004) menciona a existência de dois formatos distintos e complementares de 

conhecimentos, sendo um deles contido em dados, independente da forma de armazenamento, 

e ligado ao conhecimento tácito, este introduzido por Polanyi (1958), e um conhecimento 

ligado pelo elemento humano, contido, elaborado e processado nas mentes das pessoas, e 

relacionado ao conhecimento explícito (SILVA, 2004). 

Além do conhecimento em si, deve ser analisada a forma como os processos de 

cognição operam: Dada a impossibilidade de controlar todas as variáveis de um fenômeno 

como base para uma decisão, Simon (1979) propôs a teoria da racionalidade limitada que, em 

vez de conceber um cenário perfeito, prevê a obtenção do resultado necessário com base nas 

informações e recursos disponíveis ao tomador de decisão. 

A racionalidade limitada indica ainda a impossibilidade de se obter um cenário 

perfeito, com plena adaptação do indivíduo ao meio, e a necessidade de usar sua cognição 
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para processar informações com o intuito de buscar resultados, dadas as limitações 

encontradas (SIMON, 1979). 

Quando contextualizada na gestão do conhecimento, a racionalidade limitada trabalha 

na construção de alternativas possíveis para a resolução de problemas, considerados os 

limitadores existentes e a impossibilidade de se obter uma solução perfeita ou um ambiente 

plenamente controlado. 

Conceituam sobre a racionalidade limitada contextualizada nas organizações Takeuchi 

e Nonaka (2008, p. 19): “Como os seres humanos sofriam com a racionalidade limitada, a 

organização tinha que lidar com a complexidade do mundo real decompondo a realidade em 

partes de informação pequenas e simples o suficiente para que a pessoa as processasse”. 

No ambiente das empresas, os profissionais do conhecimento atuam na incorporação 

deste, ao acumular, gerar e atualizar o conhecimento existente em suas interações com o 

ambiente externo da organização e com o conhecimento já internalizado, em uma atuação 

mencionada por Nonaka e Takeuchi (1997, p. 176) como “[...] ‘arquivos vivos’ no dia-a-dia”. 

Quando considerado o ser humano e sua sociabilidade, é possível conceber as 

organizações, que se utilizam do trabalho dos indivíduos, como “elementos perfeitos para a 

farta geração e disseminação do conhecimento” (GASPAR et al., 2009, p. 30). 

O armazenamento de dados remete ao conceito de repositório de dados na gestão do 

conhecimento. Dalkir (2005) classifica o repositório de dados como responsável por conter 

um misto de conhecimentos tácitos e explícitos, baseado nos conhecimentos e experiências 

dos colaboradores de uma empresa. 

Sob a ótica das organizações, a gestão do conhecimento envolve a capacidade de 

localizar, criar e organizar conhecimentos relacionados às suas atividades e competências, 

além de internalizá-los, distribuí-los e retê-los (BRITO, 2008). 

Davenport (1998) afirma que as organizações geram e utilizam conhecimentos e, 

como tal, devem gerenciá-los, embora o conhecimento seja mais um processo do que um 

objeto. A geração de conhecimento mencionada por Davenport, deve-se ressaltar, ocorre de 

forma consciente e intencional, e não necessariamente é inédita, apenas nova para a 

organização em si. 
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É possível notar impactos da falha na gestão do conhecimento nas atividades de uma 

empresa por meio de dissonâncias como, por exemplo, quando as soluções ofertadas ao 

cliente são insuficientes por falta de conhecimento de suas reais demandas, ou quando o 

ofertado pela organização não se aproxima daquilo desejado ou esperado pelo cliente 

(VELOSO et al., 2013). 

No caso de uma empresa atuante em ramo com uso intensivo do conhecimento, a 

existência de elementos significativos, ainda que aparentemente secundários, como a entrega 

de resultados com rapidez, qualidade e o compromisso contínuo com a qualidade, podem ser 

o diferencial competitivo tanto para a empresa quanto para seus clientes (VELOSO et al., 

2013). 

Aperfeiçoar o atendimento das demandas do cliente é uma das cinco maiores 

tendências futuras em organizações para os próximos anos, segundo relatório publicado pela 

KPMG International Cooperative (2016), ao lado do acesso a tecnologias inovadoras, do 

aproveitamento dos repositórios de talentos globais, do benefício das condições econômicas 

globais, e da expansão de vendas em mercados emergentes. 

A efetiva disseminação do conhecimento pela organização merece atenção, pois uma 

falha nesta etapa pode desperdiçar todos os esforços empreendidos anteriormente. Dalkir 

(2005) ressalta que a gestão do conhecimento é bem-sucedida apenas quando o conhecimento 

chega a ser usado, sendo fundamental compreender sua disponibilidade. 

Em outras palavras, para que a disseminação do conhecimento logre êxito, é 

necessário saber: Qual conhecimento está disponível, quem possui acesso a este 

conhecimento, e qual a melhor forma de torna-lo disponível a seu público-alvo. 

Há o surgimento de uma lógica organizacional que converge e interage, mas não 

depende exclusivamente da inovação tecnológica como diferencial, pois também são 

consideradas também mudanças como flexibilizações na concepção e funcionamento 

organizacionais, e articulações através de redes informacionais (CASTELLS, 1999). 

Estas mudanças, somadas ao enfraquecimento das fronteiras organizacionais e à 

crescente complexidade do contexto onde as empresas se inserem, levam ainda ao aumento da 

fragmentação e redução do desempenho da empresa tradicional, burocrática, com destaque 

para a mudança de abordagem das ‘organizações que aprendem’ para ‘comunidades que 

aprendem’ (SENGE; SCHARMER, 2002). 
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Na visão de Senge e Scharmer (2002), o arranjo das ‘comunidades que aprendem’ 

deve unir três grupos de elementos: praticantes, como gerentes e professores; pesquisadores, 

sejam estes indivíduos ou institutos de pesquisa; e construtores de capacidades, 

essencialmente consultores e demais facilitadores do aprendizado. 

O estudo de Gibbert, Probst e Davenport (2011) identificou duas áreas ‘armadilhas’ na 

implementação da gestão do conhecimento: clientes internos e externos, cada qual com suas 

necessidades; e a confusão potencial entre personalização e padronização, onde os esforços 

podem se misturar e perder o valor agregável a qualquer um dos dois. 

Através da literatura constante nesta subseção nota-se que a gestão do conhecimento é 

uma série de medidas cujo objetivo final é transformar as diversas formas de conhecimento 

existentes e associadas a uma determinada empresa em competências organizacionais. Para 

que isto ocorra, deve se considerar elementos objetivos e subjetivos, como as diversas formas 

de conhecimento existentes, os meios para disseminação e os processos de internalização. 

A gestão do conhecimento deve visar não apenas a réplica de conhecimentos, mas 

também a geração de conhecimentos inéditos dentro da empresa, ou mesmo a aquisição e 

adaptação vinda de fontes externas para utilização interna. 

Deve ser tomado cuidado para que a gestão do conhecimento esteja alinhada com as 

metodologias de trabalho e expectativas organizacionais, bem como de seus clientes, sejam 

estes internos ou externos, para que o conhecimento seja efetivamente utilizado na geração de 

resultados. Manter e disseminar o conhecimento organizacional aos colaboradores é 

especialmente importante em organizações que utilizam o conhecimento de forma intensiva. 

Considerados estes fatos, é apresentado ao leitor um resumo dos estudos relacionados 

à temática do estudo, antes de se iniciar a próxima seção deste estudo, com detalhamento dos 

aspectos metodológicos. 

A Tabela 4, relacionada a estudos sobre gestão do conhecimento, aponta não apenas 

para uma grande discrepância entre a quantidade de estudos nacionais e internacionais, como 

também a diferença nos estágios das pesquisas sobre o tema. 

A inexistência de literatura nacional sobre o tema até a primeira metade da década de 

1990 pode indicar uma curva de crescimento tardio e, portanto, ainda com potencial para 

crescimento nos anos vindouros, pois enquanto a literatura nacional quase dobrou entre os 
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períodos de 2005 a 2009 e de 2010 a 2014, na literatura internacional houve uma discreta 

queda – inferior a 5% – no total de estudos localizados. 

Tabela 4: Estudos sobre gestão do conhecimento 

Período / Local Internacional Nacional 

1970 – 1974 1 0 

1975 – 1979 6 0 

1980 – 1984 8 0 

1985 – 1989 31 0 

1990 – 1994 53 0 

1995 – 1999 995 13 

2000 – 2004 4.090 79 

2005 – 2009 7.355 186 

2010 – 2014 7.054 349 

Total 19.593 627 

Fonte: Plataformas ProQuest [consulta realizada em 27 fev. 2016] e SPELL [consulta realizada em 28 fev. 

2016]. 

Em uma análise preliminar, não foi possível encontrar incidências particularmente 

discrepantes entre a produção nacional e internacional nos itens abordados por esta seção de 

referencial teórico, um indício de não haver condições ou fenômenos extremos nos últimos 

anos com incidência exclusiva no ambiente organizacional brasileiro, além da convergência 

entre pesquisas nacionais e internacionais. 

Contudo, esta é apenas uma inferência feita com base em consulta com metadados, e 

não um fator decisivo, não sendo possível descartar, por exemplo, a existência de outros 

fatores com impacto na realização – ou na ausência de – pesquisas relacionadas aos principais 

temas abordados por esta dissertação. 

A necessidade de implantar práticas específicas à gestão do conhecimento, que serão 

abordadas em maior profundidade na subseção a seguir, pode ser conferida no afirmado por 

Gaspar et al. (2014, p. 51): “A gestão do conhecimento nas empresas é desempenhada a partir 

de um conjunto de práticas e ferramentas voltadas para essa finalidade”. 
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2.2.1. PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

As práticas de gestão do conhecimento são o meio de aplicar os processos de gestão 

do conhecimento e são voltadas a produzir, reter, disseminar e compartilhar o conhecimento 

em uma organização, além de efetivamente aplicá-lo (BATISTA, 2004). Segundo Kuniyoshi 

(2008, p. 107), tais práticas “[...] são voltadas para o uso do conhecimento para transformação 

em ideias, produtos, melhoria de processos, enfim, melhorar o desempenho da empresa”. 

O conjunto das práticas e iniciativas de gestão do conhecimento pode ser dividido em 

quatro categorias principais: estratégias e métricas; captura e codificação; compartilhamento e 

comunidades de prática; e aplicação do conhecimento (KUNIYOSHI, 2008). Contudo, deve 

ser ressaltado existirem mais alternativas utilizáveis dentro da gestão do conhecimento, 

conforme o contexto e as dimensões organizacionais envolvidas. 

Em um mapeamento mais amplo, Kuniyoshi e Santos (2007) apresentam maior 

diversidade de práticas e iniciativas relacionadas, mas não necessariamente exclusivas à 

gestão do conhecimento disponíveis, conforme constam adiante no Quadro 1, onde as 

dimensões organizacionais aparecem listadas no eixo vertical, enquanto as categorias das 

práticas e iniciativas são dispostas horizontalmente. 
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Quadro 1: Dimensões, práticas e iniciativas de gestão do conhecimento 

 

Fonte: Kuniyoshi; Santos (2007). 

No contexto de organizações de consultoria, Buheji e Al-Zayer (2010) afirmam que a 

KPMG, organização de consultoria de grande porte, foi a primeira a mapear, no ano de 1999, 

suas práticas de gestão do conhecimento por meio de um framework interno que refletisse sua 

visão a respeito da trajetória do conhecimento dentro da empresa. 

O uso de repositórios de documentos aparenta ser uma prática comum para 

compartilhar e disseminar o conhecimento em uma organização de consultoria de grande 

porte, conforme demonstrado em estudo de Lee e Jin (2014) no qual se detalhou a ênfase da 

McKinsey & Company para o engajamento dos colaboradores na transferência do 

conhecimento. 
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Paula e Cianconi (2007), ao analisarem sítios eletrônicos de uma instituição federal na 

cidade do Rio de Janeiro, identificaram seis práticas implementadas e com resultados 

significativos: coaching, comunidades de prática, data mining, ferramentas de colaboração, 

gestão de conteúdo e mapeamento do conhecimento. 

Santos (2015) analisou especificamente as práticas de coaching e mentoring em 

empresas públicas do estado de São Paulo e identificou que, embora o sucesso das práticas de 

gestão do conhecimento esteja condicionado ao contexto onde utilizado, tais práticas atuavam 

como recurso diferenciador, embora estas organizações não tivessem obrigações explícitas de 

competitividade, dado o caráter público e de prestação de serviços. 

Quando consideradas as práticas destes estudos, em organizações públicas ligadas ao 

setor de serviços, é possível associá-las a duas categorias principais de práticas: 

 Captura e codificação: data mining, ferramentas de colaboração, gestão de conteúdo e 

mapeamento do conhecimento; 

 Compartilhamento e comunidades de prática: coaching, comunidades de prática, 

mentoring. 

A identificação de categorias e grupos de práticas para aplicação em organizações 

ligadas ao setor de serviços se mostra relevante, pois empresas de consultoria atuam neste 

setor e dependem intensamente de conhecimento para obterem sucesso, visto sua renda estar 

ligada à venda de produtos ligados ao conhecimento. 

 Marqués e Simón (2006) desenvolveram, de forma até então inédita, um modelo 

conceitual que contemplasse ligação entre a adoção de práticas de gestão do conhecimento e 

desempenho, com ênfase em três fatores preponderantes: ‘abordagem baseada em indivíduos’, 

‘desenvolvimento de competências e gestão baseada em competências’, e ‘aprendizagem 

contínua na organização’. 

Com base nestas informações, espera-se identificar de forma mais clara como as 

organizações estudadas abordam a gestão do conhecimento, e se há indícios de influências 

desta abordagem estratégica sobre as práticas de aprendizagem organizacional, além de 

eventuais impactos sobre o desempenho das organizações em si. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta seção são apresentados ao leitor os procedimentos metodológicos utilizados na 

realização do estudo, bem como considerações teóricas e justificações a respeito dos mesmos, 

com o objetivo de explicitar a forma como o estudo foi conduzido e suas principais razões. 

Também constam, na subseção 3.5 e seus respectivos subitens, explicações a respeito 

do processo de escolha das organizações presentes do estudo e um detalhamento sobre a 

trajetória e panorama atual destas organizações dentro do mercado. 

 

3.1. QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Por buscar compreender e obter maior familiaridade com um dado problema, a 

pesquisa proposta neste estudo – relacionada à aprendizagem organizacional, gestão do 

conhecimento e as respectivas práticas de ambas as temáticas, em empresas de consultoria de 

grande porte localizadas na cidade de São Paulo – pode ser considerada como exploratória 

(HANDEM et al., 2009). 

Tal escolha metodológica está de acordo não apenas com os objetivos do estudo – 

definidos na primeira seção deste estudo – mas também obedece ao parâmetro para 

especificações de objetivos proposto por Marconi e Lakatos (2003): explicitar um problema 

de pesquisa para aumentar os conhecimentos sobre o assunto em questão. 

Segundo Piovesan e Temporini (1995), a pesquisa exploratória se baseia em três 

princípios: 

1) Aprendizagem a partir do conhecido; 

2) Busca pela ampliação do conhecimento; 

3) Formular perguntas racionais para obter respostas racionais. 

Révillon (2003) lista os principais métodos utilizados na pesquisa exploratória, sob a 

ótica da objetividade e cuja principal característica comum é a flexibilidade: consulta a 
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especialistas, estudo de caso e uso de fontes secundárias, enquanto a ótica subjetiva utiliza 

como principais métodos a etnografia, a fenomenologia e o interacionismo simbólico. 

Dado o prazo relativamente exíguo para elaboração de dissertação de mestrado, parece 

ser mais apropriado, sob a ótica do autor, o uso de uma postura objetiva, voltada à captação de 

informações, análise e contextualização conforme os objetivos do estudo. 

 

3.2. QUANTO À ABORDAGEM 

 

Neste trabalho foi assumida uma postura qualitativa, por conta do propósito de 

levantar, analisar e contextualizar práticas efetuadas pela organização estudada em relação à 

gestão do conhecimento e algumas de suas vertentes, em especial o aprendizado 

organizacional. 

Godoy (1995a, p. 58) destaca os principais pressupostos da pesquisa qualitativa: 

Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que 

o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

Turato (2005) afirma ser uma das características da pesquisa qualitativa o ambiente 

natural, sem controle de variáveis por parte do pesquisador, que exerce o papel de instrumento 

de pesquisa, visto suas percepções atuarem como filtros e determinadores das informações 

obtidas por meio de tal postura. 

Um estudo qualitativo exige do pesquisador, além de quantidade considerável de 

tempo no campo para coletar dados, a análise de grandes quantidades de dados, ligados com 

extensas passagens e sem um conjunto fixo de diretrizes ou procedimentos, dada a 

flexibilidade exigida (VIEIRA; RIVERA, 2012), seja na forma, seja em seus procedimentos, 

de um estudo qualitativo e as constantes mudanças relacionadas a estudos com tal abordagem 

(CRESWELL, 2014). 
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3.3. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

 

A considerar o objetivo do estudo como a compreensão do funcionamento das práticas 

de aprendizagem organizacional em empresas de consultoria, bem como seu caráter 

exploratório, o enquadramento procedimental dentro do estudo de casos múltiplos parece 

adequado. 

Um estudo de caso pode ser definido como uma investigação aprofundada sobre dado 

fenômeno contemporâneo, especialmente quando não for evidente a delimitação entre o 

fenômeno e seu contexto (YIN, 2010). Godoy (2006) afirma que a opção pelo estudo de caso 

depende do problema de pesquisa, e acrescenta a possibilidade de explicar um determinado 

fenômeno a partir de aspectos práticos. 

Segundo Yin (2010), para uma determinada pesquisa ser caracterizada como um 

estudo de caso há três condições básicas para atender: 

1) Questão de pesquisa: ‘Como?’ ou ‘por quê?’; 

2) Exigência de controle de eventos comportamentais: ‘Não’; 

3) Foco em eventos contemporâneos: ‘Sim’. 

Godoy (1995b, p. 26) aponta situações semelhantes às descritas por Yin (2010) para a 

escolha do estudo de caso, e acrescenta a “[...] pouca possibilidade de controle sobre os 

fenômenos estudados [...]” ao rol anteriormente descrito. Handem et al. (2009) recomendam, 

em condições de igualdade quando comparada à pesquisa bibliográfica, a utilização do estudo 

de caso em pesquisas exploratórias. 

Para a condução de um estudo de caso, Creswell (2014) faz uma relação com cinco 

procedimentos a seguir: 

1) Determinar se a abordagem é adequada ao problema; 

2) Identificar o caso mais promissor e útil para estudar; 

3) Realizar coleta de dados; 

4) Analisar dados para obter uma descrição detalhada do caso, seguida da análise 

de temas dentro do caso; 

5) Relatar o significado do caso, incluído o aprendizado através do estudo do 

caso. 
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A utilização de casos múltiplos, em detrimento do estudo de caso único, não 

representa uma ruptura conceitual que inviabilize a utilização do mesmo referencial teórico 

pois, segundo Yin (2010), são facetas da mesma estrutura, sem maior distinção prática para 

além da definição do projeto de pesquisa, embora a utilização de casos múltiplos possa 

fornecer maior robustez às descobertas de um estudo. 

Para estudos de casos múltiplos, Creswell (2014) recomenda que primeiro cada caso 

seja analisado interna e individualmente para, em um segundo momento, se proceder com a 

análise temática e cruzada entre os diversos casos. A análise de dados pode ser representada 

por uma espiral que avança de forma integrada e circular, resultando em um relato ou 

narrativa, e é composta pelas seguintes etapas: 

 Organização dos dados; 

 Leitura e lembretes; 

 Descrição, classificação e interpretação dos dados em códigos e temas; 

 Interpretação dos dados; 

 Representação e visualização dos dados (CRESWELL, 2014). 

A transcrição das entrevistas foi feita de forma manual a partir da execução e repetição 

dos arquivos de áudio originais – formato 3GP, taxa de áudio em 12 kbps, sem utilização de 

meios eletrônicos para tratamento de ruídos – e da comparação entre as conversas transcritas e 

os áudios originais, com o cuidado de, nos trechos de fala, distinguir sobreposições de voz ou 

falsas trocas de locução (LU; ZHANG; JIANG, 2002). 

As análises desta dissertação foram divididas por categoria, conforme exposto na 

subseção 3.7, embora não seja possível a total dissociação entre coleta, análise de dados e 

conclusões, dado o inter-relacionamento destas etapas que, não raro, evoluíram 

simultaneamente (CRESWELL, 2014). 

O conjunto de análises e discussões a respeito das informações coletadas dentro de 

cada caso, para posterior contextualização e comparação com o outro caso e a literatura 

apresentada pode ser conferido em maiores detalhes na seção 4 deste estudo. Ao término de 

cada categoria dentro da análise cruzada será exibida uma matriz de análise cruzada, inspirada 

no estudo de Mello (2011), porém adaptada para facilitar a visualização por parte do leitor. 
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3.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O processo de escolha e elaboração do instrumento de coleta de dados, para trazer o 

melhor resultado possível, deve considerar o objetivo do estudo, seus procedimentos 

metodológicos, além da exatidão e escopo das informações a coletar (HANDEM et al., 2009). 

As informações assim colhidas serão analisadas em conjunto com dados públicos dos sítios 

eletrônicos e outros documentos coletados nas empresas. 

Neste estudo a coleta de dados será realizada através por dois meios distintos: pesquisa 

documental e entrevistas semiestruturadas, com questões abertas. 

A pesquisa documental, segundo Godoy (1995b, p. 21) se justifica na medida em que 

“[...] os documentos normalmente são considerados fontes de dados para outros tipos de 

estudos qualitativos, merecendo portanto atenção especial”. 

Considerado o anonimato das empresas participantes da pesquisa, bem como de seus 

membros envolvidos, será omitida a identificação precisa dos documentos utilizados na 

análise dos casos que sejam diretamente ligados às organizações estudadas, em privilégio de 

uma descrição generalizada do tipo ou finalidade de documento utilizado para análise. 

A entrevista semiestruturada prevê a combinação de perguntas previamente definidas 

com outras realizadas conforme o desenrolar da entrevista, e permite ao entrevistador realizar 

questões adicionais para clarificar pontos específicos ou retomar o tema proposto, com o 

propósito de atingir os objetivos propostos (BONI; QUARESMA, 2005). 

A utilização de entrevistas é considerada, ao lado de observações, documentos e 

material audiovisual, uma das fontes básicas de informação, embora deva ser ressaltada a 

existência e validade de outras e novas formas de informação, mesmo quando não facilmente 

identificáveis em algum dos itens presentes na supracitada classificação (CRESWELL, 2014). 

A importância de um questionário adequado e em sintonia com a problemática da 

pesquisa pode ser vista em Piovesan e Temporini (1995, p. 321): 

Pode-se dizer, então, que, para se obter determinada resposta, é preciso fazer a 

pergunta correspondente. Além disso, para se obter ‘boas’ respostas é preciso fazer-

se ‘boas’ perguntas. Mas para fazer ‘boas perguntas’, ou perguntas pertinentes e de 

interesse, é preciso conhecer com antecipação as possíveis respostas [...]’. 
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Devem ser elaborados dois roteiros distintos de entrevistas para a realização deste 

estudo: um com funcionários de nível estratégico, e outro para aplicação com os demais 

colaboradores da empresa estudada, para verificar o funcionamento da educação corporativa e 

outros aspectos relacionados à gestão do conhecimento tanto em termos institucionais quanto 

sua aplicação prática dentro da organização. 

 

3.5. PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS CASOS 

 

Esta subseção, voltada ao detalhamento das organizações a estudar, está dividida em 

quatro momentos distintos, separados para facilitar a leitura e compreensão do estudo. 

Em um primeiro momento ocorre a apresentação dos critérios utilizados para a seleção 

das organizações participantes deste estudo, seguida da descrição das organizações presentes 

no estudo, dos procedimentos relacionados à abordagem das empresas estudadas e, 

finalmente, da caracterização dos indivíduos participantes das entrevistas. 

Na subseção seguinte, ‘roteiro para elaboração das entrevistas’, o leitor poderá conferir 

o conjunto de perguntas utilizado na etapa de coleta de dados desta dissertação por meio da 

realização de entrevistas, seguido de breves comentários sobre o contexto onde se encaixam 

tais perguntas. 

Em relação à aplicabilidade do protocolo de estudo de caso para o presente estudo, 

Giovannini e Kruglianskas (2004) afirmam que elaborar um protocolo para o estudo de campo 

adequado e preciso é importante em estudo de casos múltiplos, por auxiliar na futura 

elaboração e sustentação de indícios e hipóteses com base nos elementos coletados. 

 

3.5.1. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DAS ORGANIZAÇÕES ESTUDADAS 

 

Com o intuito de abranger casos múltiplos, porém de alguma forma correlacionados, e 

assim obter maiores informações sobre o funcionamento das práticas de aprendizagem 

organizacional, foi necessário o estabelecimento de critérios para a escolha das organizações. 
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Desta forma, estão a seguir mencionados os critérios atualmente utilizados para seleção das 

organizações presentes no estudo: 

 Localização: Sede ou escritório na cidade de São Paulo; 

 Setor de atuação: Serviços – Consultoria; 

 Porte: Grande; 

Tal delimitação deve proporcionar uma maior especificação tanto em relação ao 

assunto estudado quanto em relação à extensão, além de proporcionar maior celeridade e 

centralização nas etapas futuras de coleta de dados, atendendo assim às possibilidades de 

delimitação estabelecidas por Marconi e Lakatos (2003). 

Os critérios para escolha das organizações estudadas são semelhantes àqueles 

utilizados por Lício (2005) ao estudar uma organização de consultoria de grande porte, 

relacionando-se a proximidade entre o pesquisador às fontes de dados [localização], ao setor 

de atuação [consultoria] e à relevância das organizações no mercado [porte]. 

Considerado o porte e a dispersão geográfica das organizações selecionadas, estudar a 

forma como estas lidam com o conhecimento e a aprendizagem pode indicar como é 

localizado e acessado o conhecimento institucional necessário sem necessariamente ter acesso 

direto a seus detentores, preocupação anteriormente exposta por Davenport e Prusak (2012) 
8
. 

Para Machado (2014), a escolha de organizações de médio ou grande porte no estudo 

permite visualizar os diversos papéis exercidos em relação às rotinas e às práticas existentes 

na organização. 

 

3.5.2. ORGANIZAÇÕES ESCOLHIDAS 

 

Para a realização desta dissertação, foram utilizadas duas organizações concorrentes, 

cada qual representada por um caso, conforme se verifica na seção 4 deste trabalho. 

                                                           
8
 Segundo Davenport e Prusak (2012, p. 21), “o porte máximo de uma organização em que as pessoas se 

conhecem suficientemente bem para ter uma compreensão confiável do conhecimento organizacional coletivo 

tem de 200 a 300 funcionários”. 
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A primeira organização constante neste estudo, doravante denominada Organização 

Alfa, é uma empresa de consultoria de grande porte fundada na Inglaterra durante o século 

XIX. 

Esta organização possui atualmente mais de cinco mil funcionários no Brasil, onde 

está presente há mais de um século, e mais de duzentos mil funcionários globalmente. 

A coleta de dados foi realizada na Organização Alfa em um de seus escritórios, 

localizado na cidade de São Paulo, no mês de novembro de 2016, com entrevistas realizadas 

individualmente e em salas reservadas para conferências, onde não havia no momento outras 

pessoas presentes. 

A Organização Beta, segunda organização apresentada neste estudo, é uma empresa de 

consultoria de grande porte surgida na década de 1980 a partir de uma fusão entre 

organizações, cujas origens remetem à Inglaterra no século XIX. 

Com mais de setecentos escritórios divididos entre cento e cinquenta países, a 

Organização Beta possui representações em mais de dez cidades brasileiras. No continente 

americano, a Organização Beta emprega mais de quarenta mil pessoas, e mais de duzentas mil 

globalmente. 

Segundo relatório publicado em seu sítio oficial, a representação brasileira da 

Organização Beta possuía, ao término do ano fiscal de 2015, mais de quatro mil funcionários, 

faturamento acima de um bilhão de reais, mais de quatro mil clientes e mais de dez mil 

projetos em andamento. 

No relatório anual referente ao ano fiscal de 2015, a Organização Beta demonstra 

valorizar a aprendizagem, investindo uma média de cinco por cento do faturamento anual em 

ações de desenvolvimento, para assim atingir sua meta de capacitação e desenvolvimento para 

os próximos quatro anos. 

A coleta de dados foi realizada na Organização Beta em um de seus escritórios 

localizados na cidade de São Paulo, específico para uso em capacitações desta empresa, 

durante o mês de janeiro de 2017, na sala de trabalho do Entrevistado C, sem a presença de 

outros funcionários durante a realização da entrevista. 
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3.5.3. ABORDAGEM DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Os contatos iniciais com as organizações constantes neste estudo foram realizados por 

meio de contatos do pesquisador e indicações de pessoas atuantes no setor ou em 

organizações ligadas ao setor, com destaque para a finalidade estritamente acadêmica do 

estudo e para o anonimato das pessoas e organizações participantes deste trabalho. 

Na Organização Alfa, após os contatos iniciais de introdução à temática e objetivos da 

pesquisa, houve a primeira visitação pessoal para coleta de dados. Após uma conversa inicial, 

na qual foi explicada ao autor desta dissertação a história da empresa, sua forma de atuação e 

demonstradas algumas ferramentas internas, que não puderam ser exibidas por serem internas 

e confidenciais, foi agendada data futura para a realização da primeira rodada de entrevistas. 

Na data agendada, foram realizadas no decorrer de uma tarde as entrevistas constantes 

nesta dissertação, em sala alocada a esta atividade e sem a presença de outras pessoas durante 

a entrevista. A primeira pessoa entrevistada foi o Entrevistado A, diretor de área comercial e, 

em seguida, a Entrevistada B, consultora. Na Organização Beta, após o contato inicial e 

clarificação sobre a pesquisa em geral, foram formalizados data e local propícios para a coleta 

de dados, cujo participante foi o Entrevistado C, diretor ligado à área de treinamentos. 

Nos dois casos, os contatos iniciais foram feitos por meios eletrônicos e telefônicos, 

para apresentação do estudo e familiarização por parte dos membros e organizações 

participantes, obtenção de contatos que ajudassem a viabilizar informações necessárias e, por 

fim, a realização das entrevistas propriamente ditas. 

As entrevistas foram executadas com base no instrumento de coleta de dados, presente 

na subseção 3.4, com a adição de questões demográficas, para maior detalhamento dos 

indivíduos participantes sem, contudo, expor suas identidades. O conjunto final de questões 

utilizadas nas entrevistas pode ser conferido no Apêndice A. 

Eventuais citações a cidades e marcas específicas que pudessem proporcionar a 

identificação das organizações participantes do estudo ou de seus colaboradores foram 

suprimidas, para garantir o menor impacto possível decorrente da realização deste estudo, sem 

prejuízo à confiabilidade dos relatos presentes nesta dissertação. 
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Quando realizada alguma forma de supressão relacionada a informações confidenciais 

ou que de alguma forma possibilitassem a identificação imediata de uma empresa e/ou pessoa, 

esta foi indicada de forma explícita na transcrição das entrevistas, como forma de garantir o 

sigilo dos participantes do estudo contido nesta dissertação. 

 

3.5.4. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Com o intuito de se obter maior diversidade de perspectivas e opiniões, a seleção dos 

indivíduos participantes do estudo buscou obter profissionais com perfis e trajetórias distintos 

entre si, para posteriormente comparar as percepções obtidas entre si e com a teoria. 

Um resumo do perfil dos indivíduos entrevistados para a confecção deste estudo está 

disponível na página seguinte, dentro da Tabela 5, enquanto a análise e comparação das 

vivências e percepções destas pessoas sobre as práticas de aprendizagem organizacional e 

gestão do conhecimento consta na seção 4, ‘análise e discussão dos resultados’. Conforme 

informado, as identidades de pessoas e empresas foram suprimidas, para garantir o anonimato 

dos envolvidos direta ou indiretamente com a realização deste estudo. 

