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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre as práticas de gestão do 

conhecimento, a capacidade absortiva e desempenho na área de manutenção de uma indústria 

automobilística do ABC paulista e, com isso, identificar e compreender como a gestão do 

conhecimento e a capacidade absortiva têm sido utilizadas para a melhoria do desempenho e 

qualidade na área de manutenção. Como o conhecimento é um dos ativos intangíveis de alto 

valor para a gestão das organizações modernas, passa a ser um diferencial na criação de 

vantagem competitiva pelas empresas, ainda mais nos dias de hoje, em que a atual crise 

econômica atua diretamente na sobrevivência das empresas. A metodologia utilizada para a 

elaboração deste trabalho foi a pesquisa qualitativa, mediante a utilização do método de 

estudo de caso, por meio de fonte de dados, com a realização de entrevistas semiestruturadas 

individuais e presenciais, ocorridas em outubro e novembro de 2018, além de observações não 

participativas, feitas em novembro e dezembro, e avaliação de documentos, registros e 

artefatos físicos efetuados no mesmo período. Foram entrevistados sete gestores da empresa 

pesquisada, sendo quatro deles gerentes e três engenheiros. Por meio da análise e triangulação 

dos dados, confirmou-se que os gestores percebem a necessidade da gestão do conhecimento 

na manutenção, que as práticas de gestão do conhecimento relacionadas com a Gestão 

Estratégica do Conhecimento, Cultura Organizacional, Gestão de Recursos Humanos, 

Estrutura Organizacional e Tecnologia de Informação e Comunicação influenciam na 

capacidade absortiva. Constatou-se, ainda, que a capacidade absortiva realizada influencia 

diretamente no desempenho e qualidade da área de manutenção. Verificou-se também que o 

desempenho e a qualidade são influenciados pelo conhecimento. Logo, entende-se que as 

práticas de gestão do conhecimento são as mais relevantes por terem influência na capacidade 

absortiva, no desempenho e qualidade. 

Palavras Chave: Gestão do Conhecimento, Capacidade Absortiva, Desempenho, Manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the relations between knowledge management practices, 

absorptive capacity and performance in the maintenance area of an automotive industry of 

ABC São Paulo, thus identify and understand how knowledge management and absorptive 

capacity have been used to improve performance and quality in the maintenance area. As 

knowledge is one of the high value intangible assets for management of modern 

organizations, it becomes a differential in creating competitive advantage by the companies, 

even more nowadays, because the current economic crisis impacts directly on the survival of 

companies. The methodology used for the elaboration of this work was the qualitative 

research, through the use of the case study method, through a data source, with the conduction 

of individual and face-to-face semi-structured interviews, in October and November of 2018, 

in addition to non-participatory observations made in November and December, and 

evaluation of documents, records and physical artifacts made during the same period. Seven 

managers of the company surveyed were interviewed, four of them managers and three 

engineers. Through the analysis and triangulation of data, it was confirmed that managers 

perceive the need for knowledge management in maintenance, that the knowledge 

management practices related to Strategic Management of Knowledge, Organizational 

Culture, Human Resource Management, Organizational Structure and Information and 

Communication Technology influence the absorptive capacity. It was also observed that the 

realized absorptive capacity directly influences the performance and quality of the 

maintenance area. It was also verified that performance and quality are influenced by 

knowledge. Therefore, it is understood that knowledge management practices are the most 

relevant because they influence the absorptive capacity, performance and quality. 

Keywords: Knowledge Management, Absorptive Capacity, Performance, Maintenance. 

. 

 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Ciclo Integrado de Gestão do Conhecimento......................................................... 36 

Figura 2 – Modelo de Capacidade Absortiva de Zahra e George............................................ 40 

Figura 3 – Demanda de Serviços de Manutenção.....................................................................44 

Figura 4 – Resumo da Fundamentação Teórica........................................................................47 

Figura 5 – Estrutura da Pesquisa...............................................................................................49 

Figura 6 – Mapa da Região do ABC Paulista.......................................................................... 51 

Figura 7 – Estrutura Organizacional da Área de Manutenção ................................................ 56 

Figura 8 – Modelo de Proposições que serão verificadas na Pesquisa.................................... 64 

Figura 9 – Matriz de Capacitação.............................................................................................69 

Figura 10 – Reunião de Shop Floor Management....................................................................73 

Figura 11 – Reunião Momento Lean........................................................................................74 

Figura 12 – Avaliação de Desempenho-LEAD........................................................................75 

Figura 13 – Avaliação de Desempenho-LEAD........................................................................76 

Figura 14 – Formulário para Participação do Prêmio Estrela...................................................78 

Figura 15 – Certificado TOS Especialistas...............................................................................81 

Figura 16 – TOS Expert – Estrutura Geral do Projeto..............................................................81 

Figura 17 – E-Training..............................................................................................................84 

Figura 18 – SAP........................................................................................................................85 

Figura 19 – Procedimento para Eleição e Remuneração do Porta Voz do T. G.......................89 

Figura 20 – Indicadores Técnicos de Manutenção..................................................................104 

Figura 21 – Acordo de Qualidade...........................................................................................112 

 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Market Share Industria Automobilística – Brasil em 15 anos............................ 100 

Gráfico 2 – Indicador Financeiro da Área de Manutenção.................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Resultados da busca sistêmica sobre AC, práticas de GC e KM ......................... 21 

Quadro 2 – Comparação das Características do Conhecimento Tácito e Explicito................. 28 

Quadro 3 – Definições de Gestão do Conhecimento................................................................34  

Quadro 4 – Processos de Gestão do Conhecimento..................................................................35  

Quadro 5 - Práticas de Gestão do Conhecimento.................................................................37/38  

Quadro 6 – Dimensões da Capacidade Absortiva.....................................................................41  

Quadro 7 – Perfil dos Entrevistados.........................................................................................57  

Quadro 8 – Arquitetura de Conexão e Amarração....................................................................66  

Quadro 9 – Resumo da Categoria das Práticas de Gestão do Conhecimento.......................... 86 

Quadro 10 – Resumo da Categoria da Capacidade Absortiva................................................. 96 

Quadro 11 – Resumo da Categoria do Desempenho e Qualidade..........................................115 

Quadro 12 – Categorização das Questões................................................................ 135/136/137 

Quadro 13 – Práticas de Gestão do Conhecimento.................................................................140 

Quadro 14 – Capacidade Absortiva ...................................................................................... 141 

Quadro 15 – Desempenho e Qualidade .................................................................................142 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Ranking com base no Censo de 2010, do IDH das cidades do  ABC.....................52  

Tabela 2 – Crescimento Econômico do ABC...........................................................................53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AC – Absortive Capacity (Capacidade Absortiva) 

AVG - Automatic Guided Vehicle (Veículo Guiado Automaticamente) 

CA – Capacidade Absortiva 

CAPAQ – Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição 

CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação 

CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação 

CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação 

CD – Capacidade Dinâmica 

CGP – Ciclo de Gestão Participativa  

CO – Cultura Organizacional 

CQ – Confiabilidade na Qualidade 

DIN - Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão para Normatização) 

EO – Estrutura Organizacional 

EQ – Empatia na Qualidade 

GE – Gestão Estratégica 

GC - Gestão do Conhecimento 

GQ – Garantia na Qualidade 

GRH – Gestão de Recursos Humanos 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Econômicas Aplicadas 

IABC - Índice de Atividade Econômica do ABC pesquisado pelo Observatório Econômico da 

Universidade Metodista de São Paulo 

ISO - International Standardization Organization (Organização Internacional para 

Padronização) 