Por se tratar de um estudo com múltiplos casos, a caracterização dos entrevistados 

constante na Tabela 5 apresenta qual a organização de cada um dos entrevistados, para 

possibilitar a análise das informações obtidas dentro da organização e entre as organizações. 

Tabela 5: Caracterização dos Entrevistados 

Entrevistado Sexo e Idade Empresa Cargo Tempo total Formação 

A 33, M Alfa Diretor (área 

comercial) 

9 anos Bacharelado (Administração), 

especialização (Planejamento 

Estratégico), MBA 

(Economia de Empresas) 

B 28, F Alfa Consultora 3 anos Bacharelado (Contabilidade) 

C 54, M Beta Diretor 

(treinamento) 

10 anos Bacharelado (Administração), 

Mestrado (Recursos 

Humanos), Doutorado 

(Administração) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.6. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

A partir dos elementos constantes no referencial teórico foi gerado um roteiro 

balizador para a realização das entrevistas constantes neste estudo, de forma a fornecer 

maiores subsídios para atingir os objetivos propostos. 

Para Fraser e Gondim (2004, p. 140), A entrevista qualitativa, “ao privilegiar a fala 

dos atores sociais, permite atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna 

acessível por meio de discursos”. 

Na Tabela 6, exibida na página a seguir, estão as questões utilizadas para aplicação das 

entrevistas como parte do processo de coleta de dados contido nesta dissertação. 

Tabela 6: Roteiro para elaboração de entrevistas 

Questão Autores 

1) Quais as principais práticas de aprendizagem associadas à gestão 

do conhecimento? 

Duhá e Porto (2002); Fleury e 

Oliveira Jr. (2002); Marqués e 

Simón (2006). 

2) Foram identificados fatores facilitadores nas práticas de 

aprendizagem utilizadas? Se sim, quais? 

Barreto et al. (2006), Fiol e Lyles 

(1985); Perin et al. (2006). 

3) O que tem sido feito para superar as dificuldades encontradas no 

processo de aprendizagem? 

Cook e Yanow (1996); Garvin 

(1993); Oliveira Jr. (2001). 

4) Quais foram os resultados efetivos decorrentes das práticas de 

aprendizagem? 

Araujo e Albuquerque (2007); 

Friedman, Lipshitz e Overmeer 

(2001); Prahalad e Hamel 

(1990). 

5) Quais as principais práticas utilizadas para a conservação da 

memória corporativa e disseminação do conhecimento? 

Davenport e Prusak (2002); 

Fleury e Oliveira Jr. (2002); 

Kuniyoshi e Santos (2007). 

6) Como as práticas de gestão do conhecimento complementam os 

processos de treinamento e desenvolvimento existentes para criar 

valor à organização? 

Dalkir (2005); Gibbert; Probst e 

Davenport (2011); Kuniyoshi 

(2008). 

7) Como a organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas 

para manter seu conhecimento? 

Argyris (1991); Davenport 

(1998); Marqués e Simón (2006); 

Nonaka e Takeuchi (1997). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para situar o leitor em relação aos objetivos propostos em cada pergunta, seguem 

detalhamentos sobre as temáticas constantes em cada questão: 

A primeira questão, ‘Quais as práticas de aprendizagem associadas à gestão do 

conhecimento?’, se refere ao conjunto de práticas em uso nas organizações estudadas. Há 

interesse em percepções sobre iniciativas e práticas que estimulem o desenvolvimento e 

disseminação do conhecimento, para influenciarem positivamente a organização na 

construção de capacidades e melhoria de resultados. 

A segunda questão, ‘Foram identificados fatores facilitadores nas práticas de 

aprendizagem utilizadas? Se sim, quais?’, visa complementar a questão anterior, com um 

aprofundamento em relação ao contexto e ao meio onde ocorrem as práticas de aprendizagem 

e ao conjunto de recursos, sistemas e ferramentas benéficos e/ou necessários à para a 

realização destas práticas de aprendizagem. 

A terceira questão, ‘O que tem sido feito para superar as dificuldades encontradas no 

processo de aprendizagem?’, objetiva identificar indícios que referenciem às mudanças 

realizadas e resultados percebidos. Espera-se também obter percepções sobre melhorias e 

correções decorrentes da aprendizagem organizacional. 

A quarta questão, ‘Quais foram os resultados efetivos decorrentes das práticas de 

aprendizagem?’, busca obter indícios sobre os benefícios de desempenho decorrentes das 

práticas descritas, se estes ganhos são revertidos para melhoria das capacidades relacionadas, 

e se a melhoria nas capacidades é conduzida para se transformar em nova melhoria de 

desempenho.  

A quinta questão, ‘Quais as principais práticas utilizadas para a conservação da 

memória corporativa e disseminação do conhecimento?’, aborda práticas de gestão do 

conhecimento que mantenham o conhecimento dentro da organização e disseminem tal 

conhecimento a outros membros, para torná-lo mais acessível e menos vulnerável à rotação de 

pessoas em uma organização. 

A sexta questão, ‘Como as práticas de gestão do conhecimento complementam os 

processos de treinamento e desenvolvimento existentes para criar valor à organização?’, tenta 

verificar se o conhecimento gerado e adquirido nas organizações estudadas é colocado em 

prática, e se há a transformação de conhecimentos em capacidades que agreguem valor a uma 

organização e a seus clientes. 
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A sétima questão, ‘Como a organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas para 

manter seu conhecimento?’, objetiva descrever formas como as práticas de aprendizagem 

organizacional e de gestão do conhecimento são concebidas nas empresas para auxiliá-las a 

obter ganhos, e como os funcionários participam no cumprimento dos objetivos 

organizacionais. 

As perguntas secundárias, constantes nas transcrições das entrevistas realizadas e nas 

análises constantes na seção 4 desta dissertação, ‘análise e discussão dos resultados’, surgiram 

em decorrência das contribuições dos entrevistados e para esclarecer pontos específicos de 

interesse para a pesquisa, considerados relevantes pelo entrevistador. 

 

3.7. CATEGORIAS PARA ANÁLISE 

 

As percepções relatadas pelos indivíduos participantes deste estudo por meio de 

entrevistas serão apreciadas sob a lente da análise de conteúdo, e classificadas em categorias, 

divididas conforme as perguntas que as originaram. 

O uso da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), apresenta dois objetivos 

principais: a ultrapassagem da incerteza, ao se explorar o conteúdo além de sua 

superficialidade, e o enriquecimento da leitura, através da procura por significados e 

estruturas relacionadas às temáticas que se deseje uma análise mais aprofundada. 

O processo de categorização, por sua vez, visa dividir e reagrupar dados por 

diferenciações, através de analogias, seguindo critérios previamente definidos (FRANCO, 

2003). 

Tratar os dados e transformá-los através de regras precisas, etapa denominada 

‘codificação’ por Bardin (1977, p. 103), ao separar, aglutinar e enumerar dados, “[...] permite 

atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, suscetível de esclarecer o 

analista acerca das características do texto, que podem servir de índices [...]”. 
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Tabela 7: Categorias para análise 

Categoria Questões 

1) Práticas para a aprendizagem 1, 5, 6. 

2) Influenciadores da aprendizagem 2, 3. 

3) Resultados e ganhos 4, 7. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A primeira e principal categoria de análise presente neste estudo, ‘práticas para a 

aprendizagem’, objetiva discutir o conjunto das práticas de aprendizagem organizacional e de 

gestão do conhecimento, para obter informações sobre seu funcionamento em organizações 

com uso intensivo e contínuo do conhecimento humano, a exemplo das empresas de 

consultoria. 

Rotinas padronizadas, presentes no cotidiano das empresas, fazem parte da memória 

organizacional, mas a aprendizagem ocorre apenas quando o conhecimento é acessado e 

assimilado por seus membros (FLEURY; OLIVEIRA JR., 2002).  

Alguns fatores que podem ser apontados para ressaltar o caráter intensivo do uso do 

conhecimento em organizações de consultoria são: 

 Contato frequente com aprendizagem e experimentações nos clientes; 

 Mão-de-obra com necessidade constante de aprendizagem e especialização; 

 Produtos intangíveis de obsolescência rápida; 

 Transferência de conhecimento aos clientes em prazos curtos (LÍCIO; FISCHER; 

AMORIM, 2007). 

Com base na importância do conhecimento e da aprendizagem para organizações de 

consultoria, se buscou obter um detalhamento sobre quais práticas de aprendizagem 

organizacional e quais práticas de gestão do conhecimento são utilizadas nestas organizações 

para, em um momento seguinte, averiguar como tais práticas transformam capacidades e 

auxiliam a organização na geração de valor. 

A segunda categoria, ‘influenciadores da aprendizagem’, versa sobre a incidência de 

elementos e fatores externos que de alguma forma tenham influenciado, segundo a percepção 

dos entrevistados, as práticas de aprendizagem registradas. 
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Uma das possibilidades de influenciar a aprendizagem é através da ação humana 

direta, a exemplo das lideranças, a quem se atribui competência técnica e capacidade de 

engajar os colaboradores, apoiar o desenvolvimento dos indivíduos e suas carreiras, e de 

fomentar a disseminação dos conhecimentos no interior de uma organização (AROMA; 

MARCONDES, 2004). 

É possível encontrar um complemento desta preponderância das lideranças na 

aprendizagem em Davenport e Manville (2012), para quem grandes líderes raramente agem 

sozinhos na tomada de decisões, sendo necessário envolvimento e mobilização das equipes e 

a desconstrução do mito em torno da liderança autocrática na organização. 

Se as organizações são entidades que criam conhecimentos continuamente, e o 

conhecimento é dinâmico e específico a contextos, por estar alicerçado em um contexto 

espaço-temporal, o contexto comum aos membros da organização se faz necessário para 

determinar quais são os participantes da criação do conhecimento e como estes atuam 

(NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000). 

Desta forma, serão analisados como influenciadores da aprendizagem as pessoas, seus 

papeis, suas ações e o contexto onde ocorre a geração do conhecimento, compartilhado por 

todos os membros, para obter maiores informações sobre a aprendizagem em uma 

organização de consultoria. 

A terceira categoria, ‘resultados e ganhos’, busca detalhar o resultado das práticas de 

aprendizagem nas organizações estudadas e os ganhos efetivos apurados em decorrência da 

adoção de tais práticas.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção há a análise e exposição dos principais resultados da pesquisa contida na 

dissertação, com base na percepção dos indivíduos entrevistados acerca da realidade vivida 

por estes no cotidiano profissional, de forma a possibilitar comparações, inferências e a 

identificação de convergências ou pontos de tensão entre as respostas recebidas, além de 

comparar com a literatura anteriormente exposta. 

Segundo Creswell (2007), a etapa de análise e discussão ressalta a importância da 

validação dos dados de uma pesquisa, embora exista algum grau de validação durante todas as 

etapas do processo de pesquisa, e complementa: “Quem desenvolve uma proposta precisa 

informar os passos que vai dar no estudo para verificar a precisão e credibilidade de seus 

resultados” (CRESWELL, 2007, p. 199). 

 

4.1. CASO UM – ORGANIZAÇÃO ALFA 

 

O primeiro caso apresentado nesta dissertação é da Organização Alfa, empresa cuja 

descrição consta na subseção 3.5.2, ‘organizações escolhidas’, foi composto por um total de 

duas entrevistas, nas quais foram abordadas as perguntas constantes no Apêndice A. 

As respostas fornecidas foram agrupadas para fins de análise nas categorias contidas 

na subseção 3.7, ‘categorias para análise’, nas quais cada categoria contém as respostas dos 

entrevistados da Organização Alfa para as perguntas existentes na categoria de análise. 

 

4.1.1. ALFA – PRÁTICAS PARA A APRENDIZAGEM 

 

Dentro da Organização Alfa, as práticas para a aprendizagem verificadas se dividem 

tanto naquelas de aprendizagem organizacional quanto nas de gestão do conhecimento que 

apresentem indícios de influenciar o aprendizado, dentro do contexto de uma organização de 

consultoria. 
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Em relação à primeira pergunta das entrevistas, ‘Quais as práticas de aprendizagem 

associadas à gestão do conhecimento?’, as percepções dos indivíduos entrevistados apontam 

não haver a adoção de um único conjunto padronizado de práticas para a aprendizagem 

independente de contexto, mas conjuntos de práticas pontuais conforme a situação existente 

em relação ao projeto de alocação. 

O Entrevistado A, que ocupa o cargo de diretor e está em sua organização há nove 

anos, divide as práticas de aprendizagem organizacional em três momentos distintos: Pré-

projeto, dentro do projeto e pós-projeto, cada qual com seu funcionamento: 

No pré-projeto, são todos os aceleradores de dados de empresa, dados 

concorrenciais, tendências da indústria, numa escala local e numa escala global. Há 

uma plataforma que a gente consegue acessar, todos os sócios e todos os 

funcionários da empresa, de uma maneira bastante rápida. Não só olhando dados da 

empresa, mas projetos que já foram feitos no passado, para a gente conseguir pegar 

aceleradores, abordagens, etc. 

Durante o projeto, a gente tem a possibilidade não só de gestão do conhecimento por 

profissional, que é o trazer pessoas de todos os lugares do mundo para participar de 

nossos projetos, existe uma plataforma colaborativa de aprendizagem global. Então 

tudo o que é ‘entregável’, análise, relatório, insight, abordagens desenvolvidas, a 

gente coloca isso no nosso laboratório global, onde todo mundo consegue acessar 

isso globalmente. Então a multiplicação e a escalabilidade disso é muito alta. 

E no pós-projeto toda a parte de documentação formal, então imagina o seguinte: 

Imagina uma organização que existe um turnover, as pessoas saem, e a nossa base 

de conhecimento, ela não pode sair com as pessoas. Então não só o arquivamento 

disso, mas treinamento em escala global, armazenamento dos dados global, 

estruturação de relatórios, aceleradores de projeto, tudo isso é feito sob essa 

conclusão para possibilitar os próximos projetos a serem mais fáceis e mais 

estruturados. Então toda a parte do pré, durante e depois [do projeto] 

(ENTREVISTADO A). 

A importância de facilitar a aprendizagem para compor e organizar uma equipe para a 

realização de um projeto é respaldada por relatório de gestão de pessoas disponibilizado pela 

Organização Alfa em seu sítio eletrônico, segundo o qual a capacidade de construir, 

desenvolver, reorganizar e dissolver equipes possui importância crítica para as organizações 

contemporâneas. 

A Entrevistada B, consultora há três anos na atual organização, associou inicialmente 

aprendizagem com ferramentas de suporte e iniciativas, sejam estas por conta do funcionário 

em si ou por parte da organização. Quando questionada de forma mais específica sobre as 

práticas de aprendizagem organizacional, a mesma destacou seu processo de capacitação 

inicial como forma de exemplificar tais práticas. 
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Nesta capacitação, comum a todos os novos analistas, o conhecimento é gerado de 

forma interna e transmitido aos ingressantes no período de aproximadamente um mês, quando 

são demonstradas ferramentas administrativas, mas também a metodologia de trabalho e a 

filosofia da organização, como forma de uniformizar a base mínima de capacidades das 

equipes de consultores (ENTREVISTADA B). 

Após a integração e capacitação inicial, os novos membros estão aptos a receberem a 

base de conhecimentos específicos das áreas com as quais irão trabalhar e, de forma ainda 

mais específica, a aprendizagem de conhecimentos, denominados aceleradores, que permitam 

a imersão e atuação nos projetos específicos de alocação, na etapa de pré-projeto 

(ENTREVISTADA B; ENTREVISTADO A). 

Prover aos membros uma base comum de conhecimentos e capacidades possibilita às 

organizações a realocação de pessoal entre equipes e projetos distintos com menor impacto no 

desempenho, por haver um padrão mínimo nos funcionários de determinada função, embora 

exista margem para cada membro se aprofundar conforme seus interesses e afinidades. 

A supracitada padronização por meio de uma base mínima e comum de conhecimentos 

também se faz notar através do trecho a seguir, em depoimento da Entrevistada B: 

Você entra como analista, então o analista tem que ter um conhecimento mínimo 

para começar a desempenhar, para ‘ir para projeto’, que a gente fala, começar a 

desempenhar as tarefas dele [novo analista]. E esse um mês de treinamento é para 

isso. [...] Não mudaria nada, aprendi muito do que a empresa faz como um todo. 

Na etapa de pré-projeto, relacionada ao planejamento e à capacitação prévia, é 

possível verificar reflexos das regras e políticas da empresa através de experiências anteriores, 

indicadores e da própria memória institucional acerca da área à qual se relaciona um projeto, 

suas demandas e seu contexto. 

Durante o projeto, além da mencionada presença do uso de indicadores e casos 

internos como aceleradores da aprendizagem, há uma ênfase maior para acesso dos 

repositórios internos para utilização pelos membros durante o projeto, somado à possibilidade 

de contatar e reunir profissionais do mundo todo para auxiliar na execução de um projeto 

como forma de trazer novos conhecimentos à organização (ENTREVISTADO A). 

Há, também, no decorrer da etapa de projeto, um cuidado no compartilhamento de 

conhecimentos previamente disponíveis e daqueles adquiridos para um fim específico, para 
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aprimoramento das capacidades dos profissionais envolvidos rumo à resolução das demandas 

propostas em um projeto (ENTREVISTADO A; ENTREVISTADA B). 

Na etapa de pós-projeto, as percepções colhidas dos entrevistados apontam para a 

avaliação das ações executadas e retroalimentação dos sistemas internos e repositórios 

institucionais de conhecimentos. 

Nesta etapa, o conhecimento organizacional é renovado, possibilitando novos ciclos de 

aprendizagem, inclusive através da participação das lideranças ao transformar o conhecimento 

tácito de suas experiências em um conhecimento explícito, codificado para acesso futuro 

(ENTREVISTADA B). 

A próxima questão desta categoria, e quinta ao todo no roteiro para entrevistas 

utilizado, ‘Quais as principais práticas utilizadas para a conservação da memória corporativa e 

disseminação do conhecimento?’, recebeu percepções distintas, quando considerada a 

perspectiva utilizada por cada entrevistado para formular sua resposta. 

Segundo o Entrevistado A, o armazenamento do conteúdo dos projetos impacta na 

carreira das pessoas ao influenciar a alocação futura destas nos projetos, com maior 

especialização e verticalização em determinadas indústrias e serviços específicos, além de 

direcionar os treinamentos conforme o conhecimento e a abordagem de cada indivíduo. Sobre 

este direcionamento personalizado, o Entrevistado A exemplifica:  

Então, pessoas que são mais quantitativas [vão] fazer um trabalho de modelagem, 

naturalmente vão abrir um conteúdo e um conhecimento específico dentro desse 

tema que vão gerar planos de carreira relacionados à parte quantitativa e 

treinamentos também relacionados a isso. E todo o armazenamento do conteúdo que 

foi produzido por essa pessoa, ela armazena numa trilha de conhecimento dela. 

Para a Entrevistada B, a memória corporativa é um ‘calcanhar de Aquiles’ pois, pelo 

fato de se trabalhar com a entrega de projetos e serviços em uma empresa de consultoria, “[...] 

muitas vezes o conhecimento fica nas pessoas, e aí quando a pessoa se desliga da organização, 

o conhecimento vai junto com ela”. 

Por conta desta particularidade, a Entrevistada B relata como sua empresa busca 

manter o conhecimento na organização por meio de uma plataforma específica, onde o 

conhecimento não confidencial é capturado e armazenado, embora dependa da iniciativa 

individual de cada funcionário para que o conhecimento seja armazenado e, 

consequentemente, compartilhado de forma efetiva. 
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A solução apontada pela Entrevistada B para garantir que o conhecimento seja 

efetivamente compartilhado é realizar a cobrança da captura e codificação do conhecimento 

nas plataformas adequadas por meio da estrutura hierárquica da empresa: “Quem está 

preocupado com isso cobra o chefe, e o chefe cobra os demais e aí a gente vai se cobrando. É 

basicamente isso, não tem muito que fazer, porque senão a pessoa vai embora e vai levar tudo 

[conhecimento] junto com ela”. 

Em paralelo à estrutura para o armazenamento de conteúdos, os conhecimentos e 

capacidades são estruturados sob a forma de trilhas de conhecimento, descritas pelo 

Entrevistado A “[...] como se fossem anéis”, onde conforme o funcionário avança em cargos e 

atribuições, também se torna maior o conjunto de conhecimentos mínimos que lhe serão 

exigidos, denominados fundamentals pelo referido entrevistado. 

Quando somada esta carga mínima de conhecimentos com a especialização que ocorre 

conforme os colaboradores progridem nas carreiras, as equipes de trabalho adquirem um 

caráter que concilia padronização na base comum e diversificação nas individualidades. 

A força de uma consultoria vem disso aqui, de você ter elementos básicos comuns, 

mas você explorar essa individualidade de cada um. Para fazer isso eu tenho que 

mapear toda a carreira, toda a gestão do conhecimento que essa pessoa tem, para 

conseguir usar essa trilha dentro de cada projeto (ENTREVISTADO A). 

As ferramentas institucionais para conservação da memória corporativa e 

disseminação do conhecimento permitem também uma ligação com a aquisição interna e 

externa de conhecimentos, ao facilitar a localização de elementos altamente específicos, tais 

como conhecimentos sobre uma indústria ou cliente em particular, ou o acesso a especialistas 

espalhados pelo mundo (ENTREVISTADA B). 

A Entrevistada B relata haver uma espécie de ‘Facebook interno’ 
9
 onde é possível 

realizar perguntas sobre elementos específicos de um determinado cliente ou indústria: “[...] 

sempre tem alguém que responde, e fala ‘olha, não sei, mas tem o fulano’, ‘eu já fiz, está aqui 

o material’, então isso ajuda também na disseminação do conhecimento internacionalmente, 

uma coisa que dá para fazer e que funciona bem”. 

No caso de haver a necessidade de acessar especialistas ou recursos relacionados a um 

assunto específico, os consultores também podem utilizar a rede de contatos disponibilizada 

pela organização para entrar ter acesso, conforme descrito pela Entrevistada B: 

                                                           
9
 O Facebook é a maior rede social do mundo, com 1.71 bilhão de contas ativas mensalmente em julho de 2016. 

Disponível em < http://money.cnn.com/2016/07/27/technology/facebook-earnings-high-expectations >. 
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[...] eu posso dizer que tem uma coisa que funciona muito bem aqui, que é o 

networking com empresas globais, com as outras empresas espalhadas pelo mundo 

que a gente tem. Então os sócios hoje conseguem, eles têm uma rede muito boa com 

os sócios de outras firmas do mundo inteiro, e se a gente precisa de um tema 

específico, de um especialista nesse assunto, a gente consegue achar esse cara. É 

impressionante. Você procura, fala ‘eu preciso desse contato’, se o sócio daqui 

manda um e-mail para o sócio de lá pedindo conhecimento, um slide, um projeto, 

qualquer coisa, isso vem, é impressionante. 

Devido às práticas de aprendizagem organizacional e de gestão do conhecimento 

disponibilizadas, às estruturas propícias à realização da aprendizagem e ao armazenamento da 

memória organizacional, há uma cultura de envolvimento e responsabilização dos 

profissionais por sua própria capacitação. 

A Entrevistada B relata que raramente será repreendida por não disseminar 

conhecimentos, mas que o será caso não busque a capacitação necessária. Em suas palavras, 

“Disseminar depende cem por cento das pessoas”. 

A última questão desta categoria, e sexta no roteiro para entrevistas, ‘Como as práticas 

de gestão do conhecimento complementam os processos de treinamento e desenvolvimento 

existentes para criar valor à organização?’, demonstrou como a gestão do conhecimento pode 

aprimorar os resultados das práticas de aprendizagem organizacional dentro da Organização 

Alfa e acrescenta valor a esta empresa. 

Os entrevistados mencionaram, cada qual conforme sua percepção, elementos da 

gestão do conhecimento que agregam valor às práticas de aprendizagem organizacional. O 

Entrevistado A enfatizou, por meio do estudo de lições aprendidas e melhores práticas, o 

estudo de casos internos, em uma ‘banca de casos’, com treinamentos temáticos, discussões 

dos casos dos clientes e simulação do trabalho de campo. 

A Entrevistada B, por sua vez, destacou o uso dos repositórios internos como 

‘aceleradores’ da aprendizagem, e a economia de tempo para acrescer valor ao serviço de 

consultoria prestado, conforme se verifica no trecho a seguir: “Tudo numa consultoria é 

questão de recurso. Recurso de tempo e recurso de pessoas. Quanto menos recurso você usa, 

melhor, para entregar a mesma coisa”. 

Tanto os ciclos de retroalimentação dos repositórios organizacionais no pós-projeto 

para uma base comum conforme o cargo e atribuições da pessoa, ressaltado na primeira 

questão desta categoria, quanto os aceleradores da aprendizagem para ganho de tempo, 
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contidos nesta questão, destacam as práticas de aprendizagem para agregar valor intrínseco e 

extrínseco aos produtos e serviços da empresa de consultoria. 

Para o Entrevistado A, o conhecimento com o qual se lida nas organizações não 

necessariamente deve ser apenas conhecimento técnico, e mesmo capacidades abstratas 

podem ser passíveis de engajamento coletivo na disseminação e aprendizagem dentro do 

ambiente empresarial, conforme exposto no trecho a seguir: 

“Eu tenho técnicas de gestão do conhecimento desde coisas abstratas, soft skills e etc., 

até coisas quantitativas, matemáticas ou objetivas. Como é que a gente faz isso? A gente cria 

muitos laboratórios aqui dentro, que a gente chama de boot camp” (ENTREVISTADO A). 

Outro ponto relevante para fornecer soluções adequadas às demandas é a realização de 

visitas para compreensão do cenário existente. Conforme explanado pelo Entrevistado A, as 

visitas consistem em aproximar os consultores envolvidos e pessoas da empresa cliente, para 

uma revisão com vistas ao aprimoramento dos processos: 

Foi feito um projeto com uma empresa ‘X’, então a gente pega essa equipe e traz um 

ou dois recursos desse cliente para falar um pouco com as outras equipes, bater um 

papo, falar como é que foi o projeto, o que ele [cliente] gostou, o que ele não gostou, 

numa linha de melhoria contínua que é muito mais industrial, para uma linha de 

melhoria contínua do relacionamento da abordagem com o cliente, da gestão de 

contas. É mais ou menos nessa linha que a gente faz (ENTREVISTADO A). 

O melhor conhecimento do cliente e de suas demandas também proporciona à 

organização a possibilidade de oferecer soluções mais precisas, que resolvam de forma mais 

abrangente e completa as necessidades da empresa cliente. 

Para explicar este fato, o Entrevistado A fez uma analogia entre o potencial cliente e 

um consumidor de pizza, onde conforme os hábitos sociais do cliente é possível oferecer 

soluções mais apropriadas ao seu estilo de vida e, possivelmente vender de mais produtos, 

cuja importância se resume no seguinte trecho: 

Entender quem é o cliente e o hábito dele no momento dele faz com que eu fracione 

ou escalone, muito [disso] é a minha forma de vender um produto que talvez já é 

conhecido do mercado. Só consigo isso se eu tenho gestão do conhecimento do 

cliente, gestão do conhecimento do meu produto e da minha praça 

(ENTREVISTADO A). 

Com base nas respostas às questões propostas, foi possível notar de que forma as 

práticas existentes em uma organização de consultoria influenciam o processo de 

aprendizagem. 
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Os entrevistados apontaram para práticas contextualizadas para a aprendizagem, isto é, 

concebidas e direcionadas conforme o contexto onde esta irá ocorrer, com variações inclusive 

dentro de uma mesma organização, que derivam de abordagens específicas e contextualizadas 

da gestão do conhecimento. 

 

4.1.2. ALFA – INFLUENCIADORES DA APRENDIZAGEM 

 

A segunda categoria de análise, ‘influenciadores da aprendizagem’, buscou captar os 

principais elementos que pudessem influenciar a aprendizagem, dentro da Organização Alfa, 

tanto para facilitar quanto para dificultar este processo, e como a organização buscou, na 

percepção de seus membros, aproveitar os elementos facilitadores e diminuir os elementos 

dificultadores da aprendizagem. 

A primeira pergunta desta categoria, segunda no roteiro de entrevistas, ‘Foram 

identificados fatores facilitadores nas práticas de aprendizagem utilizadas? Se sim, quais?’, 

permitiu identificar na Organização Alfa a existência de dois nichos distintos de facilitadores: 

O primeiro grupo de facilitadores é ligado às pessoas, ao acesso às mesmas e suas 

interações, enquanto o segundo grupo se relaciona com o contexto onde ocorre a 

aprendizagem, tanto em relação aos recursos utilizados quanto em relação à disponibilidade 

de conteúdos para disseminação. 

A divisão dos facilitadores em grupos também pode ser vista na descrição do 

Entrevistado A, para quem os principais fatores facilitadores da aprendizagem são o ramo de 

atuação do cliente, ligado ao contexto, e o serviço a ser ofertado, relacionado ao fator humano 

na aprendizagem. 

No contexto da aprendizagem, as lideranças atuam como disseminadores ao acessarem 

o conhecimento disponível, alinharem com a demanda do cliente e fracionarem o 

conhecimento bruto em elementos menores para disseminação aos demais membros de um 

projeto, onde os conjuntos menores de conhecimento servirão para acelerar a aprendizagem 

dos membros (ENTREVISTADO A). 
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Resumo de melhores práticas para gestão de pessoas, disponibilizado pela 

Organização Alfa, indica que compreender as opções de capacidades e capacitações 

disponíveis nas diferentes áreas ajuda o gestor a fazer decisões embasadas no direcionamento 

de suas equipes, podendo antecipar gargalos de oferta em uma capacidade específica e 

mobilizar os membros disponíveis para mitigar seus prejuízos operacionais, por exemplo. 

Em relação ao acesso ao conhecimento e à interação com os demais membros para a 

aprendizagem, a Entrevistada B relatou uma experiência própria de um treinamento, adquirido 

externamente, onde foram intercalados elementos teóricos e práticos para incentivar a 

aprendizagem das capacidades às quais se relacionava o treinamento em questão. 

Para a Entrevistada B, um incentivador percebido para a aprendizagem foi desassociar 

o conteúdo a ser disseminado de uma finalidade específica, para tornar uma capacidade 

permanente e não vinculada a um único projeto ou demanda, conforme relato da própria 

entrevistada: “Eu gosto muito quando o treinamento acaba e você não vê claramente qual que 

é o foco do negócio, não vê o escopo, onde é para você chegar”. 

Referente à influência do contexto sobre a aprendizagem, a Entrevistada B relatou ter 

apreciado o uso de recursos audiovisuais, e a possibilidade de criar sua própria programação 

de aprendizado quando este ocorre de forma eletrônica, através de ferramentas como, por 

exemplo, o e-learning [aprendizagem eletrônica], em detrimento de processos presenciais. 

É possível relacionar a plataforma de aprendizagem como facilitadora, destacada pela 

Entrevistada B, com o fracionamento do conhecimento massivo em bases de dados para seu 

uso condensado e especificado, como facilitador da aprendizagem, conforme levantado pelo 

Entrevistado A, embora se tratem de formas distintas de incentivar a aprendizagem na 

organização. 

A plataforma para aprendizagem disponível na Organização Alfa, segundo o 

Entrevistado A, também permite a seleção de elementos comuns a determinado segmento de 

atividade de um cliente ou projeto, abordagens de sucesso, conhecimentos acumulados e 

experiências para seu uso como facilitadores – denominados internamente como 

‘aceleradores’ – dentro do processo de aprendizagem em sua organização. 

Duas vantagens atribuíveis ao uso da plataforma interna de aprendizagem para 

armazenamento, codificação e disseminação das experiências anteriores para os demais 

membros da organização são, para o Entrevistado A: diminuir o impacto da rotatividade de 
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pessoal, e disseminar as experiências de um caso ou cliente específico para os demais 

membros da organização. 

Além de estar representado pela ferramenta de aprendizagem organizacional, o 

contexto também se faz perceptível na possibilidade de acessar conhecimento externo por 

duas fontes, ao localizar pessoas externas à organização altamente especializadas e ao adquirir 

conteúdos e conhecimentos externos e específicos para utilização em um determinado projeto, 

conforme relato do Entrevistado A: 

A gente tem duas fontes aqui, dois caminhos. 

Um caminho que é os contratos que a firma tem em escala global ou escala local 

para comprar informações. A gente tem contrato com empresa de jornal do mundo 

inteiro, ou com empresa de dados econômicos, ou com institutos de pesquisa, para a 

gente comprar relatórios para serem input para os nossos projetos. Isso é arquivado, 

em uma escala local e em uma escala global. 

Uma outra coisa é: Eu tenho que acessar pessoas. Eu quero falar com um 

especialista, alguém que foi o vice-presidente de uma empresa de educação em 

países emergentes e que tenha um conhecimento específico, tal, tal e tal. Então, 

existem empresas, redes, posso te citar o nome de duas, por exemplo: GLG [Gerson 

Lehrman Group] é uma, Coleman Research é outra, que você acessa pelo site, você 

coloca o perfil de pessoa que você precisa, ele vai achar essa pessoa e dentro da 

plataforma dessas empresas, você pode fazer uma entrevista como se fosse via 

Skype [aplicação que proporciona serviços de chat, chamadas de vídeo e áudio], e 

você paga aí mil dólares, oitocentos dólares por uma hora de entrevista, e você vai 

ter a visão independente, você não fala quem é a sua empresa nem qual é o seu 

projeto, mas ele compartilha a experiência dele, também sem citar nomes, mas você 

tem acesso ao especialista (ENTREVISTADO A). 

Um exemplo prático citado pelo Entrevistado A ocorreu em uma empresa do ramo 

farmacêutico que desejava precificar equipamentos gravitacionais para uma unidade de 

tratamento intensivo e que, para tal, necessitava do conhecimento de alguém com experiência 

na área médica, que conhecesse tanto unidades de tratamento intensivo quanto equipamentos 

gravitacionais. 

Com o conhecimento deste profissional externo altamente especializado, seria possível 

avaliar a viabilidade de uma nova solução e, desta forma, maximizar a lucratividade desta 

unidade por metro quadrado, e somente é possível encontrar profissionais com conhecimentos 

tão segmentados através de uma ferramenta específica, segundo a opinião do Entrevistado A, 

que finaliza: 

A gente fala muito em B2B [business-to-business, ‘negócio para negócio’], B2C 

[business-to-consumer, ‘negócio para consumidor’], na verdade hoje o mundo é 

P2P, people-to-people [‘de pessoa para pessoa’], então preciso ligar pessoas, o 

conhecimento está ali (ENTREVISTADO A). 
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A segunda pergunta desta categoria, terceira no roteiro de entrevistas, ‘O que tem sido 

feito para superar as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem?’, apontou como 

principal obstáculo para a aprendizagem na Organização Alfa a diversidade de áreas de 

atuação e dos profissionais alocados, ambos de perfis distintos, e a necessidade de ações que 

contemplem as diferenças para prover um padrão de conhecimentos. 

O Entrevistado A menciona ser necessária uma “harmonização de pessoas”, dada a 

variedade de formação das pessoas envolvidas em uma equipe ante a multiplicidade de áreas 

dos clientes e conhecimentos relacionados. Segundo o mesmo, as equipes são formadas e 

niveladas por cargos conforme a expectativa de complexidade e capacidade requeridas para a 

conclusão do projeto em questão. 

Como forma de padronizar os conhecimentos mínimos para determinado cargo, a 

Organização Alfa os denominou de fundamentals, e implementou uma grade global de 

capacidades, e esforços globais tanto para capacitação quanto para habituação dos membros 

às ferramentas de consulta, como forma de aumentar a produtividade do trabalho e nivelar 

globalmente o nível dos funcionários (ENTREVISTADO A). 

É possível notar reflexo da grade global e seus esforços de capacitação através de 

percepção da Entrevistada B, que mencionou a autonomia das áreas para montar seus próprios 

planejamentos anuais de treinamentos como forma de diminuir dificuldades no processo de 

aprendizagem: 

O fato de a empresa ter dado para nós uma flexibilidade para a gente poder montar o 

nosso próprio treinamento, isso ajudou muito. Então eu consigo hoje no meu pilar, 

que tem dez pessoas, ou até menos, olhar para o nosso time de dez pessoas, que é 

nada dentro da organização, e falar ‘o que a gente precisa ter para atender melhor o 

nosso cliente?’ (ENTREVISTADA B). 

A Entrevistada B relata que, dentro da Organização Alfa, raramente se ouve uma 

negativa para um curso ou treinamento, embora nem sempre seja caracterizado como 

investimento da organização, e os funcionários são incentivados a desenvolverem autonomia 

e se responsabilizarem pelo próprio desenvolvimento. 

Em complemento ao fracionamento do conhecimento massivo das bases de dados para 

informações mais palatáveis e contextualizadas, o Entrevistado A também associa às 

lideranças a responsabilidade de, com o término de um projeto, armazenar nos repositórios 

institucionais os conteúdos gerados no decorrer de um projeto, para possível utilização em 

projetos futuros, conforme exposto no trecho a seguir: 



76 

 

“[...] o facilitador do conhecimento que mune com o conhecimento e depois que acaba 

o projeto insere seu conhecimento na plataforma de uma forma global, para ter a melhoria 

contínua e todo o processo de disseminação do conhecimento” (ENTREVISTADO B). 

Para alocar de forma adequada a mão-de-obra disponível nos projetos, na Organização 

Alfa os gerentes do projeto definem em conjunto com os sócios a quantidade e senioridade 

dos membros envolvidos, para então definir as capacidades necessárias e, desta forma, 

designar pessoas conforme alinhamento entre o perfil pessoal e o perfil requerido para atender 

a demanda apresentada (ENTREVISTADO A). 

Caso não exista uma pessoa com o perfil e conhecimentos necessários disponível para 

atuar dentro do projeto, é possível consultar quais pessoas em outros locais, ou países, 

atendem aos requisitos e, desta forma, requisitá-las caso estejam disponíveis para compor a 

equipe e entregar o trabalho necessário (ENTREVISTADO A). 

Considerada a necessidade de interagir com equipes tanto internas quanto internas 

para a realização de seus projetos, e o aumento da complexidade e integração de redes 

organizacionais e sistemas, a Organização Alfa também avalia, conforme exposto em relatório 

de gestão de pessoas disponível em sua página eletrônica, a colaboração como uma habilidade 

crítica, particularmente para as lideranças. 

As respostas dos entrevistados indicam que na Organização Alfa os elementos 

facilitadores da aprendizagem estão ligados a pessoas e ao contexto, enquanto os principais 

potenciais dificultadores se relacionam à distinção de perfis de seus membros, dos clientes e 

das demandas existentes. 

No caso dos dificultadores, a especificidade dos perfis e capacidades é incentivada 

pela própria Organização Alfa, ao olhar para a singularidade de seus clientes e projetos em 

planos específicos das próprias áreas para capacitação, e esta diversidade acaba por beneficiar 

a organização, por proporcionar maior direcionamento e diminuir a demanda por especialistas 

externos da equipe ou mesmo da organização. 
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4.1.3. ALFA – RESULTADOS E GANHOS 

 

A terceira categoria de análise, ‘resultados e ganhos’, composta por duas questões, 

busca detalhar o resultado das práticas de aprendizagem na Organização Alfa e os ganhos 

efetivos apurados em decorrência da adoção de tais práticas, segundo a percepção das pessoas 

entrevistadas. 

A primeira questão desta categoria, e quarta no roteiro para entrevistas utilizado, 

‘Quais foram os resultados efetivos decorrentes das práticas de aprendizagem?’, apontou para 

cinco benefícios principais derivados da adoção das práticas de aprendizagem organizacional: 

rapidez no planejamento, qualidade do trabalho, lições aprendidas, ganhos em vendas, e 

retroalimentação. 

O Entrevistado A menciona como principais os três primeiros benefícios supracitados 

como resultados efetivos das práticas de aprendizagem: 

Através da rapidez no planejamento, a organização do projeto e o acesso a 

conhecimentos específicos para capacitar pessoas que não estejam trabalhando na área de um 

projeto é mais rápido; o aumento da qualidade no trabalho acontece ao acessar pessoas 

qualificadas externas ao projeto para ajudar a desafiar premissas, realizar revisões e aumentar 

o nível do trabalho, conforme relato do Entrevistado A: 

Eu consigo abrir uma tela aqui aonde eu vou ter todos os trabalhos que estão 

acontecendo em consultoria, por exemplo, e aí dá para eu ter um conhecimento em, 

sei lá, redução de custos, eu posso acessar aquele projeto, olhar o que eles estão 

fazendo e colocar alguns desafios ou provocar a equipe daquele projeto. Isso 

também ajudou a gente a conectar pessoas fora do projeto para ajudar dentro do 

projeto. 

Para a Entrevistada B, a qualificação das pessoas presentes em um trabalho pode ser 

notada através do esforço necessário para concluir o projeto proposto aos membros: “Ir e 

fazer um projeto que você nunca fez, faz com que você tenha que trabalhar muito mais do que 

um projeto em que você já tem experiência ou que você já tem algum conhecimento prévio”. 

De forma relacionada, o acesso a pessoas qualificadas, incluindo aquelas externas ao 

projeto, permite a produção de materiais com profundidade e diferenciação em relação ao 

padrão de qualidade da concorrência, com maior quantidade e qualidade de pessoas 

envolvidas no projeto e na produção de materiais derivados deste (ENTREVISTADO A). 



78 

 

O quarto benefício principal, relacionado a ganhos em vendas, foi mencionado de 

maneira explícita por ambos os entrevistados. A Entrevistada B aponta uma maior 

lucratividade devido ao conhecimento dos consultores e o decorrente ganho de prazo, além de 

maior confiança do cliente, exposição e participação de mercado na área relacionada ao 

cliente e/ou ao projeto. 

O Entrevistado A afirma que o uso das práticas de aprendizagem na Organização Alfa 

proporciona um ganho quantitativo ao se mostrar o histórico de trabalhos dentro da área de 

um possível projeto, “[...] talvez de quarenta a cinquenta por cento a chance de ganhar uma 

proposta aumenta [...]”, além de possibilizar a realização de eventos relacionados ao tema que 

ajudem a rentabilizar o projeto, conforme destacado: 

[...] eu passo a fazer um workshop, eu fecho um hotel, eu faço um laboratório, a 

chance de comparecimento, de eu conseguir fazer vendas para pagar aquele evento e 

começar a dar margem também se tornam rentáveis [os eventos], porque é a história 

de um profundo conhecimento da indústria, não só de uma pessoa falando, mas levar 

equipe, levar mais pessoas para falar, isso tende a ter resultado. Um ponto que a 

gente percebe como positivo (ENTREVISTADO A). 

O último benefício principal, denominado de retroalimentação, se relaciona com o uso 

das práticas de aprendizagem organizacional e de gestão do conhecimento para proporcionar e 

armazenar registros de experiências e lições aprendidas (ENTREVISTADO A), além de 

maior conhecimento prévio sobre o tema, desta forma desgastando menos a equipe para 

capacitação em projeto futuro (ENTREVISTADA B). 

Segundo o Entrevistado A, as experiências adquiridas e lições aprendidas são 

armazenadas em uma ferramenta de avaliação de desempenho, para aperfeiçoamento das 

práticas de aprendizagem, mas também como instrumento de gestão dentro da organização, 

um elemento destacado pela Entrevistada B através de maior visibilidade depois de um 

projeto bem sucedido. 

A última questão tanto desta categoria quanto do roteiro de entrevistas, ‘Como a 

organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas para manter seu conhecimento?’, ao 

apontar o papel estratégico do conhecimento para a Organização Alfa, ajudou a esclarecer as 

necessidades e os benefícios desta empresa sobre a adoção de suas práticas de aprendizagem 

organizacional e gestão do conhecimento. 

Segundo o Entrevistado A, a manutenção do conhecimento dentro da organização é 

vital para a Organização Alfa, onde a gestão do conhecimento exerce papel central como 
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direcionador da estratégia global e do posicionamento da empresa em seu mercado, conforme 

se verifica no trecho a seguir: 

Então, para o nosso negócio a gestão do conhecimento, ela é o alicerce, é base. Se a 

gente não tem isso, a gente passa a ser uma empresa de um nível de entrega de 

conhecimento operacional, comum, e aí a gente perde receita. A gestão do 

conhecimento é o primeiro driver da nossa estratégia global. É desafiar, armazenar e 

estruturar o conhecimento para que seja disseminado de forma integral ou parcial 

para os clientes, mercados e indústrias em que atuamos. Então, é pedra fundamental, 

sem isso o nosso negócio não existe (ENTREVISTADO A). 

Um ponto destacado a partir da manutenção do conhecimento pelo Entrevistado A é a 

possibilidade de alcançar um status de excelência e confiabilidade perante o mercado, sendo 

necessário para tal a existência de equipes com habilidades complementares e excelência em 

suas áreas, para poder iniciar um projeto com a mínima capacitação possível. 

Com uma base de conhecimentos mais aprofundada e disseminada pela organização, é 

possível proporcionar ganho ao alocar os recursos necessários por menos tempo, ou alocar 

menos recursos para entregar um projeto, e este ganho de produtividade é aumentado 

conforme aumenta o grau de conhecimento dos membros em determinada área ou produto 

abordado, como destaca a Entrevistada B: 

Então, se eu preciso de dez consultores ‘quebrando a cabeça’ em um problema 

complexo de um cliente, na segunda vez que eu for fazer isso, se eu tiver mantido 

aquele conhecimento internamente dentro da empresa, eu não faço mais com dez 

consultores, eu faço com cinco. Eu faço com dez consultores, mas eu faço na metade 

do tempo, e isso tudo se reflete em rentabilidade, se reflete em margem ganha 

dinheiro para a empresa (ENTREVISTADA B). 

Segundo relatório sobre gestão de pessoas elaborado pela Organização Alfa, uma 

necessidade futura das empresas será reinventar o ambiente de trabalho, com uma cultura de 

aprendizagem baseada na diversidade e inclusividade de perfis e capacidades. 

Conciliar a excelência técnica com a diversidade de perfis e soluções para o cliente 

aparenta ser tanto um desafio quanto uma solução para a Organização Alfa se impor em seu 

mercado. O Entrevistado A destaca da seguinte forma tal desafio, e o liga à gestão do 

conhecimento como solução para garantir soluções abrangentes, porém precisas e ágeis, no 

trecho adiante: 

“É esse o desafio da gestão do conhecimento dentro de uma organização como a 

nossa: global, mas local, multicultural, mas com soluções customizadas. Esse é o desafio” 

(ENTREVISTADO A). 
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Esta versatilidade aliada à manutenção do conhecimento dentro da organização 

permite ainda um ganho na escalabilidade, por propiciar a assunção de mais projetos 

simultâneos, com entrega em menos tempo, com menos recursos e com maiores margens de 

retorno à Organização Alfa (ENTREVISTADA B). 

As percepções colhidas dos entrevistados apontam para a existência de benefícios em 

diversas vertentes associados à adoção das práticas de aprendizagem organizacional e de 

gestão do conhecimento, além da necessidade de manter o conhecimento acessível dentro da 

organização, por se tratar de elemento reconhecido por seus membros como fundamental para 

a realização de suas atividades. 

Com o aperfeiçoamento contínuo e sistemático de seus colaboradores, e por meio de 

uma estrutura que visa planejar de forma rápida para focar no aperfeiçoamento, ganho de 

conhecimentos e experiências, e compartilhamento destes em sua estrutura, a Organização 

Alfa consegue alcançar um nível de excelência em suas áreas de atuação, o que se traduz em 

ganhos financeiros, de imagem e de relacionamento. 

A diversidade de áreas de atuação onde a Organização Alfa atua pode ser conferida 

não apenas na atribuição de práticas adequadas ao contexto social, econômico e 

mercadológico onde estão inseridas, mas também ao segmentar a qualificação de seus 

profissionais e transformar a variedade de perfis, apesar da base comum de conhecimentos 

conforme o cargo exercido, em uma vantagem a serviço da empresa. 
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4.2. CASO DOIS – ORGANIZAÇÃO BETA 

 

O segundo caso contido neste trabalho contém a Organização Beta, cuja descrição 

mais aprofundada pode ser conferida na subseção 3.5.2, ‘organizações escolhidas’. Na 

Organização Beta foi entrevistado um único funcionário, diretor, de perfil mais abrangente em 

relação aos entrevistados do caso anterior, por estar ligado diretamente aos processos de 

treinamento de toda a organização. 

A íntegra da entrevista utilizada para o estudo deste caso, elaborada a partir das 

perguntas constantes no Apêndice A, pode ser conferida no Apêndice D. 

As respostas obtidas foram agrupadas na mesma ordem de categorias para análise e 

suas respectivas questões em relação ao primeiro caso, para posterior análise cruzada, onde 

serão comparados os dois casos entre si e em relação à literatura anteriormente exposta. 

 

4.2.1. BETA – PRÁTICAS PARA A APRENDIZAGEM 

 

Na Organização Beta as práticas para a aprendizagem demonstram estar atreladas à 

sua universidade corporativa e suas funcionalidades, embora exista participação das áreas 

técnicas, cooperação com os clientes e aquisições eventuais de conhecimentos externos, 

quando estes se encontram indisponíveis para acesso ou uso dentro da organização. 

A primeira pergunta desta categoria e do roteiro para entrevistas utilizado, ‘Quais as 

práticas de aprendizagem associadas à gestão do conhecimento?’, indicou haver uma divisão 

em dois grupos temáticos principais: aprendizagem cotidiana, ligada à aprendizagem 

decorrente da atividade profissional, suas situações e lições assimiladas, e universidade 

corporativa, onde são concentradas as capacitações da organização, tanto internas quanto 

externas. 

Na percepção do Entrevistado C, diretor de treinamento e há dez anos na empresa, os 

trabalhos de consultoria realizados na Organização Beta compõem uma forma significativa de 

aprendizagem durante o expediente, devido à interação “[...] com vários clientes, você lida 

com vários projetos, várias situações, então você está sempre aprendendo”. 
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A universidade corporativa, por sua vez, concentra dentro da Organização Beta o 

acesso a treinamentos, tanto técnicos quanto comportamentais, sejam estes elaborados 

internamente ou contratados de entes externos, contemplando várias maneiras de 

aprendizagem dentro da universidade corporativa (ENTREVISTADO C). 

Dentro da universidade corporativa, existem dois direcionadores principais da 

aprendizagem, segundo o Entrevistado C: Um de efetividade, relacionado à aplicabilidade do 

conteúdo aprendido no cotidiano laboral, e outro de inovação, ligado à incorporação de novas 

práticas à Organização Beta. 

A afirmação do Entrevistado C é corroborada por relatórios disponíveis no sítio 

eletrônico da Organização Beta, onde se afirma que os norteadores do desenvolvimento 

profissional são a eficiência e a inovação, desde o ingresso dos membros como trainees até 

alcançarem o cargo máximo de sócios na empresa. 

Para inovar e acrescentar novas práticas de aprendizagem, a Organização Beta se 

utiliza das lideranças, que devem, através de palestras, cursos, benchmarking, reuniões e 

discussões sobre novas formas de aprendizado, trazer conteúdos e colaborar para integrar 

conhecimentos na universidade corporativa, nas áreas técnicas e nos clientes. 

A respeito das pesquisas sobre novas formas de aprendizagem serem conduzidas em 

conjunto por membros da universidade corporativa e das áreas técnicas na Organização Beta, 

o Entrevistado C justificou o porquê de tal escolha: 

No passado, a gente tinha uma equipe específica para fazer isso, aí eu preferi que 

todo mundo fizesse [a pesquisa e desenvolvimento de novas práticas de 

aprendizagem], acho que para não ficar restrito ao grupo de pessoas e que acaba com 

eles desenvolvendo, mas a gente não consegue implementar. É importante que essas 

ideias de inovações, de práticas, elas sejam desenvolvidas pelas próprias pessoas que 

vão implementar. Como ele mesmo desenvolve em conjunto, a implementação se dá 

com mais propriedade. 

É possível também notar um esforço na Organização Beta para capturar a 

aprendizagem cotidiana na execução de seus projetos, através de melhores práticas, lições 

aprendidas e certificações internas de projetos, para armazenamento em bases internas de 

conhecimento, existindo uma ferramenta centralizadora em nível nacional, e outra em nível 

global, ainda não implementada na totalidade em solo brasileiro (ENTREVISTADO C). 

O uso das plataformas de aprendizagem disponibilizadas pela Organização Beta 

também visa fornecer a seus membros uma base de conhecimentos mínima, onde se pode 
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consultar os conhecimentos de projetos anteriores, mas também, por meio das certificações 

internas, desenvolver projetos sob a orientação de um membro mais sênior, relacionado a 

algum conhecimento específico e estratégico (ENTREVISTADO C). 

O conteúdo de um projeto para certificação interna, segundo o Entrevistado C, “pode 

ser um artigo científico, um artigo jornalístico, pode ser uma nova metodologia de trabalho, 

um processo novo, uma ideia nova de um produto ou um serviço novo, e eles vão 

desenvolvendo projetos, ou conteúdos específicos”, e é alinhado com processos estratégicos 

previamente atribuídos pelos membros mais sêniores. 

Após a aprovação, os projetos e seus conteúdos são armazenados em bases de 

conhecimentos internas, para possibilitar consultas posteriores por meio de ferramentas 

diversas, e consequente uso dos conhecimentos gerados em projetos futuros, disseminando 

assim os conhecimentos gerados pela organização ao fornecer um ponto inicial mais avançado 

para pesquisas e trabalhos para atender demandas de clientes (ENTREVISTADO C). 

A disseminação dos conhecimentos gerados e armazenados nos repositórios internos 

também depende da disponibilidade de acesso para surtir efeito. Na Organização Beta, a 

universidade corporativa dispõe de uma espécie de ‘campus virtual’ que, segundo o 

Entrevistado C, possui um espaço para armazenamento e acesso dos trabalhos elaborados, 

com o intuito de fornecer melhoria internas e inovações. 

Também é possível notar um cuidado no planejamento de cenários por parte da 

Organização Beta, por haver um centro específico de inovações, onde é possível consultar 

informações para detectar tendências e, em conjunto com a área técnica, elaborar projetos 

com base nestas tendências e nas experiências anteriores do pessoal envolvido 

(ENTREVISTADO C). 

Tal renovação do conhecimento, contextualizada pelas informações trazidas de 

experiências anteriores, de dados consultados nos repositórios internos, dos padrões e 

tendências apontados em pesquisas internas, e pelo papel das lideranças na disseminação 

interna, possibilita a realização de novos ciclos de aprendizagem com vistas a melhorias 

contínuas e novas formas e conteúdos de aprendizagem. 

A segunda questão desta categoria, e quinta no roteiro de entrevistas, ‘Quais as 

principais práticas utilizadas para a conservação da memória corporativa e disseminação do 

conhecimento?’ aponta o uso da universidade corporativa na Organização Beta como 
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principal meio de conservar, disseminar e concentrar o conhecimento, servindo como 

canalizador para outras práticas de gestão do conhecimento. 

A conservação da memória ocorre dentro do contexto da universidade corporativa, 

porém por meio de sistemas próprios da Organização Beta, tanto locais quanto globais, onde 

se “[...] armazena as informações e dentro da universidade corporativa você tem uma base, 

um sistema que guarda todas essas informações, do que foi levantado e feito aqui, seja de 

pesquisa, seja de treinamento, seja a fonte que for” (ENTREVISTADO C). 

Além das ferramentas de acesso e dos repositórios eletrônicos, há também bibliotecas 

físicas próprias da Organização Beta, onde são mantidos livros de temas considerados 

clássicos para a empresa, mas a maior parte das informações internas é mantida em meios 

eletrônicos, embora também exista na organização acesso a bases de periódicos acadêmicos, 

cuja assinatura é mantida pela empresa (ENTREVISTADO C). 

Outra prática notável na Organização Beta e também realizada através da universidade 

corporativa, mais especificamente através do sistema global em implantação mencionado pelo 

Entrevistado C, é a realização de mapeamentos e catalogações, especialmente para acessar e 

disseminar melhores práticas pela organização. 

Não existe atualmente nos sistemas de aprendizagem da Organização Beta alguma 

função específica para aprendizagem social, porém dúvidas podem ser solucionadas 

coletivamente por outros meios, tais como e-mails e chamadas por conferência, sendo tal 

colaboração incentivada pela empresa, especialmente em um plano internacional, conforme 

destaca o Entrevistado C: 

“[...] quando a gente tem uma dúvida ou, enfim, qualquer necessidade, é avisado o 

sócio responsável desse setor, que fica em algum país, e ele vai nos ajudar. Ele ou a equipe 

dele”. 

Outro aspecto destacado pelo Entrevistado C em relação à conservação da memória 

corporativa tange à segurança dos dados que circulam dentro da Organização Beta, e envolve 

um foco na retenção do conhecimento e manutenção da propriedade intelectual, mas 

principalmente na questão da ética, do monitoramento e da fiscalização para que não ocorram 

incidentes que comprometam a segurança dos dados: 
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“Mas a empresa tem isso no valor dela, então mais importante do que tudo isso que eu 

te falo somado, facilita os valores que a gente mesmo acredita e que evitam acontecer 

[incidentes]” (ENTREVISTADO C). 

É possível concluir, desta forma, que enquanto as práticas de manutenção da memória 

corporativa são canalizadas para ocorrer principalmente através da universidade corporativa, 

os valores defendidos pela Organização Beta norteiam suas ações em todos os aspectos e, 

desta forma, buscam impingir uma mentalidade de melhoria e compartilhamento do 

conhecimento organizacional. 

A terceira questão desta categoria, sexta no roteiro empregado para realização das 

entrevistas, ‘Como as práticas de gestão do conhecimento complementam os processos de 

treinamento e desenvolvimento existentes para criar valor à organização?’, acabou por 

apontar um foco para a efetividade na concepção e execução das práticas de aprendizagem 

existentes na Organização Beta. 

Embora os treinamentos e capacitações realizados nesta organização sejam elaborados 

em sua forma pela universidade corporativa, o conteúdo presente é definido pelas áreas 

técnicas, para garantir não apenas o atingimento dos objetivos propostos para a aprendizagem, 

mas também de forma a visar atingir “melhor efetividade”, segundo o Entrevistado C. 

Foi possível verificar, por meio de depoimento do Entrevistado C, que na Organização 

Beta os processos de treinamento são complementados para gerar valor ao se aumentar a 

significação dos mesmos, e isto ocorre ao vincular a programação destes treinamentos às 

áreas técnicas, mas em conjunto com a universidade corporativa e com o incentivo ao 

engajamento das pessoas na disseminação dos novos conhecimentos. 

Há, também, uma ênfase na Organização Beta para desenvolver, além das capacidades 

técnicas, capacidades mais abstratas, ligadas a fatores comportamentais, a exemplo das soft 

skills, cuja presença nas capacitações aumentou consideravelmente nos últimos dez anos e 

abrange todos os níveis organizacionais, “de trainee a sócio” (ENTREVISTADO C). 

Para averiguar se os conteúdos aprendidos pelos membros da Organização Beta estão 

adequados à realidade onde estes se inserem, foi relatado pelo Entrevistado C haver um 

acompanhamento contínuo, por meio de entrevistas, para verificar a satisfação do cliente com 

a capacidade dos funcionários e com a adequação destes às demandas propostas. 
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Estas entrevistas de acompanhamento normalmente são executadas por membros mais 

experientes da organização. Segundo o Entrevistado C, “[...] um dos pontos é que os líderes, e 

muitas vezes até o presidente faz essa pesquisa, então são os líderes mais sêniores que fazem, 

que vão fazer as entrevistas, e um desses itens é verificar a capacidade que as equipes têm em 

atender o cliente com qualidade”. 

Com base nas percepções colhidas, foi possível compreender com maior profundidade 

quais são as práticas existentes na Organização Beta relacionáveis a seus processos de 

aprendizagem. 

Para o Entrevistado C, os meios disponibilizados pela organização para a realização da 

aprendizagem passam pela universidade corporativa, cujo papel é “[...] cuidar de toda a 

questão operacional e cuidar da questão de melhor efetividade”. A contextualização das 

práticas ocorre para adequá-las à área técnica relacionada ao processo de capacitação e 

alinhamento com o planejamento da área. 

 

4.2.2. BETA – INFLUENCIADORES DA APRENDIZAGEM 

 

A segunda categoria para análises presente neste estudo, ‘influenciadores da 

aprendizagem’, colheu percepções sobre os principais fatores com potencial de influenciar a 

aprendizagem na Organização Beta, bem como de que forma tal empresa tentou maximizar os 

benefícios dos facilitadores e minimizar os dificultadores da aprendizagem. 

A primeira pergunta da presente categoria, e segunda no total, ‘Foram identificados 

fatores facilitadores nas práticas de aprendizagem utilizadas? Se sim, quais?’, apontou para 

dois facilitadores principais, sendo um deles ligado à ação das lideranças e outro ligado à 

própria área de atuação da empresa, isto é, ao fato de a Organização Beta atuar no ramo de 

consultoria. 

A ação das lideranças e, mais especificamente, seu apoio, é tido pelo Entrevistado C 

como fundamental, pelo fato de a liderança apoiar “[...] as atividades de gestão, de 

desenvolvimento, de pessoas, de conhecimento”, além de os líderes atuarem como 

facilitadores em treinamentos e estarem presentes em eventos realizados pela universidade 

corporativa da Organização Beta (ENTREVISTADO C). 
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Em seu último relatório anual, a Organização Beta menciona manter um programa de 

desenvolvimento específico para lideranças de alto desempenho que visa prepará-las para 

assumirem a função de sócios e, desta forma, coordenar uma quantidade maior de equipes 

enquanto expandem suas capacidades e horizontes. 

O fato de a Organização Beta atuar como consultoria é benéfico para a aprendizagem 

por lidar essencialmente com a gestão do conhecimento. Nas palavras do Entrevistado C, “[...] 

ela vende basicamente conhecimento, então isso facilita muito porque está no próprio DNA 

da empresa essa procura, esse é um ponto”. 

O fator contextual não se restringe à área de atuação da empresa, pois também está 

representado, por exemplo, pelo apoio institucional às atividades de desenvolvimento. 

Segundo o Entrevistado C, há impacto no orçamento disponível para as ações de 

desenvolvimento de pessoas e conhecimentos. 

Como forma de incentivar a aprendizagem de sua força de trabalho, a Organização 

Beta oferece reembolso de cursos de idiomas e cursos de graduação e especialização, que 

representam quase quarenta por cento do investimento total em treinamentos. 

Embora não exista um incentivo financeiro específico para que as lideranças atuem 

como facilitadoras da aprendizagem dos demais membros de suas equipes, na Organização 

Beta há um incentivo institucional. Segundo percepção do Entrevistado C, “[...] as pessoas 

que se destacam como conhecedores de uma determinada área acabam sendo referência 

interna, então isso para a carreira tem um impulso bem grande”. 

A última pergunta desta categoria de análise, e terceira ao todo, ‘O que tem sido feito 

para superar as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem?’, revelou a existência 

na Organização Beta de uma instância específica para questões educacionais e de 

aprendizagem, que atua como suporte às práticas de aprendizagem em momentos de eventuais 

dificuldades encontradas. 

Segundo o Entrevistado C, existe um comitê de educação, um instrumento formal de 

governança corporativa, onde são discutidas questões orçamentárias e estratégicas, além de 

ser feito um controle de metas por meio dos indicadores, e tal conselho pode apoiar, 

aconselhar ou patrocinar questões específicas perante a universidade corporativa. 
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O comitê é composto por membros de várias áreas, para obter diversas perspectivas e 

instâncias da Organização Beta, conforme relato do Entrevistado C, que faz parte do referido 

comitê: 

Então tem um instrumento formal de governança que a gente pode levar essas 

questões e ter um feedback, ele [comitê] é composto por membros de várias áreas, 

pelo diretor de RH, pelo presidente, por mim, diretor da área, o de inovação 

também, e aí a gente desenvolve junto essas capacidades (ENTREVISTADO C). 