KM – Knowledge Management (Gestão do Conhecimento) 

KPI - Key Performance Indicator (Indicadores-Chave de Desempenho) 

KVB - Knowledge-Based View (Visão Baseado em Conhecimento) 

MBA - Master in Business Administration (Mestre em Administração de Negócios) 

MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho 

MID – Mensuração Interna de Desempenho 



 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico) 

OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series (Série de Avaliação de 

Segurança e Saúde Ocupacional) 

PDCA - Plan - Do - Check – Act (Planejar, Fazer, Verificar e Agir) 

PIB – Produto Interno Bruto 

RBV- Resource- Based View (Visão Baseada em Recursos) 

RH – Recursos Humanos 

RQ – Responsividade na Qualidade 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SAP - Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (Sistemas, Aplicativos 

e Produtos para Processamento de Dados) 

SDCA – Standart- Do - Check – Act (Padronizar, Desenvolver, Controlar e Agir) 

SGI – Sistema de Gestão Integrado 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

TOS – Trucks Operating System  (Sistema Operacional de Fabricação) 

TQ – Tangibilidade na Qualidade 

UMESP - Universidade Metodista de São Paulo 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 19 

1.1 Questão de pesquisa ............................................................................................................. 24 

1.2 Objetivos ............................................................................................................................... 24 

1.3 Justificativa e Relevância ..................................................................................................... 25 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................................. 27 

2.1 Conhecimento, Knowledge Based View (KBV) e Gestão do Conhecimento (GC) ............... 27 

2.1.1 Práticas de Gestão do Conhecimento .................................................................................... 37 

2.2 Capacidades Dinâmicas  (CD) e Capacidade Absortiva (CA)................................................ 38 

2.3 Desempenho organizacional e Qualidade................................................................................. 43 

3.    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................................... 48 

3.1 Estrutura da pesquisa ................................................................................................................ 48 

3.2 Caracterização da pesquisa ....................................................................................................... 50 

3.3 O contexto da pesquisa .............................................................................................................. 51 

3.3.1 A região do ABC paulista ....................................................................................................... 51 

3.3.2 A indústria estudada ............................................................................................................... 54 

3.3.3 A seleção dos participantes da pesquisa. ............................................................................... 55 

3.4 Procedimento da coleta de dados .............................................................................................. 57 

3.5 Formulação das proposições da pesquisa ................................................................................. 62 

3.6 Arquitetura de conexão e amarração ....................................................................................... 64 

4     ANÁLISE  E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..................................................................... 67 

4.1 Práticas da Gestão do Conhecimento Influenciando a Capacidade Absortiva .................... 67 

4.1.1 Gestão Estratégica do Conhecimento .................................................................................... 68 

4.1.2 Cultura Organizacional .......................................................................................................... 71 

4.1.3 Gestão de Recursos Humanos ................................................................................................ 76 

4.1.4 Estrutura Organizacional ....................................................................................................... 79 

4.1.5 Tecnologia da Informação e Comunicação ........................................................................... 82 

4.2 Influência da Capacidade Absortiva no Desempenho e Qualidade ....................................... 87 

4.2.1 Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição ..................................................................... 87 

4.2.2 Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação .................................................................. 90 

4.2.3 Capacidade Absortiva Realizada de Transformação ........................................................... 92 

4.2.4 Capacidade Absortiva Realizada de Explotação .................................................................. 94 

4.3 Desempenho e Qualidade são influenciados pelo conhecimento ............................................ 96 

4.3.1 Mensuração Comparativa de Desempenho .......................................................................... 97 

4.3.2 Mensuração Interna de Desempenho .................................................................................. 100 

4.3.3 Tangibilidade na Qualidade ................................................................................................. 104 



 

4.3.4 Confiabilidade na Qualidade ................................................................................................ 106 

4.3.5 Responsividade na Qualidade .............................................................................................. 108 

4.3.6 Garantia da Qualidade ......................................................................................................... 110 

4.3.7 Empatia na Qualidade .......................................................................................................... 112 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 116 

5.1 Conclusões ................................................................................................................................. 116 

5.2 Contribuições acadêmicas ....................................................................................................... 121 

5.3 Contribuições práticas ............................................................................................................. 122 

5.4 Limitações da pesquisa ............................................................................................................ 123 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 124 

APÊNDICE A – CARTA DE AUTORIZAÇÃO ............................................................................. 129 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ......... 130 

APÊNDICE C – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .............................................. 132 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA ................................... 133 

APÊNDICE E – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPATIVA ................................ 138 

APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE SR ........................................ 143 

APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE A.......................................... 148 

APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE B .......................................... 155 

APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE C ........................................... 163 

APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS ENGENHEIRO A ................................... 171 

APÊNDICE K– TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS ENGENHEIRO B ................................... 178 

APÊNDICE L– TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS ENGENHEIRO C ................................... 184 

APÊNDICE M– MATRIZ DE CAPACITAÇÃO ........................................................................... 191 

 



19 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A velocidade das mudanças nas quais as organizações, governos e cidadãos se 

encontram hoje está impondo a necessidade de melhor entendimento deste fenômeno e 

adaptação por parte da sociedade. De acordo com Vieira (2017), essa onda de mudanças é 

tratada como a 4ª onda ou também conhecida como a indústria 4.0. 

 Kang et al. (2016) explicitam que a  indústria 4.0 pode ser a força motriz dessa nova 

revolução. É uma coleção e um paradigma de várias tecnologias que podem promover uma 

renovação estratégica da indústria manufatureira existente através da convergência de 

profissionais, tecnologia e informação. Enquanto a manufatura enxuta focou na redução de 

custos através da eliminação de resíduos durante os anos 1980 e 1990, a indústria 4.0 é um 

motor de crescimento futuro que visa a sustentabilidade, por meio do gerenciamento e 

melhoria dos principais fatores de fabricação existentes como produtividade, qualidade, 

entrega e flexibilidade, com base na convergência tecnológica e vários elementos sobre as 

sociedades, os seres humanos e o meio ambiente. 

 O termo Industrie 4.0 surgiu a partir de um projeto de estratégias do Governo Alemão 

voltado à computação cognitiva, usado pela primeira vez na Feira de Hannover em 2011. Esse 

início envolveu universidades, empresas e o governo alemão, visando modernizar e 

aperfeiçoar ainda mais as indústrias locais (VIEIRA, 2017). Segundo Vieira (2017), marcado 

por tecnologias como inteligência artificial e grande interconectividade, viabilizadas pelas 

TIC (tecnologias de informação e comunicação), aplicadas à manufatura, buscando impactos 

em produtividade, qualidade, flexibilidade e sustentabilidade das cadeias de suprimentos 

(KANG et al., 2016). 

 Dessa forma, as organizações estão inseridas em um ambiente que se transforma e se 

modifica a cada instante, que ocasiona alterações nas empresas, implica em transformar as 

pessoas, e, consequentemente, a forma de trabalho. As empresas, para sobreviverem a essas 

transformações, para aumentarem sua competitividade e se consolidarem no mercado, 

precisam adaptar-se à “quarta revolução industrial” e se tornarem capazes de prover produtos 

e serviços inovadores e de melhor qualidade, ou seja, melhorar o desempenho (KANG et al., 

2016). 

 Lustosa et al. (2008) e Lemos et al. (2011) colocam que a melhoria de desempenho das 

organizações nos indicadores de produtividade, qualidade e flexibilidade é a forma que as 

empresas têm encontrado para se manter competitivas. 
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 No contexto econômico atual, dinâmico, com alto fluxo de capitais (transações 

financeiras, como compra e venda de ações de empresas, títulos e moedas), produtos e 

informação, o conhecimento tornou-se um recurso-chave para a competitividade das 

organizações, “diante dessa realidade, caracterizada pelo dinamismo e turbulência, é claro 

que para as organizações obterem vantagens competitivas sustentáveis é preciso que elas 

tenham um foco que vai além dos resultados” (DÁVILA, 2016, p. 26).  