As dificuldades encontradas são também, para fins de retroalimentação dos sistemas 

de aprendizagem da organização, registradas e levadas em consideração para realizar 

planejamentos para os anos seguintes, com as alterações vistas como necessárias “[...] para 

que sejam corrigidos desvios e potencializem os aspectos positivos” (ENTREVISTADO C). 

Tanto no caso das dificuldades observadas sendo corrigidas e suas soluções 

incorporadas aos planejamentos e sistemas de aprendizagem, quanto no acréscimo das 

experiências e lições aprendidas nos projetos para os repositórios institucionais, nota-se uma 

preocupação na Organização Beta com a melhoria incremental e o fornecimento de subsídios 

a seus membros para que se desenvolvam de forma contínua. 

A Organização Beta se esforça para manter uma grande base de conhecimentos 

relativos aos temas de seus clientes e de seus projetos, mas pode ocorrer a necessidade de 

conhecimentos específicos, especialmente em áreas de ingresso recente, embora tal evento 

seja, segundo percepção do Entrevistado C, ‘muito difícil’, mas não impossível. 

No ano fiscal de 2015, havia menos de trinta funcionários temporários ou autônomos 

na Organização Beta, o que indica a existência de pessoal próprio contratado para fins 

específicos e projetos curtos em pequenas quantidades. Contudo, a empresa não possui dados 

referentes a profissionais terceirizados atuando em suas dependências, por não gerir este tipo 

de informação a respeito de seus prestadores. 

A carência de pessoal específico, quando relacionada a um tema técnico, é identificada 

pela área técnica responsável e, quando relacionada a temas comportamentais, identificada 

pela universidade corporativa. Em ambos os casos, as equipes envolvidas têm autonomia para 

identificar e apontar eventuais lacunas ou deficiências, além de identificar quais são os 

especialistas disponíveis para uma contratação pontual (ENTREVISTADO C). 

Outra possibilidade para adquirir conhecimento externo na Organização Beta é trazer 

especialistas que sejam da própria organização, mas atuem em outras regiões, ou países, para 
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acrescentar o conhecimento necessário para determinada capacitação ou projeto, conforme 

esclarece o Entrevistado C: 

Então às vezes é melhor contratar uma pessoa de fora, às vezes você tem um ‘X’ 

tema técnico que tem de vir uma pessoa, que às vezes pode ser da própria empresa, 

que vem dos Estados Unidos ou de outro país, para dar o treinamento, ou pode ser 

alguém que a gente contrate eventualmente no Brasil como, por exemplo, um setor. 

A gente tem muitas equipes trabalhando com um setor, o setor econômico, então 

quando a gente identifica um setor, você tem que construir uma base de 

desenvolvimento do zero. Quero dizer, você tem muitos especialistas que conhecem 

o setor, mas às vezes alguns temas você precisa trazer de fora, para um especialista. 

Estou te dando um exemplo. Então existe essa valorização, trazer de fora sempre que 

há necessidade. 

Por meio destas percepções colhidas, foi possível verificar que na Organização Beta os 

elementos facilitadores da aprendizagem estão ligados à ação das lideranças e a elementos 

ligados ao contexto onde a organização se insere, notavelmente por já ter uma mentalidade 

voltada a apoiar a busca, desenvolvimento e exploração do conhecimento, visto ser uma 

organização de uso intensivo do conhecimento. 

Um fator citado pela Organização Beta em relatório interno sobre capital humano, 

disponibilizado em seu sítio público, é o acompanhamento mais próximo, com consequente 

cobrança, de capacitações exigidas globalmente pela empresa, para garantir que a operação 

brasileira da Organização Beta cumpra os requisitos internos internacionais relativos ao tema. 

O principal dificultador da aprendizagem identificado foi a pouca familiaridade em 

áreas onde o ingresso da Organização Beta seja recente, podendo necessitar de contratações 

pontuais para trazer novos conhecimentos necessários à empresa, e quando são feitas 

correções das dificuldades encontradas, estas são assimiladas, tal qual ocorre com lições 

aprendidas, dentro da organização e seu planejamento. 

 

4.2.3. BETA – RESULTADOS E GANHOS 

 

A última categoria de análise, ‘resultados e ganhos’, é composta por duas questões, e 

buscou obter respostas sobre os resultados efetivos decorrentes das práticas de aprendizagem 

na Organização Beta, além dos ganhos percebidos segundo a percepção do Entrevistado C, 

diretor da empresa. 
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A primeira questão da categoria, e quarta no roteiro para entrevistas, ‘Quais foram os 

resultados efetivos decorrentes das práticas de aprendizagem?’, foi respondida parcial e 

involuntariamente pelo Entrevistado C ainda durante a segunda pergunta, complementada 

posteriormente no decorrer da entrevista em momento oportuno. Estes trechos foram movidos 

para a análise da quarta questão, para melhor compreensão por parte do leitor. 

Segundo o Entrevistado C, a Organização Beta adota uma série de indicadores como 

forma de medir o progresso e avaliar um processo de aprendizagem: “Então tem indicadores 

organizacionais, indicadores de aprendizagem, eles fazem prova no final do treinamento, 

indicadores de reação, se eles avaliam bem os facilitadores...”. Há ainda sistemas de avaliação 

atrelados aos indicadores como forma de complementar a medição da aprendizagem. 

Além destes indicadores relacionados à aprendizagem em si, os processos de 

aprendizagem também são submetidos a outros indicadores, relacionáveis com o direcionador 

de efetividade, conforme mencionado na subseção 4.2.1.  

Atualmente na Organização Beta são avaliados, complementarmente à aprendizagem 

em si, a aplicação do conteúdo da aprendizagem no trabalho, e está em implementação, após 

uso em alguns projetos piloto, um indicador de impacto, conforme explica o Entrevistado C: 

A gente tem avaliado indicadores de aplicação, quando eles estão aplicando no 

trabalho, e agora a gente está implementando indicadores de impacto, ou seja, 

quando você faz uma ação de desenvolvimento, qual o impacto que tem na área, por 

exemplo, em termos de eficiência, ou qualidade, baixo risco... 

Segundo dados do sítio eletrônico da Organização Beta, entre 2012 e 2015 a média de 

capacitações formais por pessoa, segmentada por nível hierárquico, sempre se manteve 

superior à meta estipulada de quarenta horas anuais em todos os casos, e com um total 

superior a trezentas mil horas anuais em cada um dos anos dentro do período mencionado. 

Os resultados das avaliações de aprendizagem efetuadas dentro da organização são 

acessíveis aos próprios funcionários, e também às lideranças da Organização Beta. Segundo o 

Entrevistado C, as lideranças responsáveis e os coordenadores dos cursos também têm acesso 

e, “a partir de agosto” [de 2017] deve ser ampliado o acesso dos resultados a todos os 

profissionais da empresa. 

Embora as capacitações em ambientes virtuais, quando comparadas com aquelas 

presenciais, sejam mais de três quartos do total, há uma integração entre ambas as formas de 

aprendizado na Organização Beta. Relatório de capital humano disponível em sua página 
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eletrônica indica que os cursos à distância são aproveitados como parte da composição do 

aprendizado local, com a existência de treinamentos obrigatórios e outros facultativos. 

A avaliação interna das práticas de aprendizagem, segundo o Entrevistado C, é 

positiva, inclusive quando considerados os indicadores como método para avaliação, pois, 

segundo este, ao comparar a evolução anual dos indicadores da aprendizagem, é possível 

notar e quantificar um crescimento contínuo a cada ano. 

O Entrevistado C alega que as práticas de aprendizagem utilizadas na Organização 

Beta serviram para o aumento da quantidade de pessoas qualificadas e da produtividade em 

áreas que realizaram capacitações específicas para esta finalidade, além de benefícios 

relacionados ao engajamento das pessoas e o alinhamento das novas lideranças com a 

diversidade de perfis e culturas dentro da organização. 

Na Organização Beta, após a realização de um treinamento interno sua conclusão é 

registrada internamente em seus sistemas através da universidade corporativa, e mesmo 

quando determinada capacitação é contratada externamente, ainda assim há o registro interno, 

para posterior visualização e consulta para avaliação de desempenho e alocação em projetos 

futuros. 

Questionado se é possível visualizar os treinamentos concluídos na atribuição de 

equipe para um novo projeto, o Entrevistado C foi enfático: “A gente faz a avaliação por 

análise de competências. Dependendo das competências das pessoas, elas vão ser alocadas 

aqui ou ali”. 

A última questão da categoria, e que encerra o roteiro de entrevistas, ‘Como a 

organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas para manter seu conhecimento?’, 

demonstrou que a Organização Beta, embora valorize a manutenção do conhecimento dentro 

da empresa, até para fins de individualização e premiação por suas capacidades, também 

reconhece e valoriza trocas internas e com o meio onde está inserida. 

O Entrevistado C inicia sua explicação sobre os benefícios da Organização Beta ao 

direcionar práticas para manutenção do conhecimento a partir da importância de nem sempre 

manter o conhecimento restrito à empresa: 

A gente não precisa necessariamente manter o conhecimento dentro da organização. 

Por exemplo: Tem determinados temas que são sigilosos, é verdade, clientes e tal, 

que você não pode repassar. Mas a empresa faz estudos também, e estes estudos 
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ajudam o mercado. Quero dizer, de uma maneira geral, aqueles que são dados 

públicos a gente divulga e está ajudando. 

Como exemplo de conhecimentos compartilhados com a comunidade no entorno da 

Organização Beta, o Entrevistado C mencionou existir um instituto vinculado à empresa, que 

trabalha com pessoas jovens e em situação de vulnerabilidade social, que saem com o 

aprendizado adquirido, além de palestras, projetos e estudos de caso em universidades. 

No caso deste instituto, embora o foco da Organização Beta seja na aquisição e 

desenvolvimento de informações internas, que são retidas dentro da empresa e usadas em seus 

projetos conforme sua necessidade, há outros conhecimentos, de caráter público, que são 

compartilhados com outros entes. 

Outro fator a considerar sobre a retenção dos conhecimentos na Organização Beta é 

que, embora esta ceda conhecimento à comunidade, também recebe conhecimentos do meio 

com o qual interage (ENTREVISTADO C). 

Esta atitude também é refletida no incentivo à diversidade da Organização Beta, para 

quem, segundo seu relatório de capital humano, equipes plurais resultam em uma visão mais 

abrangente e em soluções mais completas para seus projetos e clientes. 

A importância da aprendizagem é reconhecida na Organização Beta para uso em 

avaliações de desempenho, e também para capacitar seus membros e torna-los prontos para 

eventuais oportunidades de desenvolvimento e promoção dentro da empresa, pois, segundo o 

Entrevistado C: 

[...] no fundo a pessoa, até quando tem a promoção, ela está treinada, é o nível de 

conhecimento que ela possui, então para que ela possa ser promovida, um dos 

critérios é o nível de conhecimento que a pessoa possui, e para ela obter este 

conhecimento quem oferta as ações de desenvolvimento é a própria Organização 

Beta, a própria empresa por meio da universidade [corporativa] ou por meio de 

investimentos em instituições externas. Então a pessoa percebe uma valorização 

muito grande, dado até [que] talvez os maiores investimentos que a gente faz sejam 

nessa área. 

A capacitação do colaborador para atender a uma base mínima, mas também com 

personalizações e aprofundamentos conforme a preferência do membro em questão e das 

áreas com as quais este possui maior ligação também é lembrada pelo Entrevistado C, que 

ressalva nem sempre haver demanda para uma área específica, o que leva à necessidade de 

conhecer e eventualmente atuar em outras áreas para se manter em atividade. 
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O intercâmbio de pessoas entre as diversas áreas não só é previsto, como também 

incentivado na Organização Alfa. As pessoas passam por diversas áreas em sua ambientação 

inicial à organização, notavelmente no ingresso como trainees, e embora acabem se 

aproximando por alguma área em particular, há a possibilidade de troca posterior. 

As percepções colhidas na Organização Beta indicam a existência de metas e 

indicadores que auxiliam na mensuração dos benefícios decorrentes da aprendizagem, tanto 

em relação à assimilação quanto em relação à aplicabilidade dos conteúdos propostos por uma 

capacitação em particular. 

Há também mecanismos para avaliação do processo de aprendizagem em si como, por 

exemplo, a avaliação dos responsáveis pela disseminação dos conteúdos e a transformação de 

treinamentos virtuais em capacitações presenciais, com a efetiva disseminação do conteúdo 

assimilado eletronicamente para outros membros da organização. 

Na Organização Beta são valorizadas as trocas de conhecimentos, tanto dentro da 

empresa, com rotações de membros entre equipes e aquisições de membros eventuais, quanto 

para fora da empresa, onde existem interações com a comunidade no entorno da empresa, 

para beneficiar a sociedade com sua presença e ajudar a formar potenciais futuros membros. 

Por fim, a Organização Beta reconhece e incentiva o desenvolvimento de uma base 

comum de conhecimentos, bem como a possibilidade de aprofundar conhecimentos e, desta 

forma, propiciar especialização a seus membros em determinadas áreas ou vertentes do 

conhecimento, para diversificar sua base de capacidades, explorar e recompensar as pessoas 

pelo seu preparo, engajamento com o próprio desenvolvimento, e desempenho de tarefas. 

O comprometimento institucional e financeiro da Organização Beta pode ser 

verificado, em termos práticos, por seu investimento constante em práticas e programas de 

capacitação, pela estrutura disponibilizada, física e virtualmente, para que ocorra o 

desenvolvimento e disseminação de conhecimentos e capacidades, e pela regularidade e 

atingimento das metas propostas em relação à carga horária anual de capacitações de seus 

membros. 

A busca pela excelência técnica e desenvolvimento contínuo dos membros por parte 

da Organização Beta também é notável em sua lista de principais temáticas, onde se 

destacam, dentre outras, conformidade, governança, manutenção de pessoal, qualidade no 
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serviço, resultados financeiros e segurança da informação, que se fizeram presentes nos 

documentos e percepções colhidos para a realização desta análise. 

 

4.3. ANÁLISE CRUZADA 

 

A última etapa desta seção, denominada análise cruzada, objetiva comparar, dentro das 

categorias de análise, elementos colhidos de ambos os casos, sejam estes percepções 

decorrentes das entrevistas realizadas ou trechos de documentos internos relacionados à 

temática deste estudo, além da comparação com a bibliografia apresentada na seção 2, 

‘referencial teórico’. 

 

4.3.1. PRÁTICAS PARA A APRENDIZAGEM 

 

Na primeira categoria para análise, ‘práticas para a aprendizagem’, é possível constatar 

algumas semelhanças, mas também diferenças nas abordagens entre a Organização Alfa, 

contida no primeiro caso estudado, e a Organização Beta, representada pelo segundo caso 

descrito nesta dissertação. 

Enquanto na Organização Alfa as pessoas entrevistadas apontaram para a adoção de 

práticas individualizadas conforme o contexto e situação onde ocorrerá a aprendizagem, na 

Organização Beta foi possível notar uma centralização das práticas de aprendizagem ao redor 

de sua universidade corporativa, com destaque para o compartilhamento das lições aprendidas 

dentro da organização por meio de armazenamento e acesso via universidade corporativa. 

Em ambos os casos, é possível relacionar a adoção das práticas de aprendizagem pelas 

organizações estudadas com a preocupação de Cook e Yanow (1996) acerca da aprendizagem 

organizacional enquanto forma de proporcionar um conjunto de conhecimentos e práticas 

condizente com a forma particular de atuação de uma empresa e de um indivíduo em 

particular dentro de seu grupo funcional. 
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A etapa de pré-projeto existe em ambas as organizações, mas é descrita em maior 

detalhamento pelo Entrevistado A, diretor da Organização Alfa, onde se identifica a presença 

de algumas das práticas de geração do conhecimento descritas por Duhá e Porto (2002), tanto 

de geração interna, como análise de indicadores e estudo de casos internos, quanto de 

aquisição externa, como pesquisas colaborativas e parcerias formais e informais. 

Na Organização Beta, a etapa de pré-projeto aparenta estar mais ligada à geração 

interna de conhecimento (DUHÁ; PORTO, 2002) em ambos os seus direcionadores 

principais, isto é, tanto em relação à aplicabilidade do aprendizado quanto em relação à 

inovação nas práticas de aprendizagem. 

Em comparação com as principais práticas de aprendizagem elencadas por Ferreira 

(2008), a fase de pré-projeto verificada está mais ligada com estudo de casos, planejamento de 

cenários e, de uma forma menos direta, gestão de pessoas, por meio de plataformas internas 

para acesso aos diversos sócios e colaboradores da organização. 

A etapa de projeto propriamente dita envolve a aprendizagem decorrente dos trabalhos 

desenvolvidos no projeto onde a equipe alocada está a atuar, e utiliza mais intensamente três 

das atividades mencionadas por Garvin (1993) para que uma organização seja classificável 

como organização que aprende: aprendizado com terceiros, experimentação, e resolução de 

problemas. 

A etapa de pós-projeto possui maior relação com duas atividades, especificamente o 

aprendizado com experiências passadas e a transferência do conhecimento (GARVIN, 1993). 

Ambas as atividades acontecem por meio do armazenamento em repositório institucional das 

lições aprendidas, para consulta futura por parte dos demais membros de suas organizações. 

Estes espaços para socialização e compartilhamento de experiências, representados por 

ferramentas próprias das organizações, a exemplo, porém não restritos à universidade 

corporativa da Organização Beta, entram nas dimensões de compartilhamento e disseminação 

no mapeamento das práticas de gestão do conhecimento constantes no estudo de Kuniyoshi e 

Santos (2007). 

A escolha na Organização Beta por integrar equipes técnicas e da universidade 

corporativa para pesquisar novas formas de aprendizagem, mais do que uma política interna 

da empresa, pode ser parte de um processo adotável em organizações de características 
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semelhantes. Na McKinsey & Company, por exemplo, há um esforço para engajar todos os 

seus membros em esforços de transferência do conhecimento (LEE; JIN, 2014). 

O provimento de uma base mínima comum de conhecimentos, mencionado de alguma 

forma por todos os entrevistados, mas principalmente pela Entrevistada B, que recordou seu 

processo de ingresso na organização e a capacitação inicial à qual foi submetida para atingir o 

padrão de conhecimentos de seu cargo. 

Esta capacitação comum pode ser relacionada com duas das quatro principais 

dimensões do modelo de carreira de Lício (2005) na PricewaterhouseCoopers: Conhecimento 

técnico e desenvolvimento de pessoas, embora as outras duas dimensões, entrega de serviço 

ao cliente e desenvolvimento de negócios, também sejam relevantes para as organizações 

estudadas. 

Sobre as quatro categorias principais das práticas de gestão do conhecimento 

(KUNIYOSHI, 2008), estratégias e métricas, captura e codificação, compartilhamento e 

comunidades de prática, e aplicação do conhecimento, na Organização Alfa o Entrevistado A 

as associou com estratégias e métricas e a Entrevistada B enfatizou principalmente o 

compartilhamento e comunidades de prática. 

Na Organização Beta, a partir das quatro categorias principais das práticas de gestão 

do conhecimento supracitadas (KUNIYOSHI, 2008), embora todas possuam sua importância 

para a organização, foi possível identificar maior ênfase em duas das categorias: 

compartilhamento e comunidades de prática, e aplicação do conhecimento. 

Além de compartilharem a ênfase no compartilhamento e comunidades de prática, 

outras práticas associadas à gestão do conhecimento são visíveis de forma acentuada em 

ambas as organizações, a exemplo de repositórios de documentos, lições aprendidas, melhores 

práticas e mensuração do conhecimento. 

O uso do conhecimento previamente adquirido, contido tanto de forma documental 

quanto implicitamente nas práticas de uma organização, como meio de subsidiar a geração e 

uso de novas capacidades, é descrito por Davenport e Prusak (2002). 

Embora em ambas as organizações a memória corporativa seja armazenada em 

sistema próprio, a abordagem dada às práticas de conservação destes conhecimentos é 

diferente: 
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Na Organização Alfa, o entendimento é em relação à possibilidade de verticalização 

dos conhecimentos e direcionamento dos treinamentos, com uso da estrutura organizacional 

para armazenamento do conhecimento dentro das trilhas apropriadas, para alocação conforme 

área de atuação e nível hierárquico. 

A Organização Beta privilegia a possibilidade de realizar mapeamentos e catalogações 

por meio de seu sistema global, ainda em implantação no Brasil, para torná-los disponíveis a 

colaboradores de todo o planeta, e também para possibilitar a padronizar e compartilhar suas 

melhores práticas. 

Sobre este ponto, Lício (2005, p. 117), em seu estudo dentro da 

PricewaterhouseCoopers, uma consultoria de grande porte, relata que “[...] o 

compartilhamento do conhecimento dentro da equipe ocorre de forma satisfatória, até pela 

necessidade de executar o trabalho com a qualidade desejada, o que exige que o 

compartilhamento seja realizado”. 

Dois pontos em comum vistos em ambas as organizações, cada qual à sua maneira, são 

a preocupação com a confidencialidade e segurança dos dados, e o incentivo para contatar 

membros de outras localidades e, desta forma, obter acesso a um conhecimento específico, em 

contatos normalmente intermediados por membros de alto grau hierárquico como, por 

exemplo, sócios destas organizações. 

No caso da Organização Beta, uma explicação adicional concedida pelo Entrevistado 

C é o conjunto de valores da empresa, que seriam responsáveis, na percepção do referido 

entrevistado, por evitar incidentes de segurança da informação. De fato, relatório da 

Organização Beta referente ao período fiscal de 2015 indica não ter ocorrido qualquer 

incidente ligado ao tema que levasse a prejuízos sérios. 

Para garantir a qualidade e a confidencialidade dos dados contidos, a estrutura de 

segurança da informação deve apoiar a preservação da memória corporativa através do 

controle ao acesso e manutenção dos dados via regras e políticas da empresa, duas práticas de 

gestão do conhecimento constantes no mapeamento de Kuniyoshi e Santos (2007). 

A comunicação e troca de conhecimentos entre equipes distintas, contudo, tem 

potencial de apresentar dificuldades, seja por não haver uma cultura de colaboração entre as 

equipes, seja devido à competitividade interna dos colaboradores, seja por conta do alto grau 
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de especialização das pessoas dentro de cada indústria ou serviço em empresas de consultoria 

(LÍCIO, 2005). 

As práticas acima relatadas, embora incentivem e até mesmo facilitem a 

aprendizagem, não garantem plenamente o sucesso da aprendizagem caso não exista um 

esforço por parte do colaborador, razão pela qual deve ser incentivada pelas organizações a 

participação deste mesmo colaborador no processo de aprendizado. 

Responsabilização a pessoa em relação ao próprio aprendizado é condizente com o 

apurado por Lício (2005) sobre o autodesenvolvimento como causa do crescimento 

profissional, e também está de acordo com Pelster et al. (2016), onde se destaca a necessidade 

de uma cultura de aprendizagem focada no próprio indivíduo. 

A maior fonte de divergências entre as organizações nesta categoria de análises, apesar 

de também apresentar convergências, ocorreu em relação às percepções sobre o uso das 

práticas de gestão do conhecimento para complemento das práticas de aprendizagem 

organizacional e geração de valor. 

Um ponto comum às organizações estudadas neste item foi destacar a importância das 

habilidades não técnicas, geralmente comportamentais e, portanto, mais abstratas, cuja 

incidência tem aumentado. Esta visão converge com Nonaka e Johansson (1985), para quem 

tais habilidades se associam com a capacidade de reunir e disseminar informações dentro da 

organização, ao gerar incentivos à participação das pessoas nos processos de aprendizagem. 

Na Organização Alfa as principais práticas de gestão do conhecimento lembradas para 

complemento das práticas de aprendizagem organizacional foram repositórios de documentos, 

lições aprendidas, melhores práticas e a criação de espaços para socialização, cujo benefício 

para a aprendizagem é servirem como aceleradoras, gerando valor através da economia de 

recursos, sejam estes pessoais ou temporais. 

O relato obtido dentro da Organização Beta indica existir uma preocupação em 

conferir efetividade às práticas empregadas dentro da empresa, conforme se evidencia ao 

compartilhar responsabilidades dos processos de capacitação entre a universidade corporativa 

e as áreas técnicas, além do incentivo institucional – porém não pecuniário – ao engajamento 

dos colaboradores em seus processos de aprendizagem. 
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A preocupação com a efetividade e impacto das práticas de aprendizagem no cotidiano 

organizacional encontra similaridades com o pensamento de Argyris (1991), para quem 

aqueles com maior potencial de trazer sucesso – ou fracasso – a processos de aprendizagem e 

melhoria nas organizações eram funcionários em posições de liderança. 

Outra forma pela qual as práticas de aprendizagem podem gerar valor às suas 

organizações, porém de forma indireta, é através da melhoria contínua dos processos e 

práticas internas. Há demonstrações em ambas as organizações do registro de lições 

aprendidas, melhores práticas e melhorias nos conhecimentos e capacidades existentes. 

O aperfeiçoamento contínuo das organizações é um elemento fundamental para que se 

justifique a adoção de práticas de aprendizagem organizacional, e a necessidade desta 

melhoria continuada é reforçada por diversos autores existentes na literatura, a exemplo de 

Amorim (2007), Antonello (2005), Araujo e Albuquerque (2007), Oliveira Jr. (2001) e 

Virkkunen e Kuutti (2000). 

A Tabela 8, exposta nas próximas duas páginas, contém um resumo das similaridades 

e singularidades percebidas na comparação entre a Organização Alfa e a Organização Beta, 

ordenadas conforme as perguntas constantes no roteiro para realização das entrevistas, na 

seguinte ordem: 

1. Práticas de aprendizagem associadas à gestão do conhecimento [questão 1]; 

2. Práticas utilizadas para conservação e disseminação do conhecimento [questão 5]; 

3. Formas como as práticas de gestão do conhecimento complementam a aprendizagem 

para gerar valor [questão 6]. 

Conforme destacado na subseção 3.3, ‘quanto aos procedimentos’, será exibida uma 

matriz de análise cruzada adaptada de Mello (2011) para facilitar a visualização dos principais 

elementos constantes em cada categoria nas organizações, tanto aqueles em comum, quanto 

aqueles particulares a apenas uma das organizações estudadas. 

Através das percepções colhidas nas organizações Alfa e Beta, com comparações entre 

si e com a literatura apresentada durante a dissertação, é possível obter maior compreensão do 

funcionamento das práticas de aprendizagem organizacional em uma empresa de consultoria 

de grande porte, e como estas práticas de aprendizagem são complementadas pelas práticas de 

gestão do conhecimento para alcançar os objetivos propostos. 
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Tabela 8: Análise cruzada – práticas para a aprendizagem 

Aspecto Similaridades Singularidades 

Alfa Beta 

Práticas de aprendizagem 

associadas à gestão do 

conhecimento 

Concebidas como forma de proporcionar um conjunto 

de conhecimentos condizente com a forma de atuar da 

empresa. 

Práticas individualizadas conforme 

contexto. 

Práticas centralizadas em torno da 

universidade corporativa, que divide com 

as áreas técnicas a responsabilidade por 

pesquisar novas formas de 

aprendizagem. 

Estrutura segmentada conforme o momento do projeto, 

divisível entre pré-projeto, projeto e pós-projeto. 

Etapa de pré-projeto contém elementos 

de geração interna e externa do 

conhecimento. 

Etapa de pré-projeto foca na geração 

interna de conhecimento, usando como 

direcionadores a aplicabilidade e a 

inovação. 

Colaboradores devem ser responsáveis pelo próprio 

aprendizado, e o engajamento deve ser incentivado 

pelas organizações. 

Na etapa de projeto as lideranças devem 

atuar como facilitadoras da capacitação. 

Na etapa de projeto as lideranças devem 

atuar ativamente para trazer e integrar 

conteúdos a suas equipes. 

Etapa de pós-projeto é responsável, em ambas as 

organizações, por socializar conhecimentos e 

compartilhar experiências. 

Socialização e compartilhamento 

ocorrem via ferramentas internas. 

Socialização e compartilhamento 

ocorrem via universidade corporativa. 

Práticas para conservação 

e disseminação do 

conhecimento 

Compartilhamento e comunidades de prática são 

incentivados em ambas as organizações. 

Ênfase em estratégias e métricas. Ênfase em aplicação do conhecimento. 

Práticas notadas em ambas as organizações: 

repositórios de documentos, lições aprendidas, 

melhores práticas, e mensuração do conhecimento. 

Conservar a memória corporativa em 

sistema próprio permite verticalizar 

conhecimentos e direcionar 

treinamentos. 

Privilegia mapeamentos e catalogações 

para padronizar e compartilhar suas 

melhores práticas. 

  



101 

 

Aspecto Similaridades Singularidades 

Alfa Beta 

Práticas para conservação 

e disseminação do 

conhecimento 

Preocupação com confidencialidade e segurança dos 

dados, visível pelo controle ao acesso e regras e 

políticas das empresas. 

 Associa os valores da empresa à 

manutenção da memória corporativa e 

gestão da segurança da informação. 

Acesso a membros das organizações lotados em outros 

locais para acessar conhecimentos específicos, por 

intermédio dos sócios. 

  

Formas de complemento à 

aprendizagem para gerar 

valor 

Destaque para a importância de aprimorar habilidades 

não técnicas, geralmente comportamentais, a exemplo 

das soft skills. 

Principais práticas apuradas: Espaços 

para socialização, lições aprendidas, 

melhores práticas e repositórios de 

documentos. 

Foco na efetividade das práticas de 

aprendizagem, responsabilidade 

compartilhada entre universidade 

corporativa e áreas técnicas da 

organização. 

Melhoria contínua das práticas de aprendizagem 

organizacional, por meio de lições aprendidas, registro 

de melhores práticas e desenvolvimento dos 

conhecimentos e capacidades existentes. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Enquanto a Organização Alfa utiliza uma estrutura relativamente descentralizada para 

conduzir sua aprendizagem, com práticas contextualizadas e definidas conforme o projeto, sua 

área de atuação e até mesmo o nível de senioridade dos membros alocados para a realização 

do projeto proposto, a Organização Beta canaliza seus esforços de aprendizagem 

organizacional e de gestão do conhecimento em sua universidade corporativa. 

O objetivo final destas práticas, e dos meios utilizados para aplicá-las, é acrescentar 

maior profundidade e amplitude dos conhecimentos e capacidades existentes dentro das 

organizações, ao viabilizar uma estrutura onde se possibilite a criação, aquisição, 

desenvolvimento, compartilhamento e disseminação do conhecimento para uso conforme os 

objetivos designados. 

Apesar do maior foco na Organização Alfa rumo à contextualização da aprendizagem, 

nas duas organizações ocorre alguma forma de personalização e adequação da aprendizagem, 

não apenas para conferir padrões comuns de conhecimentos conforme a área de atividade e 

nível hierárquico dos colaboradores, mas também para adequação das práticas à finalidade 

proposta e o fornecimento de soluções mais ágeis e precisas aos clientes das organizações. 

 

4.3.2. INFLUENCIADORES DA APRENDIZAGEM 

 

A segunda categoria de análise presente neste estudo, ‘influenciadores da 

aprendizagem’, permitiu identificar tanto a presença de importantes fatores comuns, como a 

presença do contexto onde ocorre a aprendizagem, em ambas as organizações, quanto 

diferenças sensíveis, como no enfoque dado ao papel das pessoas nesta aprendizagem, cujo 

objetivo nos influenciadores é maximizar os facilitadores e mitigar os dificultadores. 