 Pesquisadores afirmam que as organizações dependem da recombinação permanente 

de conhecimento externo e interno, como por exemplo, de clientes, parceiros e dos próprios 

colaboradores para serem competitivas em entornos dinâmicos (POPADIUK; CHOO, 2006; 

VALENTIM; LISBOA; FRANCO, 2015; apud DÁVILA, 2016 p.26). 

 Considerando essa necessidade de olhar para as competências, surge a capacidade 

absortiva (CA), definida pela capacidade de a empresa identificar, adquirir, assimilar explotar 

ou explorar comercialmente o conhecimento, como uma capacidade dinâmica (CD), são estas 

capacidades que permitem que as organizações se renovem continuamente por meio da 

identificação, aquisição e aplicação de novos conhecimentos nas suas operações, bens e 

serviços (no caso em estudo, a manutenção) disponíveis em seu ambiente, pela qual as 

organizações criam e mantêm vantagens competitivas (COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 O Quadro 1 apresenta o número de pesquisas disponíveis nas bases de dados 

científicas Scopus, Emerald, Web of Science (WoS) e Scielo, relacionados aos temas 

abordados. Dávila (2016) consultou livros e artigos que continham, em suas palavras-chave, 

os termos de busca que foram validados previamente com especialistas e estão apresentados 

no mesmo quadro. 
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Quadro 1 – Resultados da busca sistêmica sobre AC, práticas de GC e KM

 

Fonte: Dávila (dados coletados em junho 2016). 

 Uma considerável quantidade de pesquisas tem sido publicada em diversos contextos 

sobre o impacto da Capacidade Absortiva das organizações como conversor de conhecimento 

em valor, favorecendo o desempenho organizacional incluindo a qualidade. Entretanto, outro 

grupo de pesquisas aborda as práticas de gestão do conhecimento (GC) no contexto das 

organizações, sendo que uma parcela importante dessas pesquisas analisa e identifica uma 

relação direta entre as práticas de Gestão do Conhecimento e o desempenho organizacional 

(KIANTO; ANDREEVA, 2014). 

 Finalmente Dávila (2016) conclui que somente dois trabalhos na base de dados WoS 

têm práticas de Gestão do Conhecimento, Capacidade Absortiva e desempenho 

organizacional entre suas palavras-chave. Quando analisadas as teses e dissertações no 

contexto brasileiro, verificou-se similaridade na situação. Sendo assim, o número de trabalhos 

sobre práticas de Gestão do Conhecimento e sua relação com a Capacidade Absortiva ainda é 
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insuficiente, sendo necessários esforços para melhor compreender esta lacuna. Apoiando-se 

na pesquisa de Dávila (2016) evidenciada neste trabalho, há três motivos: primeiro, a 

definição seminal de Cohen e Levinthal (1990) defende que a Capacidade Absortiva pode ser 

um subproduto de três elementos: atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

atividades de “produção” de um bem ou serviço e treinamento especializado, todos eles 

estreitamente dependentes das práticas para gerenciar o conhecimento envolvido neles. Neste 

caso, a Capacidade Absortiva pode ser subproduto de um serviço sendo esse a manutenção e 

treinamento especializado, os dois dependentes das práticas para gerenciar o conhecimento 

envolvido neles. Segundo, as empresas têm o conhecimento externo como um ativo 

fundamental para sua competitividade e frequentemente tomam decisões sobre como 

gerenciar esse conhecimento visando aprimorar a Capacidade Absortiva, através de três 

atividades recomendadas: a implantação de práticas de Gestão do Conhecimento, a melhoria 

do conhecimento e know-how técnico dos empreendedores e trabalhadores e o 

desenvolvimento das fontes de conhecimento disponíveis. Terceiro, as duas considerações 

prévias e a revisão de literatura apresentadas na pesquisa de Dávila (2016) sugerem a 

existência de uma influência positiva das práticas de Gestão do Conhecimento na Capacidade 

Absortiva e, de forma direta ou indireta, no desempenho, mas não se conhece como essas 

práticas têm influenciado. 

 Desta forma, pretende-se nesta pesquisa, uma validação empírica que amplie e 

contribua para o entendimento sobre fatores externos e internos do processo de transmissão e 

absorção de conhecimento, na visão dos gestores de manutenção, e reconhecer o valor dos 

conhecimentos influenciando assim o desempenho e qualidade, criando vantagem 

competitiva.  

 Lemos et al. (2011, p.2) descrevem que “a função manutenção possui uma 

significativa importância no atendimento dos objetivos de desempenho [...], com destaque 

para o objetivo qualidade”. Deste modo, a manutenção pode ser definida como um processo 

interativo que integra conhecimento com ação para criar valor à organização.  

 A Visão Baseada no Conhecimento (knowledge-based view – KBV) sugere que a 

razão primária de uma empresa é a criação e aplicação do conhecimento. Dessa forma, 

pressupõe-se que o desempenho da organização é uma função da capacidade da empresa de 

gerenciar, manter e criar conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990; NONAKA; 

TAKEUSHI, 1995; ZAHRA; GEORGE, 2002).  
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 Essa abordagem destaca a necessidade de gerenciar o conhecimento nas organizações 

e traz à tona a questão de quais práticas de gestão do conhecimento são particularmente úteis 

para melhorar o desempenho na área de manutenção. Entretanto, há uma falta de compreensão 

sobre como esses mecanismos funcionam em diferentes contextos culturais e 

socioeconômicos. Isso é potencialmente problemático, pois vários estudos recentes sugerem 

que os processos de conhecimento podem funcionar de maneira diferente, por exemplo, 

Andreeva e Ikhilchik, (2011), May e Stewart, (2013), Dávila (2016) e, portanto, podem exigir 

diferentes abordagens para gerenciá-los. 

 Do ponto de vista prático, uma identificação dos fatores facilitadores das práticas de 

Gestão do Conhecimento na capacidade absortiva, e desse último construto no desempenho e 

qualidade da manutenção na organização, permitirá gerenciar de forma mais eficiente e eficaz 

os recursos das organizações, maximizando o valor obtido e tornando a organização mais 

competitiva. 

Na sociedade atual, no caso das empresas privadas, nas quais o conhecimento é um 

fator decisivo para a competitividade e a sobrevivência das empresas, a manutenção constitui 

uma função essencial e estratégica para as empresas industriais. O conhecimento associado à 

área de manutenção é um recurso estratégico com significativo impacto para seu desempenho 

operacional, dependendo diretamente do capital intelectual das pessoas.  

O capital intelectual concentrado no corpo de trabalho desta área é o grande 

diferencial competitivo da categoria, o conhecimento adquirido tem direta relação com o nível 

de qualidade da manutenção, desempenho e disponibilidade de recursos, necessários à vida da 

empresa, pois com isso consegue buscar a redução contínua dos custos de manutenção por 

disponibilidade de máquina, ou seja, as organizações, face à globalização e ao 

desenvolvimento tecnológico, enfrentam o desafio de se manterem vivas e competitivas ao 

longo do tempo (AR; BAKI, 2011). 

Kardec e Nascif (2001) informam que o Sistema de Qualidade de uma organização é 

formado por vários subsistemas que se interligam através de relações extremamente fortes e 

interdependentes e a função manutenção tem um papel preponderante neste sistema. Dessa 

forma, sistemas e ferramentas de Gestão da Qualidade como, por exemplo, a aplicação do 

conhecimento às séries ISO, ABNT, OHSAS, Kaizen, Lean Management e Seis Sigma 

ganham força e espaço nas organizações, pois acabam por afetar positivamente na sua 

performance organizacional. 
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Tanto organizações quanto pessoas convivem numa sociedade na qual o conhecimento 

e a informação são caracterizados pela necessidade de respostas rápidas e imediatas em 

relacionamentos internos como externos. Esse fato é verificado na rapidez com que a 

informação percorre longas distâncias, atingindo grande número de empresas com 

necessidades imediatistas devido às transformações dinâmicas, gerando a necessidade de 

preparar pessoas por meio do conhecimento, transformando seus processos de trabalho. 

Este contexto tem chamado atenção de pesquisadores, os quais têm sugerido que um 

dos fatores essenciais são as capacidades que permitem que as organizações se renovem 

continuamente por meio da identificação, aquisição e aplicação de novos conhecimentos nas 

suas operações, bens e serviços (COHEN; LEVINTHAL, 1990; WONG; ASPINWALL, 

2005). Essas capacidades têm sido identificadas como habilidades diferenciadoras, nomeadas 

de “capacidades dinâmicas” (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 

2000; WINTER, 2003; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 Sendo assim, o valor desta pesquisa é compreender como a gestão do conhecimento e 

a capacidade absortiva têm sido utilizadas para melhoria do desempenho e qualidade da área 

de manutenção em uma indústria automobilística do ABC paulista, buscando contribuir 

minimizando a lacuna científica já apresentada anteriormente. Escolheu-se o ABC paulista, 

pois é onde se encontra uma das maiores concentrações de indústrias do país (é o terceiro polo 

econômico do Brasil) sendo uma das áreas economicamente mais importantes do país.  

1.1 Questão de pesquisa 

 Como a área de manutenção da indústria automobilística tem utilizado a gestão do 

conhecimento, a capacidade absortiva e os seus reflexos sobre o desempenho e qualidade? 

1.2 Objetivos 

Objetivo geral: 

 Compreender como a gestão do conhecimento e a capacidade absortiva têm sido 

utilizadas para melhoria do desempenho e qualidade da área de manutenção. 

Objetivos específicos:  

a) Identificar as práticas de gestão do conhecimento na área de manutenção;  

b) Analisar a influência das práticas de gestão do conhecimento sobre a capacidade 

absortiva 
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c) Verificar a influência da capacidade absortiva no desempenho da área de manutenção 

na organização. 

d) Verificar a influência da capacidade absortiva sobre a qualidade da área de 

manutenção. 

1.3 Justificativa e Relevância 

Pode-se analisar as empresas sob os mais diversos ângulos, como valores, estratégias, 

inovação, relações de trabalho, etc.. Como observou-se na atual conjuntura econômica, a 

indústria brasileira continua em crise e um dos setores que mais contribui na indústria para a 

composição dos custos é a área de manutenção. Neste tempo de crise, esta área é a que recebe 

maior atenção, pois acaba compondo os custos indiretos e influencia diretamente na 

competitividade da empresa. 

A gestão do conhecimento tem seu nível de importância ligado ao tipo de atividade da 

organização. O efeito da gestão do conhecimento é pertinente para melhorar o desempenho 

dos negócios. Além disso, a gestão do conhecimento continua a ser um fator fundamental para 

a inovação, uma vez que os recursos de conhecimento determinam a capacidade de inovar. 

Lembrando que, inovar é estar constantemente atualizado com as transformações do seu ramo 

de atuação (por exemplo na área de manutenção) e antecipar necessidades de alteração de 

processo, agregando valor ao seu serviço. 

No caso das empresas privadas, o conhecimento associado à área de manutenção é um 

recurso estratégico com significativo impacto para seu desempenho operacional. O capital 

intelectual concentrado no corpo de trabalho desta área é o grande diferencial competitivo da 

categoria e tem direta relação com o nível de qualidade de produção e disponibilidade de 

recursos. 

Estes recursos são necessários à perpetuidade da empresa, pois com isso consegue-se 

buscar a redução contínua dos custos de manutenção por disponibilidade de máquina, ou seja, 

as organizações enfrentam o desafio de se manterem vivas e competitivas ao longo do tempo, 

inclusive nos momentos de crise que vivemos, pois necessitam de profissionais qualificados e 

que adquiram o conhecimento dos profissionais mais experientes, que por envelhecimento, 

aposentadoria ou turnover acabam por deixá-las. 

De acordo com o artigo de Gaspar et al (2016), “Gestão do conhecimento em empresas 

atuantes na indústria de software no Brasil” sugere-se que as práticas e ferramentas com 

melhores resultados individuais, possam ser consideradas como as mais largamente 
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empregadas pelos funcionários das empresas pesquisadas em processos de gestão do 

conhecimento, sugerindo a possibilidade de estudos complementares.  

Esta pesquisa pode trazer contribuições nesse sentido, uma vez que o foco é um setor 

específico, ou seja, a área de manutenção de indústria automobilística do ABC, e o fato de que 

a pesquisa será realizada por meio de entrevistas com gestores e engenheiros com vasta 

experiência na função.  

Assim, pretende-se contribuir para dar maior notoriedade à área de manutenção, área 

esta que deve estar em constante mudança para melhor atender aos anseios de seus clientes 

cada vez mais sedentos pela redução contínua dos custos de manutenção por disponibilidade 

de máquina. 

Finalmente, justifica-se a escolha do tema pela importância crescente na gestão do 

conhecimento e pela falta de estudos específicos da gestão do conhecimento na área de 

manutenção, originando interesse pela pesquisa e pelas contribuições aos objetivos propostos. 

Pode-se afirmar que pesquisas sobre a gestão do conhecimento direcionadas à área de 

manutenção de empresas não são facilmente encontradas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, necessária para especificar os 

conceitos, modelos, e em geral, as abordagens selecionadas para a caracterização das práticas 

de GC, CA para a melhoria do desempenho e qualidade da manutenção na organização. 

A partir dessa fundamentação e da revisão de pesquisas empíricas que abordam os 

construtos analisados nesta pesquisa, foram definidas as proposições do estudo necessárias 

para se alcançar os objetivos propostos. Nesta seção, serão abordadas as teorias relacionadas 

ao tema de pesquisa, a saber: conhecimento, knowledge based view (KBV) e gestão do 

conhecimento (GC); práticas de gestão do conhecimento; capacidades dinâmicas (CD) e  

capacidade absortiva (CA); desempenho organizacional e qualidade na manutenção. 

2.1 Conhecimento, Knowledge Based View (KBV) e Gestão do Conhecimento (GC) 

 Para as organizações, o conhecimento tornou-se o principal fator de produção. Drucker 

(1993) ressalta o valor prático do conhecimento, gerando resultados com impactos que vão 

além da pessoa que o detém: 

 O conhecimento que nós consideramos conhecimento se prova contra si mesmo em 

 ação. O que nós entendemos por conhecimento é informação efetiva em ação, 

 informação focada em resultados. Resultados estão fora da pessoa, na sociedade e

 economia, ou no avanço do próprio conhecimento. Para atingir qualquer coisa 

 este conhecimento deve ser altamente especializado... Esse conhecimento não pode 

 ser aprendido nem ensinado (DRUCKER, 1993, p. 42, tradução DÁVILA, 2016). 