As percepções e indícios colhidos nas organizações Alfa e Beta permitiram estabelecer 

características comuns a ambas as empresas, porém com algumas singularidades relacionadas 

às especificidades de sua presença e influência sobre a aprendizagem. Gerar condições que 

viabilizem e favoreçam o aprendizado é uma característica de organizações que atingiram 

maturidade em suas práticas de aprendizagem organizacional (BITENCOURT, 2004). 

Em ambos os casos se relacionou o contexto onde ocorre a aprendizagem como fator 

incentivador da aprendizagem. Tal percepção é compatível com a concepção da estrutura 
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organizacional como responsável por criar condições adequadas para a realização da 

aprendizagem e de suas práticas dentro de uma organização (FRIEDMAN; LIPSHITZ; 

OVERMEER, 2001). 

No caso da Organização Alfa, o fator contextual se faz presente através do cliente de 

um projeto e, especificamente, de sua área de atuação, que exigirá um conjunto específico de 

conhecimentos para suprir a demanda apresentada. O ato de gerenciar os recursos, 

conhecimentos e tecnologias para adequar às necessidades e gerar valor à organização é um 

elemento visto nas organizações na obra de Prahalad e Hamel (1990). 

Na Organização Beta esta especificidade dentro do fator contextual pode ser vista, por 

exemplo, na existência de dotação orçamentária específica para ações de capacitação e 

desenvolvimento. De forma semelhante à vista na Organização Alfa, é possível conceber este 

gerenciamento de recursos, sejam estes financeiros ou humanos, para uso em conjunto com os 

conhecimentos e tecnologias disponíveis (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

A Organização Beta valoriza a sinergia entre a atividade principal da empresa – venda 

do conhecimento – e sua habitualidade com pesquisa, desenvolvimento e disseminação deste. 

Pode-se ligar a associação entre organização, área de atuação e aprendizagem com o conceito 

de organização como resultado da ação coletiva de seus membros e a aprendizagem como 

transformação cognitivo-social mensurável e aplicável (NICOLINI; MEZNAR, 1995). 

Outro aspecto contextual com influência na aprendizagem é a autonomia concedida 

pelas organizações para planejar e conduzir atividades específicas de aprendizagem, cujo 

objetivo é permitir maior especialização de conhecimentos em suas fileiras. 

Na Organização Beta, além da universidade corporativa, existe um orçamento 

específico para realizar ações de capacitação que possuam relação com as atividades 

desempenhadas ou que sejam de alguma forma consideráveis pela empresa, a exemplo de 

reembolsos de mensalidades em cursos de graduação. 

A Organização Alfa, para adequar suas ações de capacitação tanto com seus membros 

quanto com a área onde estes atuam, utiliza recursos audiovisuais em conjunto com ações 

desenvolvidas em ambientes eletrônicos, que são preferidos em detrimento de processos 

presenciais, conforme relatado pela Entrevistada B. 
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O segundo elemento influenciador da aprendizagem é a atividade humana dentro das 

organizações. As percepções colhidas foram menos convergentes em relação ao primeiro 

elemento influenciador, o contexto, dada a abordagem diferente das empresas em relação à 

aprendizagem, seus processos e práticas. 

As lideranças, na Organização Alfa, possuem uma atribuição específica de acessar o 

conhecimento existente nos repositórios organizacionais e fracioná-lo de forma a alinhar com 

a demanda apresentada pelo cliente e facilitar sua aprendizagem por parte dos demais 

membros da equipe de trabalho, reduzindo o tempo dispendido para esta tarefa. 

O fracionamento do conhecimento existente nas bases de dados para disseminação 

interna pode ser relacionado com o ba, isto é, o contexto onde ocorrem as interações, que 

deve favorecer a socialização do conhecimento e sua conversão de tácito para explícito, 

envolvendo um conjunto comum de linguagem, códigos e rotinas, e propiciar liberdade, 

segurança e a facilitação dos processos de aprendizagem (AHMADJIAN, 2008). 

Takeuchi e Nonaka (2008) também mencionam a necessidade de fracionar um 

conhecimento bruto, possivelmente vindo de um ambiente externo à organização, em partes 

menores e menos complexas para, desta forma, facilitar a assimilação pelas pessoas nas 

organizações. 

A Organização Beta, em decorrência de práticas e estratégias adotadas globalmente, 

exige de suas lideranças que incentivem a participação de seus subordinados em processos de 

capacitação, seja por necessidade operacional de conhecimentos, seja para cumprir as metas 

estabelecidas globalmente de treinamentos, estas compreendidas em termos de conteúdos e de 

carga horária por colaborador, segmentada por nível hierárquico. 

Pode-se realizar, neste ponto, uma associação entre a importância do incentivo à 

aprendizagem como parte do planejamento global da Organização Beta e os benefícios 

principais ao se gerenciar o desenvolvimento dos indivíduos, segundo Dutra (2013): analisar 

as pessoas individualmente, identificar capacidades e lacunas individuais, analisar a 

efetividade das capacitações e adequar as práticas de desenvolvimento aos colaboradores. 

Em decorrência de postura global da Organização Beta sobre o incentivo institucional 

à aprendizagem, há o reconhecimento interno daqueles com maior especialização de 

conhecimentos como referência interna para nortear o desenvolvimento dos demais e, embora 



105 

 

não exista um benefício financeiro direto com este reconhecimento, há o impacto de ser 

considerado em avaliações e perspectivas de carreira como especializado em uma área. 

Na Organização Alfa, a aprendizagem é desassociada sempre que possível de sua 

aplicação imediata, para que sua assimilação seja transformada em uma capacidade para o 

colaborador envolvido, em vez de solução para uma demanda específica, onde se pode criar 

uma associação entre a aprendizagem de um conteúdo e seu produto natural, o conhecimento 

(NAKANO; FLEURY, 2005). 

Além de fatores facilitadores, há também obstáculos, ou inibidores, à aprendizagem, 

que devem ser analisados pelas organizações responsáveis e mitigados ou contornados de 

alguma forma. Neste estudo, um fator comum com potencial para dificultar a aprendizagem 

em ambas as organizações é a discrepância de perfis, tanto de funcionários quanto das áreas 

de trabalho com as quais as empresas participantes do estudo estão relacionadas. 

Gerar um ambiente propício à aprendizagem onde ocorram as interações necessárias 

para a geração, transferência e disseminação do conhecimento, isto é, um ba para a criação do 

conhecimento, é uma tarefa que exige apoio e dedicação contínua por parte da organização, 

para possibilitar o surgimento de um ambiente onde o conhecimento possa aflorar e circular 

com liberdade (NONAKA; KONNO, 1998). 

Dentro da Organização Alfa a especialização de perfis e capacidades é incentivada 

pela própria organização que, por outro lado, implementou uma grade global de capacidades 

requeridas e esforços de capacitação adequados conforme cargo ou nível hierárquico do 

colaborador em questão. Desta forma, é proporcionada uma base comum de capacidades a 

seus membros, enquanto é facultada a especialização de conhecimentos dos mesmos. 

O investimento da Organização Alfa em aprendizado, de forma a construir equipes 

altamente capazes e especializadas, é condizente com Weinberger (2017), líder global em 

uma empresa de consultoria de grande porte, que relaciona os esforços de aprendizagem com 

organizações mais aptas para atender mudanças futuras, com benefícios para o entorno e a 

sociedade como um todo, por meio de parcerias e relações de colaboração. 

Explorar a diversidade, ao invés de evitá-la, garante à Organização Alfa, conforme 

percepções colhidas nas entrevistas, garante à empresa benefícios, dentre os quais se destaca a 

possibilidade de explorar a singularidade de capacidades existentes internamente para garantir 
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mais especialização de conhecimentos e, desta forma, diminuir a necessidade de recorrer a 

especialistas, estejam estes alheios à equipe de trabalho ou à organização. 

No caso da Organização Beta, o influenciador negativo da aprendizagem ocorre 

quando há pouca familiaridade com o tema em particular a ser trabalhado, em especial em 

áreas onde o ingresso da organização tenha sido recente, demandando avaliação interna para 

deliberar qual a solução mais adequada. 

A cautela descrita na Organização Beta ao adentrar em novas áreas é justificável 

segundo Gibbert, Probst e Davenport (2011), pois a implementação da gestão do 

conhecimento apresenta dois desafios específicos, um relacionado à harmonização entre 

demandas internas e externas, e outro ligado ao potencial de confusão entre padronizar e 

personalizar conhecimentos, para não gerar perda de valor à empresa ou ao cliente. 

A instância adequada para demandas relativas à aprendizagem na Organização Beta é 

o comitê de educação da empresa, um instrumento de governança composto por membros de 

diversas áreas. 

Tal comitê educacional possui autonomia para apoiar, aconselhar ou patrocinar 

questões de estratégias, metas e orçamentos perante a universidade corporativa, com o 

objetivo de reavaliar e aprimorar práticas referentes à aprendizagem na organização. 

A finalidade do comitê de educação, ligado simultaneamente à educação corporativa e 

às regras e políticas, ambas práticas de gestão do conhecimento vigente na Organização Beta, 

pode ser compreendida através de Kuniyoshi (2008), para quem o uso destas práticas é 

direcionado à transformação do conhecimento em produtos e melhorias que agreguem valor e 

melhorem o desempenho da organização à qual estão associados. 

Na Organização Alfa, quando um projeto é concluído, as lideranças responsáveis 

devem armazenar os conteúdos gerados durante a realização deste projeto, com o intuito de 

deixar registrado para consulta e disseminação futura por parte de outros membros da empresa 

em relação ao conjunto de lições aprendidas e melhores práticas, apuradas a partir da 

experimentação e da aprendizagem durante o projeto. 

As dificuldades apuradas no decorrer de um projeto na Organização Beta são 

registradas e levadas para apuração por parte do conselho de educação, onde serão feitas 

deliberações sobre aprendizados feitos durante o projeto, mas também de melhorias a incluir 
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nos planejamentos dos anos seguintes dentro da organização, inclusive no que tange às 

práticas e opções de capacitação. 

A apuração de eventuais dificuldades na aprendizagem para uso nos projetos de uma 

empresa de consultoria possui relação não apenas com a aquisição do conhecimento 

(KUNIYOSHI; SANTOS, 2007) ou com a aplicabilidade deste conhecimento (KUNIYOSHI, 

2008), mas também se relaciona com a própria eficácia do aprendizado realizado e a 

orientação recebida para este fim (PERIN et al., 2006). 

Outro ponto relevante levantado dentro da Organização Beta é ligado à identificação 

de carências ou lacunas para a realização de um projeto, pois segundo apurado as equipes 

possuem autonomia para registrar tais deficiências e, se necessário, identificar e recomendar 

especialistas disponíveis para realizar uma prestação eventual de serviços para concluir a 

demanda apresentada, embora seja uma possibilidade difícil, na opinião do Entrevistado C. 

Buscar compreender o panorama da aprendizagem e proceder com alterações que se 

façam necessárias para aprimorá-la pode ser relacionado com um viés cognitivista da 

aprendizagem (COOK; YANOW, 1996), baseado na avaliação e aprimoramento em ciclos 

contínuos. 

Na Tabela 9 há um comparativo das similaridades e singularidades notadas entre a 

Organização Alfa e a Organização Beta, dispostas conforme a ordem das perguntas constantes 

no roteiro para realização das entrevistas dentro desta categoria: 

1. Fatores facilitadores das práticas de aprendizagem [questão 2]; 

2. Dificultadores da aprendizagem e formas de superá-los [questão 3]. 

O conjunto de percepções captado nas empresas participantes deste estudo, através das 

entrevistas registradas nos apêndices da dissertação e de documentos disponíveis nas páginas 

eletrônicas destas empresas, comparados com referências constantes na literatura sobre 

aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento, permitiu delinear quais 

influenciadores são comuns a ambas as organizações, e quais são restritos a apenas uma. 

Os três principais incentivadores comuns em ambas as organizações detectados pelos 

indícios apresentados são: a atividade humana, a autonomia para realizar atividades de 

especialização, e o contexto onde ocorre a aprendizagem.  
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Tabela 9: Análise cruzada – influenciadores da aprendizagem 

Aspecto Similaridades Singularidades 

Alfa Beta 

Fatores facilitadores da 

aprendizagem 

Contexto onde ocorre o aprendizado atua como 

incentivador nas organizações estudadas. 

Contexto privilegia a disponibilidade dos 

conteúdos e recursos utilizados na 

aprendizagem, para facilitar decisões. 

Área de atuação da empresa atua como 

elemento contextual, pois o 

conhecimento é seu produto de venda. 

Autonomia para planejar capacitações específicas para 

especializar conhecimentos. 

Em processos presenciais, recursos 

audiovisuais são combinados com a 

aprendizagem eletrônica. 

Além da universidade corporativa, há um 

orçamento específico para capacitações. 

Atividade humana como incentivadora da 

aprendizagem. 

Lideranças devem acionar e fracionar 

conhecimentos para compartilhá-los. 

Lideranças devem incentivar 

capacitações para cumprir metas. 

A aprendizagem é dissociada da 

finalidade para ser transformada em 

capacidade permanente. 

Valorização dos especialistas em 

conhecimentos como referências 

internas, capacitação de lideranças de 

alto desempenho para promoções. 

Dificultadores da 

aprendizagem e formas de 

superá-los 

Grande variedade de áreas de atuação dos clientes 

requer perfis muito distintos de funcionários, podendo 

atrapalhar a aprendizagem. 

Implementação de grade global com 

capacidades requeridas e esforços de 

treinamento conforme nível hierárquico. 

Comitê de educação, instrumento de 

governança com autonomia para apoiar, 

aconselhar ou patrocinar questões 

específicas da universidade corporativa. 

Conteúdos gerados em projetos devem 

ser armazenados pelas lideranças em 

repositórios para posterior disseminação. 

Dificuldades são registradas e 

consideradas em planejamentos futuros. 

Se identificadas lacunas, há autonomia 

para trazer especialistas eventuais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Organização Alfa, as pessoas, particularmente as lideranças, são utilizadas como 

integrantes da disseminação do conhecimento, ao pesquisarem e fracionarem o conhecimento 

previamente existente em subdivisões de compreensão mais fácil e sem relação direta com o 

assunto a ser trabalhado para resolução de uma demanda, para acrescentar a capacidade 

transmitida de forma permanente e sem associação com um único fim. 

A dissociação entre aprendizagem e finalidade não significa, contudo, a supressão do 

fator contextual, pois a Organização Alfa busca gerar um ambiente de constante colaboração 

onde as individualidades sejam incentivadas e exploradas para a geração de resultados, com 

autonomia para iniciativas específicas de capacitação e o aproveitamento desta diversidade de 

capacidades no cotidiano da empresa. 

A Organização Beta, por sua vez, busca explorar a familiaridade de seus profissionais 

com as áreas nas quais estão alocados para se beneficiar da expertise existente, onde as 

lideranças devem atuar ativamente como incentivadoras da aprendizagem por parte dos 

demais membros dentro de um contexto no qual é constante a busca da geração, 

aprimoramento e disseminação do conhecimento, matéria-prima da organização. 

Com base neste esforço em guiar o crescimento dos demais membros, espera-se que 

aqueles em condições de fazê-lo possuam excelência técnica das áreas relacionadas aos 

conhecimentos e capacidades que serão transmitidos, e que para ascensão dentro da 

organização seja necessário demonstrar habilidades que possam ser reconhecidas e 

valorizadas dentro da organização, se caracterizando como incentivo indireto à capacitação. 

O principal dificultador da aprendizagem apurado nas organizações estudadas, 

destacado de alguma forma em todas as entrevistas, onde também foi evidenciada a 

necessidade de ‘harmonizar’ a variedade de perfis funcionais, conhecimentos e equipes de 

trabalho ao conjunto de clientes, demandas e opções de capacitação existentes. 

Foi possível notar em ambas as organizações um esforço não apenas rumo à 

identificação de eventuais dificuldades e obstáculos à aprendizagem, mas também na 

identificação de suas causas e a busca de formas para diminuir, ou mesmo reverter tais 

dificuldades, e desta forma ajudar na criação de um ambiente propício à aquisição e aplicação 

de conhecimentos nas organizações estudadas. 

Para a Organização Alfa, a forma encontrada para diminuir o impacto que os diversos 

perfis atendidos podem gerar negativamente em relação ao aprendizado foi a implementação 
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de uma grade global de capacidades esperadas conforme o cargo e o nível organizacional, 

além de uma agenda de treinamentos para tornar possível o atingimento deste padrão de 

conhecimentos esperado. 

Como forma de atualizar seu planejamento e mantê-lo atualizado em relação às 

demandas e expectativas do mercado, a Organização Alfa cobra de suas lideranças o 

armazenamento de lições aprendidas e práticas adequadas nos repositórios institucionais, para 

facilitar a aprendizagem de outros membros em situações futuras. 

Na Organização Beta, os esforços para correção de rumos em relação aos esforços de 

aprendizagem organizacional são concentrados no comitê de educação da empresa, composto 

por membros de diversas áreas, onde eventuais dificuldades são registradas e suas soluções 

armazenadas para inclusão nos planejamentos de capacitações futuras e, quando localizadas 

lacunas específicas, há autonomia para identificar e contatar especialistas temporários. 

Por fim, é possível destacar que nas organizações estudadas há esforços não apenas 

para identificar os fatores facilitadores, suas causas e efeitos, como também aqueles com 

potencial de dificultar a aprendizagem – embora atualmente o principal obstáculo seja 

decorrente da quantidade de áreas e mercados atendidos por estas organizações de forma 

simultânea – e as melhores formas de minimizar o impacto sobre a aprendizagem. 

 

4.3.3. RESULTADOS E GANHOS 

 

A última categoria de análise existente nesta dissertação, ‘resultados e ganhos’, abriga 

comparações entre entrevistas realizadas nas organizações estudadas, documentos internos 

disponibilizados em seus sítios eletrônicos e comparação com o referencial teórico constante 

na seção 2 desta dissertação, para averiguar de que forma as práticas para a aprendizagem 

descritas podem gerar ganhos às organizações envolvidas. 

Embora as organizações estudadas tenham utilizado denominações e abordagens 

distintas para determinar quais são seus resultados derivados das práticas de aprendizagem 

utilizadas, é possível agrupá-los em torno de dois eixos comuns principais, ordenados 

conforme afinidade temática: Excelência profissional e melhorias internas. 
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Em relação ao primeiro eixo de resultados, ‘excelência profissional’, em ambas as 

organizações os resultados percebidos decorrentes das práticas de aprendizagem utilizadas 

permitem acessar os conhecimentos previamente existentes e armazenados para uso como 

aceleradores da aprendizagem. 

O acesso às bases de conhecimentos previamente existentes na organização para 

realização de aprendizagem remetem à geração interna de conhecimento (DUHÁ; PORTO, 

2002), e pode ser utilizado em uma etapa pré-projeto para auxiliar o planejamento necessário 

ao cumprimento de uma demanda (FERREIRA, 2008) e acelerar a aprendizagem necessária, 

conforme demonstrado nas entrevistas realizadas, em especial à da Entrevistada B. 

Na Organização Alfa a possibilidade de requisitar revisões e aportes de conhecimentos 

de membros do mundo todo, realizada através de sistemas internos, e a exploração do 

conhecimento existente para produção de documentos derivados durante o projeto, e não 

após, quando se registram as experiências e lições aprendidas, aparentam ser exclusivas a esta 

organização. 

A possibilidade de interagir de forma segura e confidencial com outros componentes 

da organização, mesmo que não presentes fisicamente, é possível ao combinar diversas 

práticas de gestão do conhecimento (KUNIYOSHI; SANTOS, 2007) como, por exemplo, um 

portal corporativo com espaços específicos para socialização, onde seja possível realizar 

conferências eletrônicas acerca de um tema ou conhecimento específico. 

A Organização Beta, por sua vez, vincula seus resultados em dois pilares de 

quantificação: Avaliações de aprendizagem, e indicadores de desempenho. Estes pilares 

funcionam de forma complementar, com a efetividade como norteador da medição e avaliação 

de ambos os elementos. Há também, como forma de avaliação de conhecimentos para 

alocação nos diversos projetos da organização, uma etapa de análise de capacidades. 

Mensurar de alguma forma o progresso decorrente das práticas propostas de 

aprendizagem organizacional encontra respaldo em Nicolini e Meznar (1995) e em Perin et al. 

(2006), com potencial de uso das avaliações e seus resultados como embasamento para a 

prescrição de modelos e práticas para utilização futura (DUHÁ; PORTO, 2002; 

KUNIYOSHI; SANTOS, 2007; BUHEJI; AL-ZAYER, 2010). 

Além de estarem disponíveis aos próprios colaboradores, os resultados das avaliações 

de aprendizagem são disponibilizados dentro da Organização Beta aos coordenadores dos 
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cursos relacionados e às lideranças ligadas aos colaboradores que fizeram a capacitação em 

questão. Há a previsão de abertura dos resultados destas avaliações a todos os membros da 

organização para o mês de agosto de 2017. 

Embora não seja diretamente quantificável, na Organização Alfa se mencionou ser 

possível, por meio das práticas para a aprendizagem existentes na empresa, aumentar o 

patamar máximo de qualidade alcançável em um determinado conhecimento ou capacidade, 

visto ser possível partir de um nível mais alto através dos aceleradores da aprendizagem 

existentes, que também caracterizam um menor esforço para realizar um projeto específico. 

Outro resultado das práticas de aprendizagem vigentes na Organização Alfa é uma 

maior chance para vencer uma proposta para a realização de um projeto, considerado o menor 

tempo ou menor quantidade de recursos necessários para seu cumprimento, além da 

rentabilização indireta do projeto ao se realizar eventos paralelos, porém relacionados à sua 

temática ou conjunto de conhecimentos necessários para sua conclusão. 

Embora disponibilize capacitações presenciais e à distância, a Organização Beta não 

os concebe como concorrentes, mas como complementares, em um modelo onde a 

aprendizagem à distância é complementada pela aprendizagem presencial, em uma mistura de 

treinamentos obrigatórios e outros facultativos, permitindo assim direcionamento do 

aprendizado e adequação do desenvolvimento às necessidades e perspectivas futuras. 

Coordenar conhecimentos para gerar valor à organização é um dos fundamentos da 

aprendizagem dentro da organização (PRAHALAD; HAMEL, 1990), e também envolve o 

desenvolvimento contínuo e constante de uma organização para se manter competitiva ao 

acrescentar e desenvolver suas vantagens competitivas nos mercados aonde está inserida 

(SCORSOLINI-COMIN; INOCENTE; MIURA, 2011). 

O segundo eixo de resultados verificado, ‘melhorias internas’, faz referencia às 

melhorias internas às organizações, viabilizadas pelas práticas para a aprendizagem descritas 

no decorrer desta dissertação, sob a forma de melhorias dos processos e práticas utilizados ou 

através do ganho de conhecimentos possibilitado pelos projetos realizados nas organizações 

de consultoria estudadas. 

Armazenar e reinserir as experiências adquiridas e lições aprendidas nas estruturas de 

aprendizagem das empresas, para aprimoramento das práticas vigentes e eventual 



113 

 

questionamento ou recomendação acerca da eficácia e usabilidade destas práticas foi um 

elemento visto de alguma forma tanto na Organização Alfa quanto na Organização Beta. 

Quando se pensa na retroalimentação do conhecimento nas estruturas e práticas de 

aprendizagem, há um aparente consenso em relação à necessidade desta forma de 

aprimoramento em organizações de consultoria. Na McKinsey & Company, por exemplo, há 

uma etapa destinada à captura e compartilhamento de lições aprendidas e suas causas após a 

conclusão de um projeto, para disseminação a todos os membros (LEE; JIN, 2014). 

Na Organização Alfa, além de se compartilhar internamente para aprimoramento das 

bases de conhecimentos e das práticas de aprendizagem utilizadas, o conhecimento adquirido 

também é armazenado e estruturado para fins de disseminação, seja esta parcial ou integral, 

aos clientes e mercados de atuação onde a empresa está inserida. 

A Organização Beta, além de ter implantado seu sistema de mensuração conjunta entre 

avaliações e indicadores de aprendizagem, está a implantar um indicador específico, de 

impacto da aprendizagem em sua área, para determinar resultados organizacionais sob três 

aspectos principais: Eficiência, qualidade e risco. 

Outro parâmetro relevante nos ganhos decorrentes das práticas de aprendizagem 

adotadas na Organização Beta é a evolução, contínua e anual, dos indicadores medidos em 

relação às avaliações, tanto de desempenho quanto de aprendizagem. Esta evolução corrobora 

com Teece (2007), para quem as estruturas de aprendizagem devem proporcionar a integração 

do patrimônio intangível de uma organização para geração de vantagem competitiva. 

O segundo elemento desta categoria de análise, relacionado aos ganhos efetivamente 

apurados pelas empresas participantes deste estudo e decorrentes das práticas para a 

aprendizagem verificadas, apresentou menos elementos comuns do que o anterior, devido a 

diferenças nas metodologias de trabalho, formatos de avaliação e objetivos determinados, 

embora seja possível indicar algum horizonte comum através das práticas de aprendizagem. 

Um ganho comum às organizações participantes do estudo, ambas empresas de 

consultoria de grande porte, representantes nacionais de organizações globais de consultoria, 

foi a capacidade de conseguir aliar características globais de suas organizações com a 

capacitação, especialização e diversificação de suas equipes locais, para atender as demandas 

operacionais e oferecer soluções adequadas ao nível de complexidade esperado. 
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Dentro do conceito de equipes globais, porém locais, e multiculturais, mas com 

personalização, conforme destacado pelo Entrevistado A, há ainda a necessidade de assumir 

responsabilidades simultâneas e alocar as equipes de trabalho para atendê-las de forma a 

cumprir prazo, orçamento e expectativas de entrega. 

Para se compor equipes que tenham, simultaneamente, excelência técnica e 

diversificação de capacidades, a organização deve gerenciar o desenvolvimento e as 

capacidades das pessoas em um nível individual, para depois contextualizar dentro das 

equipes e propor correções e aprimoramentos para utilizar as potencialidades dos membros 

disponíveis (DUTRA, 2013). Os resultados específicos às organizações podem ser divididos 

em dois grupos principais, sendo o primeiro sob o aspecto mercadológico, e o outro grupo 

com benefícios sob o ponto de vista institucional, conforme se descreverá a seguir. 

Na Organização Alfa, o benefício mercadológico das práticas de aprendizagem está 

relacionado à excelência de seus profissionais: quanto mais aprofundados são os membros da 

organização, menor o prazo necessário para a conclusão de um projeto, além de benefícios 

indiretos, tais como aumento da confiança do cliente por uma entrega de excelência, maior 

exposição do trabalho dos profissionais, e aumento da participação de mercado. 

Os ganhos de confiança e exposição e participação através do reconhecimento da 

Organização Alfa como ‘consultora confiável’ foi destacado pelo Entrevistado A, e possui 

relação com Lício (2005) que, em estudo realizado na PricewaterhouseCoopers, destacou a 

importância da credibilidade para tratar os dados dos clientes com confidencialidade e 

retorná-los em suas análises e balanços acrescidos da própria credibilidade da organização. 

A mensuração de ganhos na Organização Beta, além das avaliações e dos indicadores 

de aquisição, desenvolvimento e aplicação da aprendizagem realizada no âmbito de sua 

universidade corporativa, também envolve quantificar as capacitações realizadas por pessoa. 

Segundo relatório de gestão de pessoas da Organização Beta, entre os anos de 2012 e 

2015 a média de capacitações por pessoa, classificada conforme o nível hierárquico e ano 

fiscal, sempre se manteve superior à meta estipulada de quarenta horas anuais por pessoa em 

todas as situações, com um total superior a trezentas mil horas anuais de capacitações 

realizadas pela Organização Beta em todo o Brasil no mesmo período. 

O acompanhamento de metas globais para capacitação de pessoal, somado à medição 

da aprendizagem e seu crescimento contínuo, à maior qualificação de pessoal, engajamento, 
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avaliação de capacidades na valorização funcional e no alinhamento de lideranças com a 

variedade de perfis indicam haver um sistema de reconhecimento e recompensas 

(KUNIYOSHI; SANTOS, 2007) alinhado às práticas de aprendizagem na Organização Beta. 

Quanto aos benefícios de cunho institucional, na Organização Alfa as práticas para a 

aprendizagem foram utilizadas como alicerce organizacional para entregar conhecimento de 

excelência e manter reputação e entrega em nível de referência em seus mercados, conforme 

estratégia global desta, em vez de um nível de entrega comum, ou meramente operacional. 

A preocupação com a capacitação das pessoas em uma organização de consultoria, e a 

relação de interdependência de desenvolvimento entre as partes é respaldada pelo estudo de 

Lício (2005, p. 114): “Quanto aos seus empregados, a dependência da empresa em relação a 

eles torna-se um reforçador da filosofia de investimento em seus recursos humanos”. 

Na Organização Beta, os benefícios voltados à institucionalidade são mais 

relacionados à interação da empresa com o meio onde está inserida, ao apresentar estudos de 

caso em ambientes acadêmicos, realizar palestras, aproveitar e valorizar a diversidade de 

perfis e ao aprofundar os conhecimentos, além de trocar conhecimentos com a comunidade. 

Tais trocas ocorrem através de um instituto vinculado à Organização Beta, cujo 

público priorizado são jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social, no qual estas 

pessoas trazem conhecimentos, experiências e capacidades do entorno à organização, e levam 

parte do conhecimento na empresa para si próprios e para o meio onde convivem e interagem. 

Valorizar a diversidade de perfis e capacidades das pessoas envolvidas, inclusive 

aquelas com as quais se relaciona para troca de conhecimentos, conforme visto na 

Organização Beta, pode ser um ato de valorização do meio (SANTOS; OLIVEIRA, 2014) e 

da individualidade como influentes na aprendizagem organizacional (MITRE et al., 2008). 

A Tabela 10, disponível a seguir, compara e lista similaridades e singularidades 

percebidas entre a Organização Alfa e a Organização Beta, na mesma ordem das perguntas 

desta categoria de análises constantes no roteiro de entrevistas utilizado: 

1. Resultados efetivos das práticas de aprendizagem [questão 4]; 

2. Ganhos da organização ao estabelecer práticas para manter seu conhecimento [questão 

7].  
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Tabela 10: Análise cruzada – resultados e ganhos 

Aspecto Similaridades Singularidades 

Alfa Beta 

Resultados efetivos das 

práticas de aprendizagem. 

Excelência profissional: Acesso a conhecimentos 

previamente armazenados para facilitar a 

aprendizagem. 

Foco em aportes de membros do mundo 

todo, e na produção de documentos 

derivados de um projeto durante sua 

realização. 

Foco em avaliações de aprendizagem, 

indicadores de desempenho e análise de 

capacidades. 

Maior qualidade alcançável e menor 

esforço para atingir o nível exigido para 

realizar um projeto. 

Disponibilização dos resultados das 

avaliações de aprendizagem aos próprios 

funcionários, suas lideranças e 

coordenadores de curso. 

Maior chance de vencer uma proposta 

para realizar um projeto, rentabilização 

do projeto com eventos relacionados. 

Integração entre capacitações à distância 

e presenciais, pois os cursos à distância 

são aproveitados com parte do 

aprendizado local, com treinamentos 

obrigatórios e facultativos. 

Melhorias internas: Armazenamento e reinserção dos 

conteúdos aprendidos nas estruturas de aprendizagem, 

para aprimoramento das práticas vigentes. 

Estruturação do conhecimento para 

disseminá-lo de forma integral ou parcial 

aos mercados de atuação. 

Há um indicador em implantação 

referente ao impacto dos conteúdos 

assimilados, em termos de eficiência, 

qualidade ou diminuição de risco. 

Evolução anual contínua dos indicadores 

nas avaliações de desempenho e 

aprendizagem. 
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Aspecto Similaridades Singularidades 

Alfa Beta 

Ganhos decorrentes das 

práticas para manutenção 

do conhecimento. 

Manutenção do porte global, mas com atenção a 

capacidades e conhecimentos locais, podendo 

personalizar soluções e assumir responsabilidades 

simultâneas. 