 Dávila (2016) diz que o conhecimento está ligado à experiência e à reflexão humana, 

pode estar no indivíduo ou em um grupo, ou embrenhado em rotinas ou processos. Os 

resultados do conhecimento, manifestos em histórias, conceitos, regras ou ferramentas; é uma 

capacidade melhorada de tomada de decisão e ações para atingir algum propósito. 

 Em sua obra, Ichijo e Nonaka (2007) ressaltam que o conhecimento nasce a partir da 

interação dinâmica entre objetividade e subjetividade: 

 [...] e conhecimento não é só pensar. É criado por meio da síntese do pensar e da 

 interação de indivíduos dentro dos limites organizacionais. O conhecimento é só 

 formas criadas de novas práxis para interação, e isso constitui a base para uma nova 

 existência através da espiral de criação do conhecimento (tradução DÁVILA, 

 2016, p.29). 
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 Deste modo, fica evidente que o conhecimento é um ativo intangível estreitamente 

ligado à atividade humana, e no contexto atual, é a base para criar valor. 

 Embora existam diversas obras que propõem classificações de conhecimento válidas, a 

classificação de Polanyi (1966) tem sido utilizada nas obras mais relevantes relacionadas à 

gestão do conhecimento, inovação e ciência da informação (DÁVILA, 2016). 

 Nesta pesquisa será utilizada a classificação de Polanyi (1966), considerando-se o 

conhecimento como tácito e explícito. Utilizando como base a mesma obra e outras obras 

científicas subsequentes, Dalkir (2005) compila as características do conhecimento tácito e 

explícito, as quais são evidenciadas no Quadro 2 (DÀVILA, 2016). 

Quadro 2 – Comparação das características do conhecimento Tácito e explicito 

 

Fonte: Dalkir, (2005 p.8 tradução DÁVILA, 2016)   

 Fica claro que, nas últimas décadas, o conhecimento é um ativo que pode apresentar 

um caráter tácito, ou seja, um “saber não visível”, com alto potencial. Consequentemente, o 

conhecimento é um ativo relevante que as empresas precisam saber identificar, adquirir, 

compartilhar e aplicar de forma eficiente, para criar valor e vantagens competitivas 

sustentáveis ou seja, gerenciar adequadamente (DÀVILA, 2016). 

 O conhecimento deve ser ajustado aos objetivos estratégicos da empresa, deve ser 

necessário ao desenvolvimento das atividades que a empresa define como importantes para a 

sua competitividade, merecem uma particular atenção e dessa forma serem gerenciados 

(KUNIYOSHI, 2008). 
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 Com essas visões variadas de conhecimento em mente, nos voltamos agora para as 

correntes de pensamento que estão por trás da Knowledge Based View (KBV) ou visão 

baseada no conhecimento.  

 O aprendizado organizacional é parte da base que sustenta o pensamento baseado no 

conhecimento. Eisenhardt e Santos (2000) comentam que a aprendizagem pode ser definida 

como o processo pelo qual novas informações são incorporadas ao comportamento dos 

agentes, mudando seus padrões de comportamento e possivelmente, levando a melhores 

resultados. 

 O trabalho seminal de Penrose (1959) sobre o crescimento da empresa é um 

importante ponto de partida para o entendimento aprendizado organizacional, pois descreve 

como os processos de aprendizagem criam novos conhecimentos e formam a base do 

crescimento das organizações através da recombinação dos recursos existentes 

(EISENHARDT; SANTOS, 2000). 

 Cyert e March (1963), segundo Eisenhardt e Santos (2000) desenvolveram um 

pensamento significativo em torno do conceito de rotinas organizacionais, por formarem a 

base da aprendizagem coletiva nas organizações. Eles são vistos como executáveis 

capacidades de desempenho repetido que foram aprendidas por uma organização em resposta 

a pressões (Cohen, Burkhart et al., 1996). Essas rotinas representam uma manifestação da 

memória organizacional. Nisso codificam inferências da história e orientam o comportamento 

individual e de grupo nas organizações (EISENHARDT; SANTOS, 2000). 

 Nonaka e Takeuchi (1995) explicam que a aprendizagem organizacional é, portanto, 

percebida como um processo de mudança adaptativa que é influenciado pela experiência 

passada, focada no desenvolvimento e modificação de rotinas e apoiada pela memória 

organizacional. 

 Eisenhardt e Santos (2000) mencionam Nelson e Winter (1982) como os primeiros a 

integrar o conhecimento e as rotinas organizacionais sobre a noção de ambientes competitivos 

dinâmicos. Em sua abordagem da economia evolucionária, a empresa é entendida como um 

repositório de conhecimento, que é representado por rotinas que orientam ação e dessa forma 

veem os indivíduos como respondendo à complexidade da informação e à incerteza através de 

suas habilidades próprias e atividade organizacional de rotina, de acordo com a tradição 

comportamental. 
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 Por outro lado, a abordagem de capacidades dinâmicas é uma segunda base subjacente 

ao pensamento baseado no conhecimento.  

 Na visão econômica tradicional da empresa, as decisões dos gestores são baseadas em 

um conjunto de condições ambientais. Sendo uma perspectiva baseada no equilíbrio, a teoria 

não precisa explicar como é criado o conhecimento nas organizações ou como ele muda ao 

longo do tempo (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). Os gerentes não precisam mudar suas 

empresas rotineiramente porque as características básicas que definem o ambiente e a 

estrutura da concorrência são estáveis, ou pelo menos previsíveis (EISENHARDT; SANTOS, 

2000). Porter (1991) segundo Eisenhardt e Santos (2000), dadas estas suposições, uma teoria 

estratégica que aborda o problema transversal de explicar o desempenho superior em um 

determinado ponto no tempo é útil para abordar o problema longitudinal mais importante de 

explicar como as empresas alcançam um desempenho superior ao longo do tempo. 

 Dessa forma, o crescente dinamismo do meio ambiente, com suas frequentes e rápidas 

mudanças na tecnologia como, por exemplo, a indústria 4.0, nas preferências dos clientes e na 

concorrência, levou um número de pesquisadores, por exemplo: Vieira (2017); Kang, et 

al.(2016) a questionar a sustentabilidade do desempenho superior de qualquer posição 

estratégica, pacote de recursos ou conjunto de movimentos. 

 Isso significa que entender o desempenho superior em um determinado momento 

explica muito pouco como o desempenho superior é consistentemente alcançado ao longo do 

tempo (GRANT, 1996) ou, na verdade, se é que pode ser alcançado (D'AVENI, 1994; 

EISENHARDT, 1989 e MARTIN, 2000). Em ambientes de alta velocidade, uma forma 

extrema de mercados dinâmicos, onde mesmo as características básicas da indústria, como 

fronteiras, concorrentes e clientes, estão em fluxo, sem vantagens específicas são sustentáveis. 

Em vez disso, o desempenho superior ocorre criando continuamente vantagens temporárias. 

Nessas situações, a capacidade de aprender rapidamente para alterar a configuração de 

recursos na adaptação à mudança de mercado torna-se crucial para o desempenho 

(EISENHARDT; SANTOS, 2000).  

 Dadas essas observações, os teóricos da estratégia começaram uma busca por uma 

teoria dinâmica da estratégia, uma teoria que poderia revelar as fontes de desempenho 

superior em ambientes dinâmicos (EISENHARDT; SANTOS, 2000). 

 A abordagem de capacidades dinâmicas argumenta que a vantagem competitiva 

depende de processos organizacionais e gerenciais específicos, denominados 'capacidades 
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dinâmicas', que são definidos como capacidade da empresa de integrar, construir e 

reconfigurar competências internas e externas para lidar ambientes em mudança  (TEECE; 

PISANO et al., 1997). 

 Dessa forma os principais desafios para os pesquisadores de estratégia têm sido para 

definir a construção de capacidades dinâmicas, testar sua contribuição para o desempenho e 

entender o evolução das capacidades ao longo do tempo (EISENHARDT e SANTOS, 2000).

 Kogut e Zander (1992) também enfatizaram a importância estratégica do 

conhecimento como fonte de vantagem e estabeleceram a base para uma teoria da empresa. 

Eles postularam que o que as empresas fazem melhor do que os mercados são a criação e 

transferência de conhecimento dentro da organização. Em sua opinião, o conhecimento é 

mantido pelos indivíduos (know-what e know-how), e ainda assim está inserido nos princípios 

organizacionais pelos quais as pessoas cooperam voluntariamente em um contexto 

organizacional. Como a criação de novos conhecimentos depende das capacidades existentes 

e dos princípios de organização, o conhecimento da empresa evolui de uma maneira 

dependente do caminho, através da replicação e recombinação do conhecimento existente. 

 Argumentam ainda que a capacidade de replicar o conhecimento determina a taxa de 

crescimento da empresa, mas que essa replicação também facilita a imitação pelos 

concorrentes. Portanto, as empresas são capazes de crescer e deter a imitação competitiva 

apenas reajustando continuamente seu conhecimento e aplicando-o a novas oportunidades de 

mercado. Ou seja, em um ambiente competitivo, o desempenho superior só pode ser 

sustentado através da melhoria contínua. 

 Complementando o trabalho de Kogut e Zander, Nonaka e Takeuchi (1995) fornecem 

uma estrutura para compreender a integração do conhecimento individual e organizacional. 

Consistente com as suas observações de empresas japonesas. Os autores argumentam que o 

conhecimento organizacional deve ser entendido como os processos que ampliam o 

conhecimento criado pelos indivíduos e o cristalizam como parte da rede de conhecimento da 

organização. Esses processos constituem uma espiral de conhecimento, que é altamente 

interativo e ocorre principalmente através de redes informais de relações na organização. Essa 

espiral envolve interação contínua entre conhecimento tácito e explícito nos níveis individual 

e organizacional.  

 O modelo proposto identifica algumas condições favoráveis ao processo de criação de 

conhecimento, existência de redundância, variedade necessária e um caos criativo 

(EISENHARDT; SANTOS, 2000). 
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 Na visão baseada no conhecimento, o conhecimento tácito é a fonte de sustentação da 

vantagem competitiva. No entanto, como as atividades de produção e manutenção geralmente 

exigem a combinação de conjunto de conhecimentos especializados que residem nos 

indivíduos, as capacidades organizacionais são essenciais para a realização dessa vantagem. O 

conhecimento tácito pode formar a base da vantagem competitiva porque é único e 

relativamente imóvel. No entanto, porque esse conhecimento é possuído por indivíduos e não 

pela organização, um elemento crítico da vantagem competitiva sustentada é a capacidade de 

integrar o conhecimento tácito dos indivíduos (EISENHARDT; SANTOS, 2000). 

 Eisenhardt e Santos (2000) mencionam que a essência das organizações é sua 

capacidade de integrar conhecimento especializado individual e aplicá-lo a novos produtos e 

serviços. Essas capacidades são estruturadas hierarquicamente de acordo com o escopo do 

conhecimento que eles integram. 

 Além disso, Kogut e Zander, (1996); Kogut, (2000); Eisenhardt e Santos (2000) 

enfatizam, que o conhecimento também pode ser integrado externamente através de redes 

relacionais que abrangem as fronteiras organizacionais. Essas redes fornecem mecanismos 

eficientes para acessar e integrar novos conhecimentos, especialmente em ambientes de alta 

velocidade, onde a velocidade e o escopo da integração do conhecimento são fundamentais 

para sustentar a vantagem competitiva. 

 Nessa visão, o conhecimento é considerado um recurso estratégico explorado pela 

empresa, já que atua em ambiente dinâmico e complexo (KUNIYOSHI, 2008).  

 Morgan (1996) em seu exemplo sobre metáforas das organizações, quando avalia a 

organização como cérebros explica que as empresas fazendo parte desse ambiente complexo e 

variável, exigem que seus gestores sejam capazes de questionar a propriedade do que 

usualmente fazem e modifiquem sua ação, levando em consideração as novas situações, 

requerendo uma capacidade organizacional baseada no conhecimento corporativo e se situe 

dentro das estratégias estabelecidas, de forma a facilitar o compartilhamento e a disseminação 

do conhecimento, se refletindo na qualidade da tomada de decisão e na melhoria do 

desempenho da empresa (MORGAN, 1996 apud KUNIYOSHI, 2008). 

 Para Drucker (1993), a gestão do conhecimento (GC) é justamente o processo pelo 

qual o valor agregado é criado na organização a partir do insumo conhecimento, ou seja, é a 

coordenação e explotação dos recursos de conhecimento da organização, visando criar 

benefícios e vantagens competitivas. 
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Dávila (2016) observou diversas definições no Quadro 3 , ora divergentes e ora 

convergentes de forma parcial ou total. Nesse sentido, com base na análise feita neste trabalho 

e em concordância com os objetivos propostos aqui, esta pesquisa adota a seguinte definição: 

a gestão do conhecimento é um esforço dinâmico alinhado a um conjunto de estratégias, 

desenvolvido através de processos e suportado por práticas que visam maximizar a conversão 

do conhecimento em valor gerado e, consequentemente, melhorar o desempenho 

organizacional. 
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Quadro 3 – Definições de Gestão do Conhecimento.

 

Fonte: Dávila, (2016 p.44) 

Na literatura, existem diversas propostas de cadeias de valor formadas por processos 

de gestão do conhecimento. As mais relevantes encontram-se sumarizadas no Quadro 4, 

entretanto há diferenças tanto nas classificações utilizadas pelos autores para processos de 

gestão do conhecimento, quanto nas taxonomias utilizadas nessas classificações (DÀVILA, 

2016). 
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Considerando os modelos propostos por North e Kumta (2014) e Dávila et al. (2014), 

há três processos convergentes que podem ser definidos da seguinte forma: 

a) Criação/Captura: refere-se à identificação e posterior codificação de 

conhecimento interno e know-how da organização e/ou conhecimento a partir do 

ambiente externo; 

b) Compartilhamento e Disseminação: feita uma avaliação do conhecimento 

capturado/criado, esta etapa diz respeito à contextualização de conteúdo. Trata-se de 

uma ligação entre o conhecimento e os seus detentores, de forma a contribuir entre 

os usuários e membros da organização; 

c) Aquisição e Aplicação: após validação e avaliação do conhecimento como 

relevante, ele é então inserido no armazenamento e prática das ações pessoais e 

organizacionais. Dávila et al. (2014). 

Quadro 4 – Processos de GC 

 

Fonte: Dávila (2016), baseado em Dávila et al. (2014, p. 52). 

 Dávila et al. (2014) entendendo que o valor se cria em todos os processos e não só na 

aplicação de conhecimento, incorporaram também a “geração de valor” como um processo 

central no ciclo de gestão do conhecimento. Dávila (2016) salienta que a própria execução das 

práticas de gestão do conhecimento nos processos do ciclo desenvolve competências 

individuais e coletivas, aprimorando as rotinas da organização. 
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Com base nos objetivos desta pesquisa, na definição adotada para gestão do 

conhecimento e nos elementos expostos nesta seção, apresenta-se, na Figura 1, o ciclo 

integrado de gestão do conhecimento que norteou o trabalho (DÀVILA, 2016). Nele 

encontram-se os processos e habilitadores que suportam o adequado gerenciamento do 

recurso conhecimento. 