Ganho mercadológico vindo de maior 

conhecimento, menor prazo para 

concluir projetos, confiança do cliente, 

exposição e participação de mercado. 

Ganho mercadológico pela média de 

capacitações superior à meta estipulada 

por pessoa, mais de 300 mil horas de 

capacitação no Brasil [2012 a 2015]. 

Ganho institucional ao entregar 

conhecimento em nível de excelência, 

manter status de referência no mercado. 

Ganho institucional ao apresentar 

estudos, trocas de conhecimentos com a 

sociedade através de instituto social. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A análise das percepções e dos documentos colhidos na Organização Alfa e na 

Organização Beta permitiu determinar, em relação ao conjunto de resultados e ganhos 

relacionados nestas empresas ao uso de práticas para a aprendizagem organizacional, tanto 

similaridades, que as unem, como algumas singularidades, com a função de diferenciá-las 

entre si e perante as demais empresas concorrentes. 

Os elementos comuns estão ligados, dentro dos resultados obtidos, a oportunidades de 

reinserção de experiências e aprendizados anteriores nas bases de conhecimentos, para fins de 

aprimoramento das práticas e repositórios existentes, e à exploração do acesso aos 

conhecimentos e capacitações para melhoria da aprendizagem, em termos de velocidade ou 

aprofundamento da aprendizagem realizada. 

Dentro dos resultados percebidos foi possível notar uma quantidade considerável de 

singularidades, cujas divergências orbitaram em torno do foco para acesso ao conhecimento, 

de ações relacionadas ao acessar e também após o acesso do conhecimento necessário – com 

grupos de ações distintos conforme o instante do acesso – e, em um segundo grupo de 

singularidades, sobre o modo como a aprendizagem é estruturada e progredida. 

Em relação aos ganhos aferidos, o elemento comum está ligado à conciliação entre o 

porte global destas organizações e o respeito à diversidade, tanto de perfis funcionais – isto é, 

de conhecimentos, personalidades e mesmo de abordagens metodológicas – quanto de equipes 

e regiões onde estão alocados profissionais para uso como facilitadores da aprendizagem ou 

diretamente na resolução das demandas apresentadas. 

As principais diferenças verificadas nos ganhos das organizações, que se relacionam 

principalmente com o que as organizações em si consideram como ganhos, estão vinculadas a 

dois pilares temáticos, sendo um deles mercadológico, portanto ligado a participação de 

mercado, demonstração de indicadores e atingimento de metas, enquanto o segundo pilar 

temático possui ligação com a institucionalidade destas organizações e, portanto, com as 

relações entre estas e o meio onde se inserem e com o cumprimento das estratégias propostas. 

Através das técnicas empregadas para análise das informações obtidas, sua aderência 

em relação à teoria existente e da comparação entre as percepções colhidas nas entrevistas e o 

conjunto de dados e informações disponíveis nos sítios eletrônicos das organizações 

participantes, espera-se ter fornecido ao leitor um panorama com pontos e comum e 

singularidades existentes em organizações de consultoria de grande porte. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objeto de abordagem organizações de consultoria de 

grande porte, e baseou sua fundamentação teórica de maneira a gerar laços conceituais entre 

as organizações estudadas e elementos da aprendizagem organizacional e da gestão do 

conhecimento, para melhor situá-las em seu contexto socioeconômico e compreender suas 

características e necessidades. 

Para que sejam competitivas em um cenário marcado por constantes alterações, estas 

organizações devem não apenas estar atentas às mudanças, como devem promover suas 

próprias iniciativas com vistas à geração de um ambiente propício à geração, disseminação e 

utilização do conhecimento. 

A análise das práticas de aprendizagem organizacional, seu papel dentro das 

organizações estudadas e qual sua relação com as práticas de gestão do conhecimento é uma 

vertente possível dentro do tema proposto, mas longe de ser a única possível. Afinal, 

conforme destacado por Amorim (2007, p. 294-295), “[...] o tema da aprendizagem 

organizacional pode ser abordado por uma grande diversidade de pontos de vista [...]”. 

A realização das entrevistas, complementada por referências a documentos 

relacionados das organizações estudadas e pela literatura exposta na seção 2, ‘referencial 

teórico’, buscou enfatizar as percepções das pessoas enfatizadas e os conjuntos de práticas de 

aprendizagem existentes em suas organizações. 

A partir da coleta de dados e exposição das percepções captadas foi possível 

identificar e listar as principais práticas existentes nos dois casos apurados, conforme se 

verificou com maior detalhamento na subseção 4.3, ‘análise cruzada’, além de suas 

respectivas subdivisões. 

Em termos gerais, as práticas de aprendizagem nas organizações estudadas objetivam 

proporcionar conjuntos de capacidades a seus colaboradores que sejam condizentes com a 

área de atuação e o cargo exercito dentro destas organizações, com prioridade para a geração 

interna de conhecimento, especialmente para o aproveitamento de experiências passadas, 

resolução de problemas e transferências de conhecimentos. 
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O principal objetivo deste estudo recebeu a seguinte descrição: ‘Analisar a percepção 

de membros de empresas de consultoria quanto à presença e importância das práticas de 

aprendizagem organizacional presentes em suas organizações’. 

As referidas percepções por parte das pessoas participantes deste estudo, conduzidas 

de acordo com o roteiro para entrevistas constante no Apêndice A, podem ser conferidas nos 

Apêndices B, C e D desta dissertação, as empresas participantes estão relacionadas na 

subseção 3.5.2 e as pessoas entrevistadas possuem seus resumos constantes na subseção 3.5.4. 

Consideradas as análises realizadas na seção 4 a partir das entrevistas realizadas e a 

partir de documentos disponibilizados eletronicamente pelas organizações participantes do 

estudo em seus sítios eletrônicos, é possível considerar como atingido o objetivo principal da 

dissertação. 

O primeiro objetivo específico, ‘Identificar e descrever quais são as práticas de 

aprendizagem organizacional e de gestão do conhecimento utilizadas por empresas de 

consultoria de grande porte’, foi esclarecido de forma mais clara na primeira categoria de 

análise, ‘práticas para a aprendizagem’. 

Através da experimentação de novas abordagens, do registro e aprendizado através de 

lições passadas e da interação com terceiros, sejam externos à equipe de trabalho ou mesmo à 

organização, e da transferência e disseminação do conhecimento, as organizações estudadas 

aprimoram e trabalham suas bases de conhecimentos, para oferecer soluções mais rápidas, 

precisas e seguras a seus clientes. 

Sobre o segundo objetivo específico, ‘Verificar a existência de fatores e condições 

facilitadoras ou dificultadoras da aprendizagem organizacional nas empresas de consultoria 

estudadas’, contido na segunda categoria de análise, ‘influenciadores da aprendizagem’, em 

ambos os casos os facilitadores são relacionados com o contexto onde ocorre a aprendizagem, 

porém o papel das pessoas como incentivadoras do aprendizado é diferente em cada empresa. 

Se nas duas organizações a atuação humana é vista como incentivadora da 

aprendizagem e disseminadora dos conhecimentos, na Organização Beta há uma cobrança 

mais explícita, advinda de sua estratégia global, sobre a ação das lideranças para incentivar a 

capacitação e, desta forma, cumprir as metas impostas. Na Organização Alfa, por sua vez, 

espera-se que o líder pesquise e codifique conhecimentos para benefício das equipes. 
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Enquanto a diversidade de perfis é vista como uma vantagem a serviço das 

organizações, a multiplicidade de áreas de atuação, seus clientes, projetos e, 

consequentemente, perfis e capacidades requeridas é vista como potencial obstáculo para os 

processos de aprendizagem, dada a possibilidade de haver discrepâncias significativas entre a 

base comum de conhecimentos e demandas altamente especializadas. 

A necessidade de agregar novas capacidades, especialmente em áreas onde o ingresso 

da organização de consultoria é relativamente recente, pode demandar esforços adicionais 

para a aquisição dos conhecimentos necessários, estejam estes fora da equipe de trabalho 

relacionada ou mesmo fora da organização. 

Embora apresente riscos relacionados à busca e transmissão dos conhecimentos 

necessários, em última instância a dificuldade percebida pode ser revertida ao se agregar mais 

capacidades à organização e por permitir, após obtenção destes conhecimentos, maior 

especialização de seus colaboradores. 

Em relação ao quarto objetivo específico, ‘Analisar a forma como as práticas de 

aprendizagem organizacional se relacionam com as práticas de gestão do conhecimento nas 

organizações estudadas’, a relação entre tais práticas esteve de alguma forma presente em 

todas as categorias de análise presentes, dada a forte presença da gestão do conhecimento em 

organizações de consultoria, conforme destacado por todas as pessoas entrevistadas. 

Os ciclos de retroalimentação dos sistemas de aprendizagem existentes em ambas as 

organizações demonstram haver preocupação com o aprimoramento contínuo das práticas de 

governança destas empresas, além de aderência entre as práticas formais e informais de 

aprendizagem ao retornar conteúdos e lições cuja aplicabilidade é possível, com destaque para 

o relato da Entrevistada B, particularmente exitoso ao exemplificar este ponto. 

O quinto objetivo específico, ‘Identificar os resultados efetivos da aplicação das 

práticas de aprendizagem organizacional nas empresas estudadas’, esteve presente de forma 

mais intensa na última categoria para análise, ‘resultados e ganhos’, e possibilitou determinar 

que os principais benefícios comuns às organizações decorrentes da adoção das práticas de 

aprendizagem organizacional são: 

 Acesso a conhecimentos, dados, experiências, lições e práticas previamente 

armazenados nos repositórios institucionais, cuja possibilidade de consulta habilita seu 

uso como aceleradores da aprendizagem; 
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 Ciclos de retroalimentação da memória organizacional, por meio do armazenamento 

dos conhecimentos adquiridos e desenvolvidos e a reinserção destes nos repositórios 

institucionais de aprendizagem, como forma de possibilitar um aprimoramento 

contínuo das bases de conhecimento e das práticas utilizadas para desenvolver estes 

conhecimentos nas organizações; 

 Auxiliar as organizações estudadas a conciliarem suas características locais com seus 

papéis em organizações globais, por serem representações nacionais de empresas 

multinacionais estrangeiras, onde seja possível gerenciar equipes multidisciplinares 

para assumir de responsabilidades simultâneas enquanto são desenvolvidas soluções 

complexas e customizadas. 

Além destes benefícios comuns às duas organizações, há ainda aqueles específicos a 

uma única empresa, consideradas as particularidades e diferenças entre a Organização Alfa e 

a Organização Beta. Na subseção 4.3.3 há uma análise mais detalhada, com descrições e 

tabelas que identificam similaridades e singularidades nos ganhos e benefícios associados à 

aplicação das práticas para a aprendizagem nas organizações estudadas. 

As práticas de gestão do conhecimento descritas nesta dissertação, segundo indícios 

colhidos através de documentos, correlações com a literatura apresentada e das percepções 

captadas nas entrevistas realizadas, aparentam atuar em complementaridade às práticas de 

aprendizagem organizacional, ao fornecer um ambiente propício ao aprendizado e uma 

estrutura de apoio que viabilize ao mesmo tempo padronizações e especializações. 

Ao se analisar o conjunto de contribuições propostas na subseção 1.5 deste estudo, 

‘contribuições esperadas’, no aspecto teórico foi possível verificar singularidades e 

particularidades das organizações estudadas, mas por outro lado também se identificou um 

conjunto de práticas, influenciadores, resultados e ganhos das organizações de consultoria de 

grande porte ao adotarem práticas para a aprendizagem. 

No aspecto prático, a realização deste estudo permitiu compreender melhor um dos 

elementos ligados ao fator contextual, notadamente ligado ao meio onde ocorre a 

aprendizagem, representado pelos influenciadores da aprendizagem e as percepções colhidas 

nas entrevistas realizadas. 

Também foi possível notar o funcionamento das práticas de gestão do conhecimento 

de forma a complementar o funcionamento das práticas de aprendizagem organizacional. 
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Deve-se, contudo, ressaltar que organizações de consultoria, em particular as de grande porte, 

são notórias pela adoção da gestão do conhecimento como forma de gerar diferencial para si 

mesmas e para seus clientes. 

Ao se analisar as contribuições decorrentes deste estudo por uma abordagem 

prescritiva e incremental, uma das abordagens para a aprendizagem organizacional previstas 

por Antonello (2005), é possível realizar recomendações de melhorias a partir das 

informações colhidas no decorrer deste estudo. 

A adoção de um instrumento de governança como apoio à mensuração e controle da 

aprendizagem, conforme visto na Organização Beta por meio de sua universidade corporativa 

e de seu comitê de educação, apresenta potencial para aprimorar de forma contínua as práticas 

e diretrizes que norteiam a aprendizagem organizacional. 

O uso de ferramentas internas da Organização Alfa, seja para iniciar discussões sobre 

premissas e abordagens, seja para solicitar ou fornecer aportes de conhecimento, ou mesmo 

para consultar e contatar profissionais externos com perfis de conhecimento altamente 

especializados, demonstrou-se um diferencial para obter excelência técnica, e de incentivo ao 

uso recomendável por parte das lideranças. 

Aos colaboradores em geral, deve ser lembrado que em ambas as organizações é 

incentivado, conforme destacado nas entrevistas realizadas e nas documentações 

institucionais verificadas, o engajamento destes para o próprio aprimoramento, com uma 

mentalidade aberta a mudanças e trazendo para si a responsabilidade pela condução de seu 

aprendizado e do desenvolvimento de sua trajetória na organização. 

 

5.1. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Assume-se como principal limitação de estudo o fato de abordar apenas dois casos. 

Por se tratar de duas organizações de grande porte, onde há uma quantidade pequena de 

empresas, há uma representatividade dentro do segmento proposto, mas é incerta a 

aplicabilidade dos resultados desta dissertação a organizações de consultoria de portes 

menores. 
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Deve também ser considerada a abordagem qualitativa utilizada, que se traduziu em 

uma quantidade relativamente pequena de entrevistados, apesar da relevância dos mesmos em 

suas organizações e das colaborações, individuais e conjuntas, obtidas através das percepções 

colhidas nas entrevistas realizadas. 

Devido ao fato de todos os entrevistados já estarem plenamente adaptados às suas 

funções e organizações, não foi plenamente possível constatar se os funcionários em processo 

de integração apresentam alguma dificuldade específica para assimilar os valores, práticas e 

objetivos de suas organizações para a aprendizagem enquanto iniciam suas funções. 

Neste sentido, seria interessante entrevistar uma grande quantidade de trainees para 

verificar se as percepções dos entrevistados, atualmente em cargos mais elevados, se 

traduzem na base organizacional, porém descaracterizaria a abordagem qualitativa que 

norteou a realização da dissertação. 

 

5.2. RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Àqueles que utilizarem este estudo como ponto de partida ou referência para análises 

futuras, é recomendado verificar, inicialmente, se houveram mudanças ou tendências 

significativas no ambiente macroeconômico que tenham potencial de alterar os resultados 

obtidos em relação ao presente estudo. 

A própria natureza das organizações estudadas, inseridas em um ambiente de uso 

intensivo do conhecimento, concorrência acirrada e constantes mudanças, também leva à 

necessidade de reavaliação antes de generalizar seus resultados para outros contextos. 

Recomenda-se a condução de estudos semelhantes em empresas de porte menor, para 

verificar se há consonância em relação aos resultados obtidos, bem como realizar estudos de 

metodologia mista, ou mesmo com uma abordagem quantitativa, para complementar as 

contribuições oriundas deste trabalho. 

Outra possibilidade é analisar o efeito das práticas de aprendizagem organizacional e 

de gestão do conhecimento, inclusive a forma como estas aparentam se complementar, em 

organizações de outros setores econômicos, na tentativa de identificar fatores comuns ou 
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mesmo particularidades que demonstrem potencial para influenciar a aprendizagem e sua 

aplicabilidade nestes contextos específicos. 

Dada a importância do conhecimento para organizações de consultoria, pode ser 

frutífero analisar se existe, e como ocorre a ligação entre aprendizagem organizacional, gestão 

do conhecimento, além de suas respectivas práticas, com elementos da teoria ligados ao 

caráter estratégico, a exemplo da gestão de competências. 
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APÊNDICE A. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ENTREVISTAS 

 

Segue abaixo prévia do roteiro para elaboração de entrevistas, onde estão relacionadas 

as principais temáticas a explorar durante as entrevistas com membros das organizações 

estudadas. 

 

Cargo atual: 

Idade: 

Tempo na organização (em anos): 

 

1) Quais as principais práticas de aprendizagem associadas à gestão do conhecimento? 

2) Foram identificados fatores facilitadores nas práticas de aprendizagem utilizadas? Se sim, 

quais? 

3) O que tem sido feito para superar as dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem? 

4) Quais foram os resultados efetivos decorrentes das práticas de aprendizagem? 

5) Quais as principais práticas utilizadas para a conservação da memória corporativa e 

disseminação do conhecimento? 

6) Como as práticas de gestão do conhecimento complementam os processos de treinamento e 

desenvolvimento existentes para criar valor à organização? 

7) Como a organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas para manter seu 

conhecimento? 
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APÊNDICE B. ENTREVISTADO A (DIRETOR) 

 

Entrevistador: Para começar, para preencher a parte de dados demográficos, preciso que, se 

não for um problema, me informe a [sua] idade, o tempo na organização e a formação. 

Entrevistado A: De idade eu tenho trinta e três anos, tenho nove anos e meio de empresa e 

sou graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças, sou pós-graduado em 

Planejamento Estratégico e tenho MBA em Economia de Empresas. 

Lembrando que o nome da empresa será mantido em sigilo. 

Entrevistador: A primeira questão: Quais são as principais práticas de aprendizagem 

associadas à gestão do conhecimento na organização que o senhor trabalha? 

Entrevistado A: O que a gente tem? A gente tem algumas formas, a gente pode separar em 

três momentos: Tem o momento pré-projeto, dentro do projeto e pós-projeto. 

No pré-projeto, são todos os aceleradores de dados de empresa, dados concorrenciais, 

tendências da indústria, numa escala local e numa escala global. Há uma plataforma que a 

gente consegue acessar, todos os sócios e todos os funcionários da empresa, de uma maneira 

bastante rápida. Não só olhando dados da empresa, mas projetos que já foram feitos no 

passado, para a gente conseguir pegar aceleradores, abordagens, etc. 

Durante o projeto, a gente tem a possibilidade não só de gestão do conhecimento por 

profissional, que é o trazer pessoas de todos os lugares do mundo para participar de nossos 

projetos, existe uma plataforma colaborativa de aprendizagem global. Então tudo o que é 

‘entregável’, análise, relatório, insight, abordagens desenvolvidas, a gente coloca isso no 

nosso laboratório global, onde todo mundo consegue acessar isso globalmente. Então a 

multiplicação e a escalabilidade disso é muito alta. 

E no pós-projeto toda a parte de documentação formal, então imagina o seguinte: Imagina 

uma organização que existe um turnover, as pessoas saem, e a nossa base de conhecimento, 

ela não pode sair com as pessoas. Então não só o arquivamento disso, mas treinamento em 

escala global, armazenamento dos dados global, estruturação de relatórios, aceleradores de 

projeto, tudo isso é feito sob essa conclusão para possibilitar os próximos projetos a serem 

mais fáceis e mais estruturados. Então toda a parte do pré, durante e depois [do projeto]. 
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Entrevistador: E esses dados, eles estão disponíveis para basicamente todos os consultores 

dentro da organização, não é isso? 

Entrevistado A: Todos os consultores, desde o nível mais básico até o nível mais alto. 

Obviamente você tem níveis de acesso para informações confidenciais, isso tem, essa 

limitação, mas em termos de abordagem, todo esse conteúdo é disseminado globalmente para 

todas as pessoas da área core. Não é o nosso recorte, mas as áreas core têm acesso irrestrito a 

isso. 

Entrevistador: Vou passar aqui para a segunda pergunta: Foram identificados fatores 

facilitadores nas práticas de aprendizagem utilizadas e, se sim, quais fatores foram 

identificados? 

Entrevistado A: Acho que tem dois grandes fatores que eu acho que fazem a diferença. 

Dentro da consultoria, na área de estratégia, a gente fez uma estruturação por indústria e por 

oferta de serviço. Então, esses líderes da indústria e da oferta de serviço já têm vários 

aceleradores de multiplicação do conhecimento daquela indústria e daquele serviço, e ajudam 

quando tem um projeto a multiplicar com as pessoas que estão entrando nos trabalhos. 

O papel do líder, ou da indústria ou de um produto, de uma solução, já é fazer esse 

alinhamento global, acessar essas bases e preparar esses toolkits de conhecimento fracionado, 

palatável, para todo mundo que vai entrar em um projeto já não ‘sair do zero’. Uma prática 

local que fez muito sucesso e até foi benchmarking global foi o fracionamento desse 

conhecimento dentro de um problema, pegar uma base enorme de conhecimento global e 

fracionar para a solução de algo, de um problema, olhando na visão do produto, da indústria e 

da situação do cliente, a maturidade do cliente. Então isso ajudou muito a gente a ser mais 

rápido na proposição de ideias. 

Entrevistador: E desta forma facilita para manter o conhecimento dentro da organização, 

independente do funcionário estar presente ou não e também ajuda até, de certa forma, a 

disseminar as experiências que uma pessoa dentro de uma única organização [cliente] para 

outras que venham a trabalhar naquela ou em algum caso semelhante... 

Entrevistado A: Exatamente. Vou por assim... O que a gente percebe? Vou dar um exemplo: 

Coisas que são comuns em projetos de estratégia em empresas de bens de consumo. Então 

tudo o que foi visto, todas as entrevistas, os pontos de dor, os pinpoints dessas empresas, as 
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abordagens que fizeram mais sucesso ou que deram melhor resultado, tudo isso é usado como 

acelerador dentro dessa plataforma de aprendizagem que a gente tem. Gestão do nosso 

conhecimento. 

Porque para nós, uma empresa industrial tem algum produto industrializado que sai na outra 

ponta. Empresa de consultoria é gestão do conhecimento pura. Se eu amanhã não estou aqui e 

entra uma outra pessoa, a organização, contudo, não pode sofrer. Então assim, da minha 

experiência em dez indústrias, mais de sessenta empresas, empresas de serviços profissionais, 

e aí inclui advogados, consultores, auditores e etc., provavelmente são empresas que tem uma 

boa prática de gestão do conhecimento porque depende da pessoa, e esse risco da pessoa sair é 

muito maior do que em uma empresa onde eu tenho um processo industrializado, que se sair 

um supervisor de uma máquina, a máquina continua funcionando. Nesse tipo de serviço aqui 

[consultoria], nós somos a máquina. Então se a gente sai, corre até um risco maior da máquina 

parar. É por isso que nesse tipo de indústria acho que essa necessidade da gestão do 

conhecimento se torna mais importante. 

Entrevistador: Até um pouco neste sentido, me parece interessante a questão de utilizar as 

ferramentas para a prospecção de conhecimento, de fontes de conhecimento tanto internas 

quanto externas. Como que funciona, de uma forma um pouco mais detalhada, essa 

localização de funcionários, ou colaboradores externos, que sejam altamente especializados 

em uma solução para um nicho ou uma demanda muito específica? 

Entrevistado A: A gente tem duas fontes aqui, dois caminhos. 

Um caminho que é os contratos que a firma tem em escala global ou escala local para comprar 

informações. A gente tem contrato com empresa de jornal do mundo inteiro, ou com empresa 

de dados econômicos, ou com institutos de pesquisa, para a gente comprar relatórios para 

serem input para os nossos projetos. Isso é arquivado, em uma escala local e em uma escala 

global. 

Uma outra coisa é: Eu tenho que acessar pessoas. Eu quero falar com um especialista, alguém 

que foi o vice-presidente de uma empresa de educação em países emergentes e que tenha um 

conhecimento específico, tal, tal e tal. Então, existem empresas, redes, posso te citar o nome 

de duas, por exemplo: GLG [Gerson Lehrman Group] é uma, Coleman Research é outra, que 

você acessa pelo site, você coloca o perfil de pessoa que você precisa, ele vai achar essa 

pessoa e dentro da plataforma dessas empresas, você pode fazer uma entrevista como se fosse 
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via Skype [aplicação que proporciona serviços de chat, chamadas de vídeo e áudio], e você 

paga aí mil dólares, oitocentos dólares por uma hora de entrevista, e você vai ter a visão 

independente, você não fala quem é a sua empresa nem qual é o seu projeto, mas ele 

compartilha a experiência dele, também sem citar nomes, mas você tem acesso ao 

especialista. 

Então assim, a gente já passou por algumas... Vou dar um exemplo bastante específico, era 

um trabalho em uma farmacêutica que queria fazer um trabalho de pricing, fazer precificação 

para equipos gravitacionais em UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Olha só, é alguém que 

tem que ser farmacêutico ou médico, que conheça de UTI, que conheça de equipos 

gravitacionais, quero dizer, ‘como é que você mantém a pessoa viva com uma infusão via 

gravidade’, para você poder maximizar o metro quadrado de uma UTI e poder ganhar mais. 

Quanto vale você tirar uma máquina que fica do lado de uma pessoa e colocar em cima dela, e 

aí você conseguir ter a tecnologia por gravidade e aumentar a margem [de lucro] de uma UTI. 

Aí um especialista completamente, tem poucas pessoas que conhecem sobre isso, então essa 

rede ajuda a gente a achar talvez o cara que vai desafiar um pouco a equipe de  consultores 

do projeto em relação a uma visão de especialista. A gente separa em dois blocos: comprar 

conteúdo, pesquisas, relatórios e etc., e um outro grupo, que é achar pessoas. A gente fala 

muito em B2B [business-to-business, ‘negócio para negócio’], B2C [business-to-consumer, 

‘negócio para consumidor’], na verdade hoje o mundo é P2P, people-to-people [‘de pessoa 

para pessoa’], então preciso ligar pessoas, o conhecimento está ali. 

Entrevistador: No caso, essa organização tem uma área de abrangência global, correto? 

Entrevistado A: Sim, duzentos e vinte países 
10

.  

Entrevistador: Imagina-se que não é tão fácil muitas vezes, localizar ou aplicar soluções 

conforme a demanda. Então isso leva à próxima questão, que é sobre o que tem sido feito para 

superar as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem, até considerando o 

tamanho da empresa, o perfil disperso dos colaboradores, localizados no mundo inteiro, 

muitas vezes as demandas são únicas. Quais foram as dificuldades e como se fez para superá-

las. 

                                                           
10

 A Organização das Nações Unidas [ONU] possui atualmente 193 países-membros. Disponível em < 

https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros >. 
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Entrevistado A: Eu acho que tem a primeira dificuldade, quando a gente fala de gestão do 

conhecimento, harmonização de pessoas, você imagina que a gente contrata engenheiros, 

economistas, administradores, tem uma variedade muito grande de contratações porque a 

gente atende várias indústrias com conhecimentos distintos. A primeira coisa que a firma 

percebeu é que para você tocar um projeto a gente ‘nivela as pessoas’ por cargo, então eu 

tenho lá um consultor, ou consultor sênior, um gerente. Eu tenho o que a gente chama de 

‘expectativa’ daquele cargo, para algum projeto. O consultor sênior tem que liderar o projeto, 

etc., etc., etc. Então, quando eu comparo essas expectativas com as formações distintas – eu 

tenho um economista, um engenheiro, tal... – alguns vão performar melhor com algumas 

competências e outros com outras. 

O que a firma percebeu é que deveria existir o que a gente chama de fundamentals, quer dizer, 

coisas que deveriam ser comuns para um certo nível. Estes treinamentos que a gente chama de 

fundamentals, com essa gestão do conhecimento padronizada para cada um dos níveis, 

existem treinamentos globais. Então, todos os consultores do mundo inteiro vão se encontrar 

esse ano em [nome da cidade omitido para preservar a identidade da organização estudada], 

nos Estados Unidos, para fazer uma semana de treinamento de fundamentals para nível de 

consultor. Vai ter outro treinamento para consultor sênior que vai ser na Ásia, então vai ser o 

consultor sênior, fundamentals. 

A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma grade global para a gente nivelar os 

conhecimentos básicos para todo mundo, e treinar pessoas nas ferramentas de consulta e hub 

global, para diminuir o tempo de consulta, o tempo de trazer algum profissional de outro país, 

etc. Então, a primeira coisa que a gente fez foi esses treinamentos globais. 

A segunda coisa foi o ‘cascateamento’ dentro de cada país dos multiplicadores do 

conhecimento, O que é isso? Eu tenho várias equipes trabalhando em projetos, e eu tenho os 

líderes de solução. Solução estratégica, solução de redução de custos, solução de tecnologia. 

Esses líderes têm o papel não só de munir de informação, mas pegar o conteúdo, 

conhecimento desenvolvido no projeto e armazenar em outras plataformas. Então esse é um 

caminho de mão dupla: Mune a equipe no começo com informação, e o produto que for 

gerado, ele armazena na base de conteúdo para gerar conhecimento para os próximos projetos. 

Então é feito dessas duas formas, a gente tem esses dois caminhos: o caminho global, que são 

esses times de fundamentals no mundo inteiro por nível, e tem o local por solução, o 

facilitador do conhecimento que mune com o conhecimento e depois que acaba o projeto 
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insere seu conhecimento na plataforma de uma forma global, para ter a melhoria contínua e 

todo o processo de disseminação do conhecimento. 

Entrevistador: E existe alguma solução ou plataforma que seja utilizada para fazer a 

alocação e distribuição dos profissionais conforme a demanda? Imagino que deva ter diversas 

equipes, diversas pessoas, e que muitas vezes o conhecimento está com uma ou duas pessoas 

para poder disseminar entre outros profissionais 

Entrevistado A: Sim. Como é que é feito? Depois que é feita a venda de um projeto, o 

gerente do projeto, junto com o sócio, você define quantos recursos você vai ter e o nível de 

senioridade deles. Então eu tenho um consultor sênior, dois consultores e um analista. Dado o 

problema do projeto, a gente foca quais são as competências necessárias para a gente 

conseguir fazer a entrega desse projeto. Uma competência mais quantitativa, uma 

competência de entrevistas em profundidade, uma competência sobre pesquisa com o 

consumidor, entrevistar pessoas na porta [do estabelecimento]... Dado isso, a gente tem uma 

plataforma global aonde eu coloco os atributos ou conhecimentos que eu preciso, por nível, e 

me abre no mundo inteiro quem são as pessoas que atendem àquele quesito. Então a gente 

consegue fazer uma seleção muito mais rápida dessas pessoas no mundo. Obviamente que a 

gente prioriza pessoas no país. A priorização é: País, continente e depois mundo. Eu diria que 

noventa e cinco por cento estão dentro do país, e aí cinco por cento se dividem no continente 

ou no mundo, para poder fazer a entrega dos trabalhos. 

Entrevistador: Passando para a próxima pergunta, quais foram os resultados efetivos 

decorrentes dessas práticas de aprendizagem? 

Entrevistado A: Acho que tem três grandes resultados muito claros. 

O primeiro é o setup de projeto muito mais rápido. Eu consigo rapidamente acessar o 

conhecimento e capacitar pessoas que não estiverem trabalhando em uma indústria mais 

rápido. Setups para coisas mais rápidas é mais rápido. 

O segundo é acesso durante o trabalho, para você ter pessoas que vão desafiar um trabalho, 

fazer uma revisão de qualidade, desafiar premissas e etc., dado que a gente compartilha tudo o 

que a gente está fazendo, eu consigo ter aportes de conhecimento de pessoas do mundo inteiro 

desafiando o meu projeto. Eu consigo abrir uma tela aqui aonde eu vou ter todos os trabalhos 

que estão acontecendo em consultoria, por exemplo, e aí dá para eu ter um conhecimento em, 

sei lá, redução de custos, eu posso acessar aquele projeto, olhar o que eles estão fazendo e 
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colocar alguns desafios ou provocar a equipe daquele projeto. Isso também ajudou a gente a 

conectar pessoas fora do projeto para ajudar dentro do projeto. 