 

Figura 1 – Ciclo integrado de Gestão de Conhecimento 

 

Fonte: Dávila et al. (2014, p. 53). 

O compartilhamento do conhecimento tem obtido destaque nas investigações em 

relação às outras etapas do processo pela sua importância (STYHRE et al., 2008). A 

transferência de conhecimento organizacional é um processo onde os indivíduos, as equipes, 

as unidades, ou as próprias organizações fornecem e recebem conhecimentos a partir das 

experiências dos outros (WIJK, 2008). A capacidade de uma empresa de transferir 

conhecimento de uma forma eficaz entre os indivíduos é fundamental para as empresas 

melhorarem seus processos e resultados (SZULANSKI, 1996 apud JENOVEVA-NETO, 

2016). 
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2.1.1 Práticas de Gestão do Conhecimento 

 Kianto e Andreeva (2014) definem as práticas de GC como um conjunto de atividades 

organizacionais e gerenciais intencionalmente executadas, que suportam e melhoram os 

processos de conhecimento da empresa. 

 Mais recentemente, utilizando pesquisas anteriores sobre práticas de gestão do 

conhecimento (como: “pesquisas desenvolvidas pela Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD, 2003; DARROCH, 2003; MCKEEN; ZACK e SINGH, 2006),”), 

um estudo de Kianto e Andreeva (2014) incorpora a estrutura organizacional e as tecnologias 

de informação e comunicação como dimensões relevantes para analisar as práticas.  

 Conforme apresentado no Quadro 5 , Kianto e Andreeva (2014) identificaram, em sua 

obra, um conjunto de 27 práticas, agrupadas em cinco dimensões: gestão estratégica do 

conhecimento, cultura organizacional, gestão do recurso humano, estrutura organizacional, e 

tecnologias da informação e comunicação. 

Quadro 5 – Práticas de GC 
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Fonte: Dávila, (2016), com base em Kianto e Andreeva (2014). 

 Além de incorporar a estrutura organizacional e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) como dimensões, Kianto e Andreeva (2014) agrupam práticas 

relacionadas ao recurso humano em uma dimensão. 

 Dessa forma, as diferentes práticas de gestão do conhecimento encontradas na 

literatura, divergentes em número e agrupadas utilizando diversas dimensões, permitem 

constatar, em concordância com Kianto e Andreeva (2014), que não existe ainda uma lista de 

práticas de gestão do conhecimento unificada e com consenso na academia. 

 Segundo Dávila, (2016) é possível afirmar que a obra de Kianto e Andreeva (2014) 

recolhe a maioria das práticas de gestão do conhecimento identificadas pela academia e as 

agrupa dentro de um conjunto de dimensões geralmente aceitas pelos autores de referência na 

área. Em consequência, o presente estudo utilizou a lista proposta por essas autoras para 

operacionalizar as práticas de gestão do conhecimento. 

2.2 Capacidades Dinâmicas  (CD) e Capacidade Absortiva (CA) 

   

O conceito de Capacidades Dinâmicas (CD) surgiu de uma lacuna da Visão Baseada 

em Recursos (Resource-Based View - RBV), que é uma abordagem estratégica que representa 

a capacidade que as organizações possuem e que são capazes de agregar, levantar e 

reconfigurar suas competências externas e internas a fim de se adequarem rapidamente às 
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mudanças do atual ambiente de negócios, e a utilização desses recursos é o que leva a 

obtenção de vantagem competitiva (KURTZ et al. , 2013).  

A Visão Baseada em Recursos (RBV) parte da compreensão de que os recursos 

simplesmente “existem” e, nas suas origens, está interessada na escolha e seleção de recursos 

estratégicos, deixando de lado a ênfase em explicar e/ou investigar como esses recursos são 

desenvolvidos e incorporados nas organizações.  

A abordagem das Capacidades Dinâmicas trata desse gap ao utilizar uma perspectiva 

de processo para tentar explicar como as organizações se mantêm competitivas diante de 

mercados turbulentos e de cenários de mudanças complexas.  

Além disso, (KURTZ et al., 2013) colocam que a capacidade dinâmica é a utilização 

sistemática das competências internas para responder às exigências do ambiente externo, 

revigorando-as de acordo com  a competição e as mudanças tecnológicas impostas pelo atual 

ambiente de negócios.  

A visão macro presente neste conceito, permite às organizações a visualização 

completa da dinâmica corporativa. Esta visualização é que faz com que as organizações se 

adaptem facilmente ao novo contexto de negócios e identifiquem os recursos e as 

competências capazes de promover a geração de vantagem competitiva sustentável (TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997). 

Outro aspecto é a capacidade de absorver conhecimentos externos, este consiste em 

um importante componente para a renovação dos recursos organizacionais e foi apontada 

inicialmente por Zahra e George (2002) como sendo uma capacidade dinâmica. “Essa 

capacidade de absorção é definida como rotinas e processos organizacionais por meio dos 

quais uma organização adquire, assimila, transforma e aplica conhecimentos” (PICOLI; 

TAKAHASHI, 2016, p.4). 

O conceito de capacidade de absorção foi originalmente baseado na obra de Cohen e 

Levinthal (1990 p. 128), que a definiram como “a habilidade em reconhecer o valor de novas 

informações externas, assimilá-las e aplicá-las para fins comerciais”. A habilidade em valorar 

conhecimentos de ordem externa está atrelada à base de conhecimento que a empresa possui, 

pois, “ao utilizar aquilo que já é de conhecimento da organização, pode esboçar os elementos 

que deve captar externamente para melhorar os processos por ela realizados” (ZAHRA; 

GEORGE, 2002, p.186, PICOLI; TAKAHASHI, 2016, p.4). 
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A incorporação do conhecimento externo nas atividades internas da empresa a partir 

do reconhecimento, sua validade e relevância também foi tratada por Zahra e George (2002, 

p. 186) que, ajustando-se no conceito inicial de capacidade de absorção, propuseram uma 

“conceituação embasada em dimensões colocadas em dois grupos complementares: o de 

capacidade de absorção potencial e o de capacidade de absorção realizada”, conforme modelo 

desenvolvido e apresentado na figura 2.  

Zahra e George (2002, p. 186) conceituaram a CA, como “um conjunto de rotinas 

organizacionais e processos pelos quais a empresa adquire, assimila, transforma e explora o 

conhecimento com o propósito de criar valor”.  

Caracterizaram como uma “capacidade dinâmica embutida nas práticas 

organizacionais, que por meio de suas quatro dimensões, separadas em um grupo de 

potencialidade e outro de realização”, viabilizam a criação de vantagem competitiva (PICOLI; 

TAKAHASHI, 2016, p.4). 

Figura 2 - Modelo de capacidade absortiva de Zahra e George 

 

  Zahra e George (2002) identificaram em seu modelo, um conjunto de elementos 

antecedentes, tais como as fontes externas, a complementariedade do conhecimento, e a base 

de conhecimento prévia. Por exemplo, quanto mais numerosas, diversas e complementares 

são as fontes de conhecimento externo disponíveis, maior a oportunidade de desenvolver uma 

Capacidade Absortiva Potencial. De forma similar, quanto maiores forem a experiência e base 

de conhecimento prévio melhor será o direcionamento e a eficiência das capacidades de 
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aquisição e assimilação do conhecimento obtido externamente. Os autores destacam também 

a existência de habilitadores no modelo, os quais podem ser internos ou externos. Os 

habilitadores criam ou evidenciam a necessidade de busca de conhecimento externo, podendo 

ser: crises internas, mudança de estratégia, invenções e outras rupturas tecnológicas no 

mercado, mudanças políticas, entre outros. 