E o terceiro ponto é a capacidade de fazer eminência. Por quê? Se eu tenho uma gestão do 

conhecimento centralizada, ela é pulverizada para poder capturar e ajudar pessoas, mas ela 

tem um hub central para armazenar isso. A minha produção de eminência, folder, paper, 

produção de consultoria, ela é diferenciada. Porque aí não é uma pessoa escrevendo. Eu tenho 

outro conhecimento sobre um ponto, sobre um problema, que eu consigo puxar esses tópicos 

e montar um paper bastante robusto sobre aquele assunto. Dos últimos vinte projetos que a 

gente teve, por exemplo, de redução de custos, o que a gente teve de lição aprendida, de 

ganho, etc. A gente consegue também ter uma qualidade melhor de eminência. 

No final do dia, o ganho é quantitativo. O que a gente tem? A gente percebe: a nossa taxa de 

win rate [taxa de vitórias] de propostas, ela aumenta significativamente, e eu diria que 

[aumenta] talvez de quarenta a cinquenta por cento a chance de ganhar uma proposta aumenta 

se eu mostro o track record dentro da indústria, questão do conhecimento e a minha 

capacidade de monetizar a ambiência, isto é, eu passo a fazer um workshop, eu fecho um 

hotel, eu faço um laboratório, a chance de comparecimento, de eu conseguir fazer vendas para 

pagar aquele evento e começar a dar margem também se tornam rentáveis [os eventos], 

porque é a história de um profundo conhecimento da indústria, não só de uma pessoa falando, 

mas levar equipe, levar mais pessoas para falar, isso tende a ter resultado. Um ponto que a 

gente percebe como positivo. 

Entrevistador: E depois são de alguma forma armazenadas e disponibilizadas para todos os 

colaboradores os resultados, aprendizados, dificuldades da conclusão e ideias para o 

desenvolvimento de um projeto? 

Entrevistado A: Sim, todo projeto, quando termina, a gente faz um fechamento aonde a gente 

coloca lições aprendidas, o que foi de aprendizado do projeto, o que é exclusivo do projeto, e 

mais como que a gente consegue para o próximo projeto ou ‘doer menos’ ou ser mais 

eficiente. Ser mais eficiente em consultoria chama-se ‘entregar em um menor tempo’. Eu 

consigo entregar um trabalho com essa complexidade em uma semana a menos? Duas 

semanas a menos? Então a gente troca essa experiência final e armazena em uma ferramenta 

de avaliação das pessoas. Além da gestão do conhecimento, isso tem que estar ligado com o 

desempenho das pessoas frente aos projetos. Cada profissional, ao final de cada projeto, tem 

uma avaliação individual que olha o conhecimento que ele tinha antes do projeto e o que ele 
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teve depois do projeto ali dentro com pessoas, trabalho em equipe, etc., e isso dá uma nota. 

No final do ano soma-se todas as avaliações individuais e chega na avaliação final do 

profissional. 

Entrevistador: Antes de passar para a próxima questão, então no caso o resultado utilizado, 

ele acaba sendo usado tanto para o aprimoramento das práticas de aprendizagem 

organizacional como também um pouco para gestão de recursos humanos da empresa. 

Entrevistado A: Sim. 

Entrevistador: Agora sim, a questão seguinte: Como essas práticas de aprendizagem 

organizacional são utilizadas para conservação da memória corporativa e como que se faz 

essa ligação para disseminar as práticas de gestão do conhecimento da empresa? 

Entrevistado A: No nível do profissional, você está falando? Da empresa para o profissional? 

Entrevistador: Na verdade, um pouco no nível da organização e também no nível do 

profissional. Ou seja, ver como que as práticas de gestão do conhecimento influenciam as 

práticas de aprendizagem organizacional. 

Entrevistado A: O que a gente vê aqui, a gente tem não só esse armazenamento de conteúdo 

dos projetos, de informação, mas isso gera ações relacionadas à remuneração das pessoas, ao 

plano de carreira das pessoas, à alocação futura dessas pessoas, então assim, dado que eu 

tenho pessoas que já fizeram alguns trabalhos e vão tendo um conhecimento maior em uma 

indústria, elas começam a se verticalizar dentro daquele tema. Isso impacta no bônus de curto 

prazo delas, que é justamente dos projetos que elas fizeram, isso impacta no plano de carreira 

delas, que é o norteamento por indústria, por serviço, dado o conhecimento que elas 

adquiriram, e isso também impacta o processo de treinamentos globais que elas vão ter, dado 

o conhecimento e como elas lidam com isso dentro dos trabalhos. 

Então, pessoas que são mais quantitativas [vão] fazer um trabalho de modelagem, 

naturalmente vão abrir um conteúdo e um conhecimento específico dentro desse tema que vão 

gerar planos de carreira relacionados à parte quantitativa e treinamentos também relacionados 

a isso. E todo o armazenamento do conteúdo que foi produzido por essa pessoa, ela armazena 

numa trilha de conhecimento dela. Qual que é a trilha de conhecimento de um consultor? Ele 

tem que ter conhecimento em ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ e ‘F’. Quando ele vira um consultor 
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sênior, ele tem um conhecimento ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’, ‘I’, ‘J’... e vai 

aumentando. 

Nosso conhecimento, a gente fala, ele é como se fossem anéis. Eu tenho o primeiro círculo, 

que é o analista, um círculo maior, que é o consultor, um círculo maior, que é o consultor 

sênior, o gerente e etc. Ele sozinho na amplitude do conhecimento e ele com os pares. A gente 

começa a perceber uma outra coisa que é bastante interessante que é: no mesmo nível, dois 

gerentes, pelo histórico de projetos que eles fizeram, eles têm o fundamentals igual mas a 

amplitude desse conhecimento, dado o histórico de projetos, ela é diferente. Eu tenho gente 

que fez mais trabalhos quantitativos, outros que fizeram mais trabalhos qualitativos, outros 

que fizeram mais trabalhos experimentais, outros que fizeram mais trabalhos objetivos... 

Estão no mesmo nível, mas eu tenho conhecimentos diferentes. A força de uma consultoria 

vem disso aqui, de você ter elementos básicos comuns, mas você explorar essa 

individualidade de cada um. Para fazer isso eu tenho que mapear toda a carreira, toda a gestão 

do conhecimento que essa pessoa tem, para conseguir usar essa trilha dentro de cada projeto. 

Entrevistador: Isso acaba sendo uma prática importante dentro da organização para preservar 

essa memória junto com, por exemplo, o mapeamento das competências, dos profissionais, a 

catalogação de experiências anteriores... Existe alguma outra prática principal que seja nesse 

sentido de preservar a memória dentro da organização? 

Entrevistado A: Toda a documentação, e aí entra uma parte mais de segurança dos dados, 

tudo o que é produzido nos computadores, é tudo armazenado, toda a parte de segurança, 

protocolos e etc., por exemplo: nenhum dos nossos notebooks acessa ou aceita pendrive, você 

não consegue entra em uma rede cloud sem ser com a rede própria nossa, tem toda uma 

segurança desse conhecimento para ele não sair da empresa, para que ele [conhecimento] não 

saia, a não ser que seja algum documento ou relatório formal da empresa... É muito mais uma 

gestão de segurança desse conhecimento. As práticas são basicamente essas que eu te falei. 

Agora, protocolos de segurança, a gente tem aplicativos, quando você vai acessar conteúdos é 

só no meu celular da empresa com protocolo específico de segurança, etc. Eu não consigo 

copiar. Essa página não funciona câmera, não consigo tirar foto, é para uso individual. Eu não 

consigo mandar, por exemplo, o meu link da minha intranet com a base de conhecimentos que 

eu estou estudando agora para você acessar remoto, e mesmo que eu te mande [não será 

acessível], porque não vai ser um computador ‘logado’ na rede, cadastrado com protocolo da 
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rede. Então ele [servidor] não vai liberar o acesso. Toda a parte de segurança do 

conhecimento. 

Entrevistador: Então é muito de uma estrutura de segurança da informação como suporte a 

essas práticas? 

Entrevistado A: E isso também é no nível global, isso também no nível local. Por exemplo: 

Tem algumas ferramentas da firma, as plataformas globais que te falei, que quem controla é o 

time dos Estados Unidos, é o time do Japão... E tem outras que é [responsabilidade] do time 

brasileiro, mas toda plataforma que te mostrei aqui de conhecimento, ela tem pelo menos 

umas três ou quatro senhas para você conseguir chegar até ela. Não é nem só criptografada, 

mas ela tem um procedimento de segurança bastante grande. 

Entrevistador: Entendi. Passando para a próxima questão, como as práticas de gestão do 

conhecimento complementam os processos de treinamento e desenvolvimento existentes para 

criar um maior valor à organização? 

Entrevistado A: Eu acho que no nosso caso aqui, isso foi bastante marcante. Por exemplo: A 

cada ‘mês sim, mês não’ a gente tem como se fosse uma banca de casos, a gente discute os 

casos dos clientes, a gente tem treinamentos temáticos em cima de problemas e situações reais 

de projetos, a gente chama isso de boot camp, então a gente simula como se realmente 

estivesse no campo no trabalho, fazendo os cálculos e todas as entrevistas com os clientes. 

Tem uma gestão do conhecimento que acho que vale a pena falar, a gente às vezes tem a 

impressão de achar que gestão do conhecimento é só conhecimento técnico. ‘Gestão do 

conhecimento para redução de custos’, ‘gestão do conhecimento de estratégia’, ‘gestão do 

conhecimento...’, mas eu posso ter uma gestão do conhecimento de soft skills. Como você 

conduz a entrevista? Como você lida em uma reunião onde o cliente está nervoso? Como você 

consegue harmonizar perfis de pessoas diferentes? Um é driver, objetivo, e o outro é um 

inovador. Eu tenho técnicas de gestão do conhecimento desde coisas abstratas, soft skills e 

etc., até coisas quantitativas, matemáticas ou objetivas. Como é que a gente faz isso? A gente 

cria muitos laboratórios aqui dentro, que a gente chama de boot camp. A gente teve um boot 

camp específico agora que a gente chamou de ‘art of inquiring’, que é a ‘arte de fazer 

perguntas’. Como consultor, a primeira coisa que você é avaliado não é a resposta que você 

dá, mas a pergunta que você faz. Se a sua pergunta não mostrar conhecimento, for uma 

pergunta aleatória, o cliente derruba você. 
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Nossa preocupação não está só no conhecimento técnico, mas também treinar essas soft skills. 

Essa prática do boot camp, simulação real, cases e tal, prepara a gente e os consultores para 

ter uma adaptabilidade e usar isso na prática com os clientes. Uma outra coisa que a gente faz 

bastante e também funciona é trazer sempre o cliente para conversar com as nossas equipes. 

Foi feito um projeto com uma empresa ‘X’, então a gente pega essa equipe e traz um ou dois 

recursos desse cliente para falar um pouco com as outras equipes, bater um papo, falar como é 

que foi o projeto, o que ele [cliente] gostou, o que ele não gostou, numa linha de melhoria 

contínua que é muito mais industrial, para uma linha de melhoria contínua do relacionamento 

da abordagem com o cliente, da gestão de contas. É mais ou menos nessa linha que a gente 

faz. 

Entrevistador: Isso também tem relação com a oferta de uma solução que seja mais 

adequada à demanda real do cliente? Ou seja, buscar entender qual foi a motivação por trás da 

demanda que o cliente propôs? 

Entrevistado A: Sim, e eu acho que você conhecer o cliente, a gestão do conhecimento ela 

passa não só por você conhecer a sua solução, mas entender que tipo de indústria [está sendo 

abordada] e o momento dela. Uma coisa que a gente fala, que todo mundo fala aqui dentro, é 

a história de ‘se o nosso cliente fosse um consumidor de pizza’. Se é um consumidor de pizza 

que eu só conheço que é um consumidor de pizza, eu vou entregar para ele uma pizza redonda 

de oito fatias, normal. Mas se eu sei que ele assiste isso com amigos em casa de quarta-feira à 

noite, é num jogo, então é muito mais finger food do que você comer com talher, então ele 

quer a pizza cortadinha já porque ele vai comer como aperitivo. Se eu consigo que o hábito 

dele é consumir sozinho, eu posso propor uma bebida, porque ele vai comer a pizza sozinho e 

ele vai querer beber porque ele está sozinho, ele vai querer ocupar o tempo dele à mesa. 

Entender quem é o cliente e o hábito dele no momento dele faz com que eu fracione ou 

escalone, muito [disso] é a minha forma de vender um produto que talvez já é conhecido do 

mercado. Só consigo isso se eu tenho gestão do conhecimento do cliente, gestão do 

conhecimento do meu produto e da minha praça. 

Entrevistador: Perfeito. Passando para a última questão dessa entrevista, como essa 

organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas para manter o seu conhecimento? 

Entrevistado A: No nosso caso, isso aí é sobrevivência. O cliente contrata a gente por quê? 

Teoricamente a gente tem um conhecimento ou superior a eles em um tema, ou como a gente 

vai endereçar o problema é diferente do que a empresa faria sozinha. Então, para o nosso 
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negócio a gestão do conhecimento, ela é o alicerce, é base. Se a gente não tem isso, a gente 

passa a ser uma empresa de um nível de entrega de conhecimento operacional, comum, e aí a 

gente perde receita. A gestão do conhecimento é o primeiro driver da nossa estratégia global. 

É desafiar, armazenar e estruturar o conhecimento para que seja disseminado de forma 

integral ou parcial para os clientes, mercados e indústrias em que atuamos. Então, é pedra 

fundamental, sem isso o nosso negócio não existe. 

Nós temos que ser reconhecidos como trusted advisors [consultores confiáveis], o cliente tem 

que olhar para a gente e, para a gente ser trusted advisor na indústria dele, a gente tem que 

conhecer a indústria, conhecer a cadeia de valor, ter uma equipe multicapacitada e ‘plug and 

play’ [‘conectar e usar’] para entrar na empresa dele a qualquer momento. Você não está 

disposto a contratar uma empresa de consultoria e falar: ‘Você vai ter seis meses para se 

preparar até você entrar na minha empresa’. ‘Você já entendeu? Segunda-feira você começa’. 

Se eu não tiver uma equipe já pronta, que conheça a indústria dele e etc., eu não consigo fazer 

a entrega. Para o nosso negócio isso é crucial. 

Entrevistador: Então acaba envolvendo muito a questão de já ter uma equipe o mais 

capacitada, o mais próximo possível de atender aquela demanda do cliente e ter um prazo 

mínimo para ambientação e capacitação interna para suprir. Seria nessa direção? 

Entrevistado A: É exatamente isso. E aí vêm os multiplicadores e os aceleradores, os líderes 

de indústria e os líderes de produto. Eu tenho uma equipe quase cem por cento pronta e aí em 

dada indústria ou em dado produto você tem uma gravitação de curto prazo, mas o time já 

está apto a entrar. É esse o desafio da gestão do conhecimento dentro de uma organização 

como a nossa: global, mas local, multicultural, mas com soluções customizadas. Esse é o 

desafio. 

Entrevistador: Perfeito, acho que aqui [a entrevista] é isso. 
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APÊNDICE C. ENTREVISTADA B (CONSULTORA) 

 

Entrevistador: Para preencher a tabela [de dados demográficos], me diga por favor a idade, 

se não tiver algum problema, o tempo aqui na organização, e qual a sua formação. 

Entrevistada B: Vinte e oito anos, três anos e meio aqui [na organização], e na minha 

formação eu tenho bacharelado em Contabilidade. 

Entrevistador: Vou passar para a primeira pergunta: Quais são as principais práticas de 

aprendizagem associadas à gestão do conhecimento dentro da organização? 

Entrevistada B: Praticas de aprendizagem... Você quer dizer ferramentas? 

Entrevistador: Tem um pouco de ferramenta, mas também tem a questão de procedimentos 

mesmo, das pessoas. 

Entrevistada B: Que venha da empresa ou tanto faz? Porque tem ‘N’ iniciativas, que podem 

ser obrigatórias da empresa e podem ser eu mesma tomando [iniciativas] pro ativamente e 

buscando conhecimento, entendeu? 

Entrevistador: O principal é por iniciativa da empresa, o que a empresa determina ou faz que 

seja neste sentido de aprendizagem. 

Entrevistada B: Como eu tenho pouco tempo de empresa, só três anos e meio, para mim o 

que mais ficou, que mais me marcou e achei muito bom foi quando a gente entra na empresa a 

gente tem um período de treinamento de um mês, que a gente conhece desde ferramentas 

administrativas, do tipo uma ferramenta que eu tenho que entrar para dizer quantas horas eu 

estou gastando em cada projeto, até uma plataforma de pesquisa: de metodologia, projetos 

internacionais, qualquer coisa que eu queira pesquisar eu consigo entrar lá ou uma plataforma 

de relacionamento entre todos os profissionais da empresa, então a gente fica um mês, assim 

que entra, só fazendo treinamento, conhecendo todos os produtos daquela function que a gente 

está trabalhando, daquela área, todos os produtos da empresa, o que cada um entrega, como 

entrega e quais ferramentas a gente usa. Acho que esse é o principal destaque para mim, logo 

que eu entrei, já foi um mês ‘de cara’ em treinamento e conhecendo cultura, conhecendo 

ferramentas à disposição. 
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A partir daí você já não tem um plano muito claro, talvez. Agora está começando a ficar mais 

claro, então, agora eles estão começando a fazer por ano um plano de treinamento específico 

para cada tema, por exemplo, a área de pricing vai ter um programinha lá de treinamento no 

ano, a área de supply chain vai ter um programinha de treinamento. Agora está começando a 

ficar mais claro que a gente tem esse programa de treinamento durante o ano, o que é feito é 

desenvolver a sua área, mas fora isso aí vai muito do profissional querer, ir atrás, buscar um e-

learning, um treinamento fora da empresa, um treinamento online, internacional ou nacional, 

vai muito da pro atividade dele. Te respondi? 

Entrevistador: Então esse período de capacitação, ele serve para gerar uma base mínima e 

comum de conhecimentos a todos os profissionais dentro da empresa? 

Entrevistada B: Exato, exato. Você entra como analista, então o analista tem que ter um 

conhecimento mínimo para começar a desempenhar, para ‘ir para projeto’, que a gente fala, 

começar a desempenhar as tarefas dele [novo analista]. E esse um mês de treinamento é para 

isso. Agora tem encurtado um pouco esse tempo, mas pelo menos quando eu entrei foi um 

mês, e foi ótimo. Não mudaria nada, aprendi muito do que a empresa faz como um todo. 

Entrevistador: E teve alguma coisa, por exemplo, de estudo de caso interno, laboratório de 

aprendizagem, benchmarking com práticas de outras empresas, alguma coisa neste sentido? 

Entrevistada B: Laboratório tem, e a gente chama de resolução de casos, geralmente os 

treinamentos são assim, tem na manhã uma parte teórica, e à tarde a gente faz um exercício, 

geralmente com caso de uma empresa real, um projeto real, para resolver, para dar uma 

solução para aquele problema ou para aquela ferramenta ou metodologia que a gente aprendeu 

na parte da manhã, os treinamentos estão sendo mais ou menos assim. Ou vai intercalando: 

teórico, prático, teórico, prático... Sempre tem, nos treinamentos em geral sempre tem alguma 

coisa prática, não fica só no teórico. Agora, benchmarking não, acho que eu não me lembro de 

ter visto alguma coisa assim, a não ser que venha do próprio facilitador do treinamento, de 

‘olha, eu costumo ver que nas empresas ocorre assim, assim, assado...’, e vai muito do 

facilitador. 

Entrevistador: Então é mais um conhecimento que já estava disponível internamente para 

incorporar para os novos colaboradores e não necessariamente, ou pelo menos não visível 

desta forma, de conhecimentos externos, pelo menos da forma que é passado na integração. É 

isso? 
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Entrevistada B: Sim, os conhecimentos externos vêm mais se o facilitador teve uma 

experiência em um projeto que ele olhou pro mercado, ou se ele já fez, por exemplo, indústria 

de siderurgia. Se ele já fez muito projeto para siderurgia ele sabe do benchmark do mercado. 

Entrevistador: E aí acaba sendo passado como a experiência do integrador? 

Entrevistada B: Exatamente. 

Entrevistador: Entendi. Passando para a próxima questão, foram identificados fatores 

facilitadores dentro das práticas de aprendizagem utilizadas aqui na organização, pelo menos 

na sua percepção? E, se sim, teve alguma de maior destaque? 

Entrevistada B: Técnicas que facilitavam o aprendizado? 

Entrevistador: Fatores. Por exemplo, alguma coisa de ambiente ou, de repente, alguma 

plataforma, alguma coisa que possa dizer ‘nossa, isso aqui me ajudou na hora de disseminar o 

conhecimento para outras pessoas, ou para receber o conhecimento’... 

Entrevistada B: Olha, eu fiz um treinamento recentemente para cargos seniores, consultores 

seniores, e eu gostei muito, na verdade foi até um treinamento externo, não foi a empresa 

quem deu, contrataram uma empresa para dar esse treinamento, que era um treinamento bem 

comportamental, não era de conhecimento técnico, e eu gostei muito que eles também 

intercalavam essa coisa de apresentação e em seguida uma resolução de caso em grupo. O que 

eu acho que é interessante é que não era uma situação do dia-a-dia do trabalho, não era ‘olha, 

você chega com o cliente em uma reunião e tente resolver esse problema...’. Era muito mais 

lúdico. Era assim: ‘Vamos pegar essas canetas aqui [nome de marca de canetas] e vocês vão 

ter que montar elas e me entregar no fim uma pirâmide construída com canetas [nome de 

marca de canetas], se virem’. E aí você ia resolvendo o caso, pensando na construção da 

pirâmide, e esquecia de ‘N’ fatores que eram, na verdade, o foco do treinamento. Esquecia-se 

de, sei lá, alinhar com a sua equipe se a pirâmide tinha que ser ponta para cima ou ponta para 

baixo, coisas muito bobas que a gente deixava passar despercebido. Eu gosto muito quando o 

treinamento acaba e você não vê claramente qual que é o foco do negócio, não vê o escopo, 

onde é para você chegar. Você vai descobrir só depois que você esqueceu um monte de coisa 

lá para trás. Não sei se fui clara, mas assim: Isso é uma coisa que eu gostei muito, de um dos 

treinamentos que a gente teve aqui, acho que ajuda, na hora que ‘cai a ficha’ é um negócio 

que você marca na cabeça e não esquece depois e, deixa eu ver um outro exemplo... 
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[Pequena pausa] 

Eu fiz um e-learning recentemente que eu também gostei bastante, recurso visual acho que 

era o que ajuda. Era um e-learning que não ficava ali mostrando texto, texto, texto... Mas era 

imagem, imagem, imagem e uma pessoa falando, então acho que o recurso audiovisual pelo 

menos me ajuda muito, mais que uma falando na frente, até. É mais eu aqui com o meu 

computador, as imagens passando, eu ouvindo no fone de ouvido, acho que isso ajudou 

bastante. 

Entrevistador: Então teve também uma estrutura de apoio na hora de passar um 

conhecimento, um treinamento, uma capacitação? 

Entrevistada B: Sim. Acho que no primeiro exemplo que eu dei foi essa própria consultoria 

que deu treinamento, que eu achei muito bacana da parte deles, de fazer uma coisa lúdica, e o 

segundo exemplo, que é o do recurso audiovisual, até o fato de ser um e-learning você poder 

concentrar ou parar de concentrar na hora que você quiser e poder voltar, falar ‘não, agora 

vou tomar um café e depois eu volto’. Em um treinamento presencial você não consegue fazer 

isso, então isso eu achei bacana também. 

Entrevistador: Na próxima questão, em sua percepção, o que tem sido feito para superar as 

dificuldades encontradas dentro dos processos de aprendizagem aqui dentro da organização? 

Entrevistada B: O que eu tenha feito? Ou... 

Entrevistador: O que você vai saber que a empresa esteja fazendo, o que a empresa faz para 

diminuir eventuais dificuldades. 

Entrevistada B: Então, acho que criar esse plano, que as próprias áreas desenvolvem o 

planejamento anual dos treinamentos que vão ter, acho que isso facilitou muito, então assim: a 

empresa tinha um treinamento global, era ‘olha, todos os funcionários têm que fazer esses 

treinamentos’, todos os anos tinha que ter esse treinamento, só que ela [empresa] não olhava 

para as especificidades daquela área, daquele pilar, daquele grupo de pessoas que está 

trabalhando focado em um produto. 

O fato de a empresa ter dado para nós uma flexibilidade para a gente poder montar o nosso 

próprio treinamento, isso ajudou muito. Então eu consigo hoje no meu pilar, que tem dez 

pessoas, ou até menos, olhar para o nosso time de dez pessoas, que é nada dentro da 

organização, e falar ‘o que a gente precisa ter para atender melhor o nosso cliente?’. Essa 
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flexibilidade para montar, para estruturar o próprio plano de capacitação, acho que é isso que 

a empresa tem feito para dar vazão, porque é impossível você conseguir suprir todas as 

necessidades da organização. Essa independência das mini áreas ajudou muito. 

Entrevistador: Então dentro, por exemplo, desse respeito à especificidade há um apoio 

dentro da empresa para que cada colaborador construa o seu próprio perfil de conhecimentos? 

Entrevistada B: Total. Isso é o que vem sendo mais incentivado. Aqui na empresa é muito 

raro você ouvir ‘não’. ‘Não, você não vai fazer isso’, ‘não, não pode fazer isso’. Se eu quiser 

fazer um treinamento do parafuso da mola que vai no caminhão ‘X’, porque o meu cliente vai 

precisar disso, eu posso fazer. Se vai ser como investimento da empresa ou não já é outra 

história, mas se de repente é uma tendência do mercado, a gente quer trazer um gringo para 

dar esse treinamento que é importante, que há interesse nisso, a gente consegue ir atrás e 

pegar esse investimento e capacitar o time. 

A gente tem muita autonomia, eu posso tanto ir para um e-learning sozinha e buscar um 

conhecimento específico que eu quero de uma indústria específica, de um cliente específico, 

como eu posso pedir isso pro meu time como um todo, e aí você tem que negociar isso com 

esferas maiores da organização, mas é totalmente possível e é incentivado. 

Entrevistador: Então há mesmo esse incentivo para identificação de eventuais demandas 

atuais ou futuras tendências e aquisição do conhecimento para aquela situação? 

Entrevistada B: Sim, total. Tanto individual quanto como para o grupo. 

Entrevistador: Passando para a próxima questão, quais foram os resultados, na sua 

percepção, efetivos que são decorrentes dessas práticas de aprendizagem organizacional aqui 

dentro da organização? 

Entrevistada B: Os resultados são inúmeros. Vamos lá, vou tentar enumerar alguns: 

Eu acho que aumenta a confiabilidade para os nossos clientes, então quando você tem uma 

capacitação e você consegue aplicar no dia-a-dia, o cliente percebe isso, é um efeito imediato 

se ele sabe que você está falando do negócio dele, ele sabe que você entende do problema 

dele, você tem a solução para resolver, consequentemente isso aumenta a nossa capacidade de 

vendas, então a gente tem um potencial de vendas maior. 
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Além da venda, a gente consegue vender com uma margem de lucro maior, porque se eu 

tenho um consultor que já sabe do que eles [consultores] vão tratar, como eles vão solucionar 

o problema do cliente e entendem aquele cliente, eu posso vender com um valor maior, 

porque o cliente paga por isso, e eu posso entregar em um prazo menor, e isso aumenta a 

rentabilidade dos meus projetos. Eu acabo sendo reconhecida no mercado, se eu tenho uma 

boa experiência no cliente, que eu sabia do que eu estava falando, entreguei rápido e fui 

proativa, aquele cliente fala o meu nome no mercado, isso aumenta a minha exposição e eu 

tenho uma capacidade de ganhar mais margem de market share... Que mais? 

Isso definitivamente exige cada vez menos dos nossos consultores, então assim: Ir e fazer um 

projeto que você nunca fez, faz com que você tenha que trabalhar muito mais do que um 

projeto em que você já tem experiência ou que você já tem algum conhecimento prévio. 

Então, além da parte externa, que é ganhar mercado, ganhar cliente e melhorar a 

rentabilidade, tem a parte interna. Você desgasta menos a equipe. 

Entrevistador: Então um dos elementos meio que fundamentais, nesse sentido, é justamente 

de haver uma capacitação técnica para estar o mais próximo possível e com o menor desgaste 

possível, para atender a demanda do cliente, tanto em base de conhecimentos quanto nos 

esforços para alcançar o objetivo do projeto. Seria nesse sentido? 

Entrevistada B: Exatamente. 

Entrevistador: Próxima questão: Quais são as principais práticas utilizadas para conservação 

da memória corporativa e disseminação do conhecimento aqui dentro da organização? Ou 

seja, como reter esse conhecimento dentro da organização e disseminá-lo internamente, 

tomando o cuidado da segurança da informação e etc. 

Entrevistada B: Esse é um ‘calcanhar de Aquiles’ para nós, porque como a gente trabalha 

com pessoas entregando serviços, muitas vezes o conhecimento fica nas pessoas, e aí quando 

a pessoa se desliga da organização, o conhecimento vai junto com ela. Então, a gente acaba 

vendendo que essa carreira é boa porque o que você adquiriu aqui de experiência em projeto 

ninguém te tira, então isso é bom para o profissional, só que é muito arriscado para a empresa. 

Então a gente tenta criar meios de manter um conhecimento dentro da organização, a gente 

tem uma plataforma em que a gente pode subir os nossos projetos não confidenciais e colocar 

todo o histórico do projeto lá, só que a pessoa tem que ser proativa para isso. Você prefere 

focar em um projeto que você está atualmente ou gastar tempo colocando ou colocando algo 
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que já aconteceu em um projeto anterior? No Brasil, pelo menos lá fora parece que a cultura é 

mais forte, mas no Brasil não tem essa cultura de disseminar o conhecimento, a pessoa guarda 

e fica ali com ela, fica sentado esperando. 

O que a gente tem feito? Como a gente tem uma autonomia muito grande dentro das nossas 

micro áreas, o que a gente está fazendo agora na nossa área, por exemplo? A gente está 

criando um repositório da nossa área. E aí, como nós somos um grupo pequeno, a gente 

consegue cobrar um ao outro que coloque ali [no repositório] todo o conhecimento que você 

adquiriu, desde a proposta até a entrega final do cliente. E a gente está organizando tudo isso. 

O que você faz para o time conseguir, para você conseguir criar um repositório para que 

realmente tenha todo o conhecimento ali? Alguém de cima precisa cobrar. Então a gente criou 

uma estrutura de cobrança, basicamente. Quem está preocupado com isso cobra o chefe, e o 

chefe cobra os demais e aí a gente vai se cobrando. É basicamente isso, não tem muito que 

fazer, porque senão a pessoa vai embora e vai levar tudo [conhecimento] junto com ela. 

Essa foi a primeira parte da pergunta que você fez, tinha uma segunda parte. 

Entrevistador: Que era das práticas utilizadas para a conservação da memória corporativa 

dentro da organização e da disseminação do conhecimento dentro da empresa. 

Entrevistada B: A disseminação, a gente consegue tanto criando esse repositório, quando a 

gente cria um banco de memória, e a pessoa no momento em que ‘ah, preciso fazer uma 

proposta, um projeto parecido com o que a gente já fez’, ela acessa e puxa dali. Além disso, 

eu posso dizer que tem uma coisa que funciona muito bem aqui, que é o networking com 

empresas globais, com as outras empresas espalhadas pelo mundo que a gente tem. Então os 

sócios hoje conseguem, eles têm uma rede muito boa com os sócios de outras firmas do 

mundo inteiro, e se a gente precisa de um tema específico, de um especialista nesse assunto, a 

gente consegue achar esse cara. É impressionante. Você procura, fala ‘eu preciso desse 

contato’, se o sócio daqui manda um e-mail para o sócio de lá pedindo conhecimento, um 

slide, um projeto, qualquer coisa, isso vem, é impressionante. 

Eu já utilizei também o nosso ‘Facebook interno’, digamos assim. Você joga lá qualquer 

pergunta, do tipo ‘alguém conhece essa coisa específica dessa indústria, desse cliente?’, 

sempre tem alguém que responde, e fala ‘olha, não sei, mas tem o fulano’, ‘eu já fiz, está aqui 

o material’, então isso ajuda também na disseminação do conhecimento internacionalmente, 
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uma coisa que dá para fazer e que funciona bem. Dentro do Brasil funciona mal, por isso que 

a gente cria esse repositório paralelo, só do pilar, da micro área mesmo. 

Entrevistador: Então na verdade existe muito do envolvimento e responsabilização dos 

profissionais? 

Entrevistada B: Sim. 

Entrevistador: Não só como balizadores do próprio aprendizado, como também na condição 

de disseminadores do conhecimento dentro da organização, até por essa questão do 

networking que você mencionou, seria nesse sentido? 

Entrevistada B: Seria, tudo está na mão das pessoas, está totalmente na mão das pessoas. 

Raramente vai vir alguém de cima que vai me cobrar por isso ou me avaliar mal porque eu 

não disseminei o conhecimento, então pode até me punir porque eu não fui atrás do 

conhecimento, mas eu nunca vou ser punida ou repreendida porque eu não disseminei o 

conhecimento. Disseminar depende cem por cento das pessoas. 

Entrevistador: Entendi. A próxima questão: Como as práticas de gestão do conhecimento 

complementam os processos de treinamento e desenvolvimento existentes na organização 

para criar maior valor à organização? 

Entrevistada B: Fala de novo? Como que...? 

Entrevistador: Como que as práticas de gestão do conhecimento existentes aqui dentro da 

organização, elas complementam os processos de treinamento e desenvolvimento existentes 

para criar valor à organização? 

Entrevistada B: Eu vejo que assim, esses repositórios que a gente cria internamente, a gente 

chama eles de ‘aceleradores’, então fica bem evidente que para fazer uma proposta, e aí vai 

juntar naquela resposta anterior que eu te dei. Para eu fazer uma proposta ou para eu entregar 

um projeto, eu levo metade do tempo. 

Tudo numa consultoria é questão de recurso. Recurso de tempo e recurso de pessoas. Quanto 

menos recurso você usa, melhor, para entregar a mesma coisa. A gestão do conhecimento vai 

ajudar a acelerar o processo de entrega, de satisfação do meu cliente, seja na proposta, se eu 

entrego uma proposta mais rápida, alinhada com o que o cliente precisa, ou se eu tenho tempo 

de refazer aquela proposta, ou se eu entrego um projeto mais rápido que o concorrente, eu 
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posso cobrar menos ou posso ter uma margem maior, esse é um diferencial muito grande. 

Então, gestão do conhecimento na consultoria me ajuda a ser líder de mercado. 

Entrevistador: Então, por exemplo, uma prática de prospecção, de mapeamento, ela acaba 

ajudando, em última instância, ao propiciar um maior tempo para se executar uma ação ou 

menor tempo para se adequar a uma determinada demanda? É nesse sentido? 

Entrevistada B: Exato. É nesse sentido. 

Entrevistador: Última pergunta: Como que a organização ganha ao estabelecer e direcionar 

práticas para manter o seu conhecimento dentro dessa organização? 

Entrevistada B: Como ela se...? 

Entrevistador: Como ela ganha ao estabelecer e direcionar práticas para a manutenção do 

conhecimento dentro da empresa? 

Entrevistada B: Ela ganha dinheiro, ela ganha na rentabilidade. Como eu falei, ela usa menos 

recursos para entregar a mesma coisa que ela entregava antes. Então, se eu preciso de dez 

consultores ‘quebrando a cabeça’ em um problema complexo de um cliente, na segunda vez 

que eu for fazer isso, se eu tiver mantido aquele conhecimento internamente dentro da 

empresa, eu não faço mais com dez consultores, eu faço com cinco. Eu faço com dez 

consultores, mas eu faço na metade do tempo, e isso tudo se reflete em rentabilidade, se 

reflete em margem ganha dinheiro para a empresa. Então ela tem a ganhar ‘na veia’ mesmo, é 

direto o ganho que a organização tem, na minha visão. 

Entrevistador: De certa forma propicia uma maior escalabilidade para ter mais projetos em 

menos tempo e com margens maiores para a empresa? 

Entrevistada B: Isso. 

Entrevistador: Entendi. Só isso mesmo. 

Entrevistada B: Só isso? 

Entrevistador: Sim, sim. 
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APÊNDICE D. ENTREVISTADO C (DIRETOR) 

 

Entrevistador: Para começar a entrevista eu preciso coletar aqui os dados demográficos, por 

favor o senhor pode me informar o cargo atual do senhor, a sua idade e há quantos anos o 

senhor está aqui na organização? 

Entrevistado C: Estou há dez anos [na Organização Beta], tenho cinquenta e quatro anos [de 

idade] e sou diretor de treinamento. 

Entrevistador: Perfeito. Passando para a primeira pergunta, eu gostaria de saber quais são as 

principais práticas de aprendizagem associadas à gestão do conhecimento aqui nesta 

organização? 

Entrevistado C: Olha, tem diversas. Quero dizer, os próprios trabalhos de consultoria, eles já 

são, de uma maneira grande, uma forma de aprendizagem, né? Eu digo consultoria, acho que 

talvez outras áreas também. Mas o próprio dia-a-dia, on the job [durante o trabalho] a gente 

aprende bastante. Porque você lida com vários clientes, você lida com vários projetos, várias 

situações, então você está sempre aprendendo. 

Uma outra forma, além do dia-a-dia do trabalho é via universidade corporativa. Então com a 

área de universidade corporativa você tem acesso a muitos treinamentos técnicos, 

treinamentos de soft skills, então também é outra fonte. E são treinamentos, assim, globais, 

treinamentos brasileiros, treinamentos que são contratados de fora, elaborados dentro da 

própria Organização Beta... Então você tem diversas maneiras de aprendizagem. 

Entrevistador: E existe algum espaço dentro da organização para fazer a experimentação de 

novas abordagens de aprendizagem, de tentar alguma forma diferente aqui dentro, de repente 

até através da universidade corporativa? 

Entrevistado C: Existe. Na verdade a universidade corporativa, ela tem dois drivers 

[direcionadores]: Um, na realidade, é de efetividade, que é você conseguir fazer com que os 

treinamentos sejam aplicados no dia-a-dia do trabalho, então esse é o que a gente chama de 

efetividade, e o outro driver é a inovação. Então os líderes na universidade [corporativa], eles 

estão muito imbuídos de trazer novas práticas de treinamento ou desenvolvimento de uma 

maneira geral. Então eles vão fazer palestras, eles vão assistir palestras, eles fazem 

benchmarking, eles fazem cursos, a gente tem reuniões internas e nós mesmos discutimos 
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novas formas de aprendizagem, não só dentro da universidade [corporativa], mas também das 

áreas técnicas colaborando com a gente. Então a gente tem um desenvolvimento conjunto. 

No passado, a gente tinha uma equipe específica para fazer isso, aí eu preferi que todo mundo 

fizesse [a pesquisa e desenvolvimento de novas práticas de aprendizagem], acho que para não 

ficar restrito ao grupo de pessoas e que acaba com eles desenvolvendo, mas a gente não 

consegue implementar. É importante que essas ideias de inovações, de práticas, elas sejam 

desenvolvidas pelas próprias pessoas que vão implementar. Como ele mesmo desenvolve em 

conjunto, a implementação se dá com mais propriedade. 

Entrevistador: E existe algum esforço, algum trabalho no sentido de gerar uma base de 

conhecimentos mínima para todos os consultores, ou conforme o cargo da pessoa? 

Entrevistado C: Existe. Primeiro, esse programa está vindo, global, tem um programa global 

que faz isso, e no Brasil a gente tem um programa específico. Então você tem uma pessoa que 

faz a gestão desse conhecimento e ela captura, vamos dizer assim, quais as lições aprendidas, 

best practices [melhores práticas], ou também – existe uma outra fonte – nós temos aqui um 

programa de certificação, então os profissionais, eles elaboram projetos, eles têm um 

orientador, que geralmente é uma pessoa mais sênior, e quando esse projeto for elaborado eles 

recebem uma certificação. 

E esse projeto pode ser um artigo científico, um artigo jornalístico, pode ser uma nova 

metodologia de trabalho, um processo novo, uma ideia nova de um produto ou um serviço 

novo, e eles vão desenvolvendo projetos, ou conteúdos específicos. Aí, esses projetos, quando 

são aprovados, primeiro que eles já são alinhados com alguma estratégia da empresa, então a 

gente já passa estratégias, eles têm processo estratégico, e eles desenvolvem termos de novos 

projetos com base nessas estratégias. 

Depois de aprovado, eles [projetos] vão para uma base de conhecimento. Então, quando a 

pessoa for fazer um projeto, por exemplo, de consultoria, ele não ‘sai do zero’. Geralmente 

algum trabalho já foi pesquisado naquela linha, então esse é o projeto que a gente tem, a base 

que eu falo é como se fosse um repositório, e aí os dados vão para lá e eles acessam por vários 

mecanismos. Estou fazendo um trabalho na área ‘X’, eu tenho um trabalho que foi pesquisado 

na área ‘X’. Então ele vai ler esse trabalho e começar dali para frente. 

Entrevistador: E essa base de dado interna, ela é acessível para todos os funcionários? 
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Entrevistado C: Para todos [os funcionários]? Acessível... 

Entrevistador: Em nível de consultoria? 

Entrevistado C: Para a área que faz o trabalho, sim. Se bem que agora a universidade 

[corporativa] tem o que a gente chama de ‘campus virtual’. Todo relacionamento que ela 

[pessoa] tem com a universidade, e hoje pode ser por telefone, presencialmente, virtualmente, 

e lá tem um campo onde são colocados todos os trabalhos elaborados. Então, de uma maneira 

geral tem acesso para todos os funcionários. 

Inclusive, nós temos MBA [master of business administration, ‘mestre em administração de 

negócios’ 
11

] in-company e os TCCs [trabalhos de conclusão de curso] são feitos voltados 

para melhorias internas. Melhorias, ou inovações, e aí as pessoas têm acesso a estes trabalhos. 

Entrevistador: E dentro destes trabalhos há algum cuidado, por exemplo, de elaborar para 

fazer o planejamento de um cenário futuro, prevendo alguma movimentação de mercado ou 

dos clientes, alguma coisa específica? 

Entrevistado C: Tem. Por exemplo: Agora a área de inovação colabora muito, tem um centro 

de inovação, então quando você vai focar uma área, um processo de inovação, a própria área 

de inovação traz muitas informações do que seria de tendência, e aí juntos, a área e o centro 

de inovação, eles elaboram projetos novos, mas com base nessas tendências, com base na 

experiência das pessoas, com base em pesquisa, então existe sim. 

Entrevistador: Passando para a segunda pergunta, foram identificados fatores facilitadores 

nas práticas de aprendizagem utilizadas e, se sim, quais foram os fatores, na sua percepção? 

Entrevistado C: Primeiro, a empresa é de gestão do conhecimento, ela vende basicamente 

conhecimento, então isso facilita muito porque está no próprio DNA da empresa essa procura, 

esse é um ponto. O segundo, mas talvez em ordem de importância o primeiro, o apoio da 

liderança. O apoio da liderança é fundamental, então ele apoia muito as atividades de gestão, 

de desenvolvimento, de pessoas, de conhecimento. 

Existe um apoio muito grande e isso é perceptível, por exemplo, no budget [orçamento] que a 

gente tem, é perceptível porque eles são muitas vezes facilitadores em treinamentos, então 

                                                           
11

 No Brasil, o MBA é considerado um curso de pós-graduação lato sensu. Disponível em < 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2014-05-09/entenda-diferencas-entre-pos-mba-mestrado-mestrado-

profissional-e-doutorado.html >. 
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existe uma série de ações... Em todos os eventos da universidade corporativa [eles] estão 

presentes, então você vai notando esse apoio. 

Entrevistador: E existe algum incentivo para que essas lideranças, elas atuem de fato como 

facilitadoras da aprendizagem dos demais membros das equipes? 

Entrevistado C: Olha, não existe nenhum incentivo financeiro... 

Entrevistador: Não, digo incentivo institucional. 

Entrevistado C: Existe o incentivo institucional. Uma empresa na realidade como é de 

conhecimento, as pessoas que se destacam como conhecedores de uma determinada área 

acabam sendo referência interna, então isso para a carreira tem um impulso bem grande. 

Entrevistador: Então embora não exista o incentivo financeiro ainda assim existe o incentivo 

institucional e existe a valorização tanto do esforço dessa liderança quanto do próprio 

envolvimento dos seus subordinados, é nesse sentido? 

Entrevistado C: É nesse sentido. 

Entrevistador: Perfeito. Em sua opinião, a estrutura tecnológica e institucional, por exemplo, 

da universidade corporativa, das plataformas de aprendizagem, o senhor percebe que isso tem 

influenciado positivamente a aprendizagem dos novos funcionários da organização? 

Entrevistado C: Com estas plataformas, você fala? Eu não entendi. 

Entrevistador: Se o uso das plataformas de aprendizagem, se o uso da universidade 

corporativa, se em sua opinião tem surtido o efeito desejado na capacitação do pessoal. 

Entrevistado C: Tem. Porque a gente tem vários indicadores. Então tem indicadores 

organizacionais, indicadores de aprendizagem, eles fazem prova no final do treinamento, 

indicadores de reação, se eles avaliam bem os facilitadores... A gente tem avaliado 

indicadores de aplicação, quando eles estão aplicando no trabalho, e agora a gente está 

implementando indicadores de impacto, ou seja, quando você faz uma ação de 

desenvolvimento, qual o impacto que tem na área, por exemplo, em termos de eficiência, ou 

qualidade, baixo risco... Então a gente tem os indicadores, e os indicadores são muito 

positivos, sobretudo quando a gente compara com o passado e nota que eles vêm melhorando 

a cada ano. Então existe, inclusive com prova concreta. 
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Entrevistador: E existe alguma forma de registro ou categorização da aprendizagem desses 

funcionários? Por exemplo, se ele fez um treinamento, uma capacitação de um determinado 

conhecimento ou voltado a uma indústria específica para atender, se isso fica registrado 

justamente para depois poder consultar, até pelo nível do funcionário? 

Entrevistado C: Se ele fez internamente, sim. Porque a própria produção do material é feita 

pela gente mesmo. Ou mesmo quando contrata de fora fica um registro interno. Sim, existe 

um registro. 

Entrevistador: Então, por exemplo, na hora de atribuir equipe para um novo projeto é 

possível visualizar isso? 

Entrevistado C: A gente faz a avaliação por análise de competências. Dependendo das 

competências das pessoas, elas vão ser alocadas aqui ou ali. 

Entrevistador: Entendi. A próxima questão: Em sua percepção, o que tem sido feito dentro 

da organização para superar eventuais dificuldades encontradas dentro do processo de 

aprendizagem? 

Entrevistado C: Existe um comitê de educação na empresa e neste comitê são discutidos 

geralmente a questão do budget, indicadores e estratégias, então tudo o que a gente entenda 

como uma coisa de meio, que temos um desafio bem grande para a gente, é levado nesse 

comitê, e esse comitê tem a capacidade de atuar como um sponsor [patrocinador], como um 

apoio, um conselheiro para a questão da universidade [corporativa].  

Então tem um instrumento formal de governança que a gente pode levar essas questões e ter 

um feedback, ele [comitê] é composto por membros de várias áreas, pelo diretor de RH, pelo 

presidente, por mim, diretor da área, o de inovação também, e aí a gente desenvolve junto 

essas capacidades. 

Entrevistador: Então há um esforço contínuo de reavaliação e até para aprimorar? 

Entrevistado C: Sobretudo porque quando você vai fazer o planejamento do ano seguinte, 

você levanta todas as questões que tiveram no passado, positivas e negativas, e aí você já 

planeja, tendo em mente alterações para que sejam corrigidos desvios e potencializem os 

aspectos positivos. 
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Entrevistador: E existe alguma forma, alguma plataforma para, de repente, recrutar ou 

localizar um conhecimento ou uma capacidade específica que não exista dentro do corpo 

funcional naquele momento, vamos dizer, alguém muito especializado? 

Entrevistado C: Tem. A própria área identifica que naquele momento tem de se contratar 

uma pessoa externa para trazer [à organização]. Muito difícil, porque geralmente os temas a 

gente tem um conhecimento grande. Mas existem alguns temas que você precisa de um 

especialista, por exemplo, de um setor em que a gente está entrando e talvez eu precise de um 

especialista que entenda muito daquele setor e não tem profissionais tão aprofundados ali, 

então você faz a contratação, mas a própria área que atua no desenvolvimento técnico, ela 

mesma ajuda a identificar os especialistas e experts. E quando é em termos de soft skills, a 

própria universidade [corporativa] identifica. 

Entrevistador: E as equipes, elas têm autonomia nesse sentido de identificar e apontar uma 

eventual lacuna ou deficiência? 

Entrevistado C: Tem, claro. 

Entrevistador: A próxima pergunta: Eu preciso saber, em sua opinião, quais foram os 

resultados efetivos decorrentes das práticas de aprendizagem na sua organização. 

Entrevistado C: Olha, as práticas têm resultados bons, elas elevaram a produtividade de 

algumas áreas que fizeram treinamentos específicos para este fim, ou seja, para que fosse 

realmente aumentada a produtividade. A gente teve resultados de engajamento das pessoas, a 

gente teve um maior engajamento, o orgulho corporativo, em relação a uma área de 

desenvolvimento estruturada como a nossa, também provocou aumento no orgulho 

corporativo, nós podemos acelerar a formação de novos líderes e assegurar que todos os 

líderes – os novos e os mais sêniores – estejam alinhados com a diversidade, que é um assunto 

que a gente conversa muito, então talvez estes sejam os resultados mais relevantes. Claro que 

como você tem um número de pessoas mais qualificadas você reduz o seu risco de trabalho 

também. 

Entrevistador: Entendi. E por exemplo, o senhor chegou a abordar o uso de métricas para 

quantificar a aprendizagem. O senhor acha que isso também contribui para os resultados 

atingidos? 
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Entrevistado C: Eu acho que é assim: A gente tem um sistema de avaliação. Então a gente 

tem um sistema de reação, indicador de reação, indicador de aprendizagem, você tem 

indicadores de aplicação, indicadores organizacionais, você tem indicadores da pesquisa de 

clima e você tem indicador de satisfação do cliente. Ou seja, quanto ele vê que as nossas 

equipes estão capacitadas. E mais um indicador que está surgindo esse ano, que é o indicador 

de impacto, então a gente vai conseguir... A gente já faz isso em alguns projetos piloto, mas 

agora vai estender para a empresa como um todo, e é você medir realmente o impacto dos 

treinamentos, das ações de desenvolvimento no dia-a-dia de trabalho. 

Entrevistador: E os funcionários, eles têm acesso a todas estas informações também no 

momento da avaliação? Estes resultados, estas métricas? 

Entrevistado C: Têm. Na avaliação de aprendizagem eles têm, porque eles fazem uma prova. 

Depois das avaliações gente conversa com os coordenadores de curso, e conversa também 

com os líderes da empresa. Os líderes têm acesso, e agora, a partir de agosto nós 

começaremos uma prática nova de divulgar todos os resultados para todos os profissionais da 

Organização Beta. 

Entrevistador: E existe alguma perspectiva, algum prognóstico, relativo à implantação deste 

indicador do impacto, do que já foi feito em outros países? 

Entrevistado C: Nos outros países eu não acredito que... Eu não saberia te responder isso, 

para falar a verdade. A gente mediu alguns pilotos de projetos e agora a gente vai massificar, 

aproveitar e medir todos aqueles projetos que faz sentido você medir o impacto. 

Entrevistador: Entendi. Uma próxima pergunta: Gostaria de saber quais são as principais 

práticas utilizadas internamente para conservação da memória corporativa da empresa e para 

disseminar o conhecimento. 

Entrevistado C: A disseminação é feita pela universidade corporativa, isso não tem jeito. E a 

memória é por aquele sistema que te falei, de gestão do conhecimento, que você tem tanto 

global como local, que você armazena as informações e dentro da universidade corporativa 

você tem uma base, um sistema que guarda todas essas informações, do que foi levantado e 

feito aqui, seja de pesquisa, seja de treinamento, seja a fonte que for. 

Entrevistador: Bibliotecas físicas...? 
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Entrevistado C: Tem biblioteca física, mas a grande parte é virtual. Algumas áreas 

conservam bibliotecas físicas porque são temas muito clássicos, livros muito clássicos, e a 

gente conserva. Mas se eu tivesse que medir no total, o virtual é muito mais. 

Entrevistador: Mas vocês também assinam as bases [acadêmicas]? 

Entrevistado C: Tem bases, periódicos... 

Entrevistador: E há algum esforço também no sentido de mapear e catalogar tanto as 

competências quanto as experiências anteriores e tornar isso acessível de uma forma um 

pouco mais pronta para que alguém consulte no futuro? 

Entrevistado C: Então, esse sistema global que está chegando agora para nós, que já está 

pronto e está em implementação, ele vai nos facilitar que o mundo inteiro tenha acesso a todas 

as informações de todos os países. Isso é uma coisa, e a gente já tem o sistema interno nosso 

que dá uma velocidade, mas eu acredito que com o sistema global a gente vai poder espalhar 

pelo mundo inteiro, então o que tiver de best practice em um país vai vir aqui e a gente vai ter 

acesso via sistema. 

Entrevistador: E existe alguma forma, por exemplo, de lançar uma dúvida ou uma consulta 

que seja pontual aqui para que, de repente, algum colaborador que esteja em outro país, em 

outra equipe, possa visualizar e ajudar a resolver? 

Entrevistado C: Existem muitas, existem muitos casos. Aí não é uma base específica, como 

se fosse um social learning [aprendizagem social], por exemplo. Mas aí você vai fazer o 

conference call [chamada por conferência], você vai fazer viagem, vai fazer e-mail, você tem 

uma série de mecanismos para aproximar essa informação, mas tem. 

Entrevistador: E é incentivada essa colaboração? 

Entrevistado C: É incentivada e, sobretudo, é incentivada internacionalmente. Porque 

quando a gente tem uma dúvida ou, enfim, qualquer necessidade, é avisado o sócio 

responsável desse setor, que fica em algum país, e ele vai nos ajudar. Ele ou a equipe dele. 

Entrevistador: E existe alguma preocupação também em relação à retenção dos dados, e até 

um controle dos dados que entram e saem da organização, de torná-los seguros e até manter a 

confidencialidade deles? 
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Entrevistado C: Primeiro, nós temos um comitê de ética muito forte e que atua intensamente, 

e você tem as comunicações nossas são muito focalizadas nessa questão de retenção, de você 

cuidar da propriedade intelectual, cuidar dos trabalhos nossos, o próprio, os próprios laptops 

têm todo um sistema de segurança que não permite que você faça isso... Então você tem aí 

uma porção de ações que asseguram. Mas a empresa tem isso no valor dela, então mais 

importante do que tudo isso que eu te falo somado, facilita os valores que a gente mesmo 

acredita e que evitam acontecer [incidentes]. 

Entrevistador: Embora exista essa ênfase até na estrutura de segurança da informação, mas 

também isso é parte ativa e integrante dos valores que são disseminados dentro da 

organização? 

Entrevistado C: Os valores que dão a base para tudo, para todas as ações. 

Entrevistador: Entendi. A próxima questão: Como as práticas de gestão do conhecimento 

complementam os processos de treinamento e desenvolvimento existentes para criar valor à 

organização, na sua percepção? 

Entrevistado C: Como as práticas de...? 

Entrevistador: ... De gestão do conhecimento, como essas práticas complementam os 

processos de treinamento e desenvolvimento... 

Entrevistado C: Veja, a gente tem dois tipos de treinamento: Técnico e de soft skills. Os 

técnicos estão a cargo das áreas, então qual é o papel da universidade [corporativa]? É cuidar 

de toda a questão operacional e cuidar da questão de melhor efetividade. Quero dizer, o 

design do treinamento é feito pela universidade [corporativa], mas o conteúdo é feito pela área 

técnica. 

Tudo o que acontece na área técnica, seja de soft [skills] ou best practices, eles são levantados 

neste momento do planejamento do treinamento, e aí incluído nos treinamentos seguintes, e aí 

você vai disseminando e vai mudando lá, mas é um trabalho conjunto da universidade 

[corporativa], de tudo o que é levantado e vem para dentro, as pessoas têm a possibilidade 

total de fazer isso, todo mundo. E isso tudo é registrado, nos sistemas ficam todas as 

informações ficam registradas. 
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Entrevistador: E existe uma ênfase forte, não só para desenvolver e disseminar a capacidade 

técnica, mas também as capacidades que não são exatamente técnicas como, por exemplo, soft 

skills? 

Entrevistado C: Tem. Na realidade, uma grande parte dos treinamentos ainda é constituída 

de atividades técnicas, mas quando você compara nos [últimos] dez anos você vê que a 

participação de soft skills está muito mais intensa hoje. A empresa acredita nisso 

estrategicamente, faz parte da nossa visão, e os líderes concordam com isso, que você precisa 

investir na área de soft skills. Por isso que você tem tantos programas e de todos os níveis, de 

trainee a sócio a gente tem esse programa. Então tem diversas ações, programas 

internacionais, programas locais, que vão do idioma a MBA, que vão de treinamentos aqui 

dentro [da universidade corporativa], contratação de outras universidades para nos ajudar no 

conteúdo, realmente existe um investimento muito alto em soft skills, bem alto. 

Entrevistador: E puxando um pouco da outra ponta, existe também algum esforço de 

acompanhamento pelo lado das empresas clientes de verificar se a formação dos funcionários, 

a capacitação deles, ela está sempre adequada, de acordo com a própria demanda desses 

clientes? 

Entrevistado C: Existe. Existe uma pesquisa que faz anualmente com determinados tipos de 

clientes e a ideia é verificar se a satisfação que tem da Organização Beta, mas um dos pontos 

é que os líderes, e muitas vezes até o presidente faz essa pesquisa, então são os líderes mais 

sêniores que fazem, que vão fazer as entrevistas, e um desses itens é verificar a capacidade 

que as equipes têm em atender o cliente com qualidade. Então são vistas nessas pesquisas as 

informações. 

Entrevistador: E isso daí é utilizado até para, de repente, oferecer mais produtos para esse 

mesmo cliente? 

Entrevistado C: Com relação a produtos eu não saberia te dizer porque eu não me envolvo 

muito, mas com relação à questão da capacitação, esses dados vêm para a gente, e a gente faz 

um esforço para melhorar. Eu acredito que em termos de produto também, mas como eu não 

tenho acesso irrestrito, eu foco na questão da capacitação, não saberia. Mas acho que sim. 

Entrevistador: Entendi. Passando para a última questão: Como, na sua opinião, a 

organização ganha ao estabelecer e direcionar práticas para manter seu conhecimento dentro 

da organização? 
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Entrevistado C: Olha, a gente tem um conceito, enfim... A gente não precisa 

necessariamente manter o conhecimento dentro da organização. Por exemplo: Tem 

determinados temas que são sigilosos, é verdade, clientes e tal, que você não pode repassar. 

Mas a empresa faz estudos também, e estes estudos ajudam o mercado. Quero dizer, de uma 

maneira geral, aqueles que são dados públicos a gente divulga e está ajudando. 

A Organização Beta tem um instituto, e com esse instituto você trabalha com pessoas jovens 

de alta vulnerabilidade social, deficientes, e você traz todo o conhecimento que a gente tem 

aqui para fora, é um exemplo que estou te dando. Você faz palestras em universidades, então 

você tem projetos, estudos de caso em universidades, então você tem uma porção de 

informações que vão para fora, até as que podem ser divulgadas publicamente. Mas o maior 

esforço é concentrado nas informações internas que a gente guarda e aplica nos projetos direta 

ou indiretamente, depende do assunto. Há um esforço bem grande nisso. 

Entrevistador: Mas também há uma valorização do próprio conhecimento que existe no 

mercado, não apenas no conhecimento interno, mas até como uma fonte externa caso seja 

necessário adquirir? 

Entrevistado C: Não, em momento nenhum a gente vai inibir o conhecimento externo, nós 

damos conhecimento para fora, para a comunidade geral, mas a gente recebe também, você 

tem treinamentos de soft skills, que é um tema muito específico. Então às vezes é melhor 

contratar uma pessoa de fora, às vezes você tem um ‘X’ tema técnico que tem de vir uma 

pessoa, que às vezes pode ser da própria empresa, que vem dos Estados Unidos ou de outro 

país, para dar o treinamento, ou pode ser alguém que a gente contrate eventualmente no Brasil 

como, por exemplo, um setor. 

A gente tem muitas equipes trabalhando com um setor, o setor econômico, então quando a 

gente identifica um setor, você tem que construir uma base de desenvolvimento do zero. 

Quero dizer, você tem muitos especialistas que conhecem o setor, mas às vezes alguns temas 

você precisa trazer de fora, para um especialista. Estou te dando um exemplo. Então existe 

essa valorização, trazer de fora sempre que há necessidade. 

Entrevistador: Em termos de conhecimento acaba sendo um ganho, tanto a capacitação dos 

membros da organização para que eles possam atender de uma forma mais rápida um novo 

projeto, como também o próprio cenário externo acaba sendo uma espécie de ganho, por 
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exemplo, residual, de um trabalho que tenha sido feito que o cliente, do outro lado, já esteja 

também um pouco mais pronto ou a caminho de resolver uma demanda? 

Entrevistado C: É isso mesmo. 

Entrevistador: E na sua opinião, há uma visão que dentro aqui da organização, que ela passa 

de forma clara para os funcionários a importância desta aprendizagem como forma de estar 

cada vez mais pronto para atender um novo desafio, um novo projeto? 

Entrevistado C: É, porque no fundo a pessoa, até quando tem a promoção, ela está treinada, 

é o nível de conhecimento que ela possui, então para que ela possa ser promovida, um dos 

critérios é o nível de conhecimento que a pessoa possui, e para ela obter este conhecimento 

quem oferta as ações de desenvolvimento é a própria Organização Beta, a própria empresa por 

meio da universidade [corporativa] ou por meio de investimentos em instituições externas. 

Então a pessoa percebe uma valorização muito grande, dado até [que] talvez os maiores 

investimentos que a gente faz sejam nessa área. 

Entrevistador: E há internamente um reconhecimento e valorização, por exemplo, da 

individualidade de cada funcionário, de cada consultor, de repente conforme a área da 

indústria que ele se especializa ou conforme a abordagem? 

Entrevistado C: É claro que a pessoa vai acabar gostando mais ou de uma área ou de um 

setor, vai se envolvendo mais com um projeto ou outro, e acaba ficando na área do projeto, o 

problema é que às vezes não tem demanda de horas para vários projetos naquele setor, então a 

pessoa tem que fazer outros também, mas é claro que a pessoa tem liberdade para poder estar 

aonde tem mais afinidade, mas limitada à questão de ter disponibilidade de horas. 

Entrevistador: E mesmo o desenvolvimento do funcionário, ele também acaba sendo nesse 

sentido de desenvolver conforme a sua competência e a sua habilidade? 

Entrevistado C: Isso. É aquilo lá, claro, é esse o objetivo, não só do setor como de área 

também, a pessoa pode trocar de área. Ela está numa área, ela identifica – nós temos um 

programa interno – de uma determinada área, que quando os trainees entram, eles rodam por 

várias áreas, então ao final geralmente a pessoa acaba tendo uma inclinação, ‘quero ficar mais 

aqui...’, isso naturalmente acaba acontecendo. 

Entrevistador: E esse intercâmbio de pessoas entre áreas e equipes, ele é incentivado 

também? 
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Entrevistado C: Não, o programa é criado para isso. 

Entrevistador: Ah, entendi. 

Entrevistado C: O programa é criado com esse objetivo. 

Entrevistador: Perfeito, acho que é isso mesmo. 