No modelo de Zahra e George (2002), as duas capacidades de Capacidade Absortiva 

Potencial, aquisição e assimilação, estão relacionadas com a Capacidade Absortiva Realizada 

pelos mecanismos de integração social. Esses mecanismos são aqueles que facilitam o 

compartilhamento do conhecimento relevante entre os membros da organização, objetivando 

promover entendimento mútuo e compreensão, para posteriormente aplicar esse 

conhecimento. 

Segundo Zahra e George (2002), cada uma das quatro capacidades da CA agrupa um 

conjunto de componentes e conta com determinados papéis. Todos esses elementos são 

apresentados no Quadro 6 . 

Quadro 6 - Dimensões da CA: uma redefinição dos componentes e dos papéis. 

 

Fonte: Adaptado de Zahra e George (2002, p. 189, tradução DÁVILA, 2016). 

 A aquisição refere-se à capacidade da organização para identificar e adquirir 

conhecimento gerado externamente e crítico para sua operação. As rotinas de aquisição têm 

três atributos que influenciam diretamente a capacidade absortiva: intensidade, velocidade e 

direção. De forma complementar, a base de conhecimento da empresa é determinada pelo 
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investimento e conhecimento prévio, sendo um elemento que influencia nas decisões referidas 

ao esforço da busca (intensidade e velocidade) e à direção (DÁVILA, 2016). 

 As rotinas de assimilação de conhecimento permitem analisar, processar, interpretar e 

entender a informação capturada desde fontes externas. O fator que promove a assimilação de 

conhecimento é a compreensão. O conhecimento adquirido pode estar protegido com 

particularidades específicas ou pode ter heurísticas muito diferentes, que dificultam sua 

compreensão. A base de conhecimento prévio também possui influência na efetividade da 

compreensão desse novo conhecimento (DÁVILA, 2016). 

 Já na capacidade absortiva realizada, a transformação é a capacidade de desenvolver e 

refinar as rotinas e práticas que permitem combinar o novo conhecimento com a base de 

conhecimento prévio, por meio da adição de conhecimento, eliminação de conhecimento ou 

de diferentes formas de interpretação. A interpretação origina a “bissociação”, conceito que, 

segundo Zahra e George (2002), tem lugar quando uma mesma ideia é percebida por dois 

marcos de referência auto consistentes, mas incompatíveis. Ou seja, bissociação, nesse 

contexto, refere-se ao encontro de duas percepções sobre algo, originadas de forma 

independente em dois ou mais indivíduos. A transformação facilita a identificação de 

oportunidades. De forma complementar, é importante salientar que práticas de Gestão do 

Conhecimento colaborativas têm um papel importante nas rotinas de transformação, pois 

conectam as pessoas, criando as redes necessárias que provocam os insights (DÁVILA; 

NORTH; VARVAKIS, 2016). 

 A quarta capacidade apresentada por Zahra e George (2002) é a explotação, ou 

capacidade de refinar, desenvolver e/ou trocar as competências existentes por novas, através 

da incorporação, nas rotinas operacionais, do novo conhecimento previamente adquirido, 

assimilado e transformado. Quando acontece de forma sistemática, a explotação de 

conhecimento é feita de modo estrutural, sistêmico e principalmente sustentável. Os produtos 

dessa capacidade são novos bens, serviços (como na área de manutenção), processos 

organizacionais, modelos de negócio ou, evidentemente, um novo conhecimento (DÁVILA, 

2016). 

 Uma vez aplicado o conhecimento, Zahra e George (2002) salientam que a vantagem 

competitiva criada a partir da CA pode se evidenciar de três formas independentes, mas não 

excludentes: flexibilidade, inovação e desempenho. Assim, os autores salientam que a CA 

realizada influencia o desempenho organizacional por meio de inovações de processo, essas 

inovações e melhorias nos processos fazem com que a empresa obtenha melhoria da 

qualidade na manutenção, através da capacidade de transformação, e inovações de produto, 
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através da capacidade de explotação, novos serviços na área de manutenção. De forma 

complementar, os autores propõem que as organizações com melhor CA potencial são mais 

propensas a manter vantagens competitivas devido à sua melhor flexibilidade para se 

reconfigurar constantemente de maneira mais eficiente em termos de custos e tempos 

(DÁVILA, 2016). 

 Os resultados organizacionais provocados pela Capacidade Absortiva são limitados 

pelo regime de apropriabilidade, definido por Zahra e George (2002) como a dinâmica 

institucional, industrial e contextual que afeta as capacidades que a empresa tem para proteger 

as vantagens das suas inovações, lembrando sempre que essas inovações também ocorrem na 

área de serviços, ou seja, manutenção. Os autores salientam que, quando essa apropriabilidade 

é alta, os investimentos e, portanto as vantagens competitivas resultante da Capacidade 

Absortiva Realizada tendem a serem maiores. Por outro lado, quando a apropriabilidade é 

baixa, a organização irá obter vantagens competitivas a partir da Capacidade Absortiva 

Realizada somente por meio de mecanismos isolados de proteção ao seu conhecimento e 

capacidades (DÁVILA, 2016). 

 

2.3 Desempenho organizacional e Qualidade 

 

 Dávila (2016) expõe que usualmente, o desempenho organizacional é a última variável 

dependente, mas não menos importante, envolvida em pesquisas que abordam qualquer área 

dentro da administração (RICHARD; DEVINNEY; JOHNSON, 2009). Kaplan e Norton 

(2001) definem o desempenho organizacional como um construto multidimensional, 

composto por elementos que são todos relevantes para a organização, tais como: 

rentabilidade, crescimento, sobrevivência, relacionamento com o cliente, dentre outros. 

 Dávila (2016) descreve que Darroch (2005) desenvolveu um modelo de avaliação do 

desempenho baseado em obras relevantes previamente publicadas. Os elementos avaliados, 

agrupados em duas dimensões, são os seguintes: 

a) mensuração comparativa de desempenho: avalia as características 

Rentabilidade, Quota de mercado e Crescimento; 

b) mensuração interna de desempenho: avalia a visão subjetiva do executivo 

sobre o próprio desempenho da organização, e o nível de cumprimento dos 

objetivos organizacionais. 
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 Os marcos temporais para avaliação de ambos os elementos são o último ano e os 

últimos cinco anos. A principal fortaleza do método de Darroch (2005) é a simplicidade dos 

seus componentes e sua forte eficiência para representar o desempenho real Dávila, (2016). A 

simplicidade é uma característica importante para reduzir erros na sua aplicação, 

considerando que a maior parte dos instrumentos de pesquisa baseada nos modelos de 

desempenho possui uma abordagem subjetiva para a coleta de dados (DÁVILA, 2016). 

 Lemos et al. (2011), comenta que Prado (2010), Verri (2007), Kardec e Nascif (2001), 

Tavares (1999) e Xenos (2004) apresentam os conceitos da Gestão da Qualidade Total, as 

normas ISO Série 9000 e sua relação com a manutenção, apresenta um programa de 

monitoramento da qualidade na manutenção, mas nenhum deles explica o que é qualidade na 

manutenção. 

 A falta de qualidade da manutenção é um dos geradores de demanda de serviços de 

manutenção vide fig. 3, que consequentemente diminui a disponibilidade, aumenta os custos e 

diminui a satisfação dos clientes internos e externos. Logo o grau de satisfação do cliente da 

função manutenção estará ligado ao produto da manutenção (LEMOS et al., 2011). 

 

Figura 3 - Demanda de Serviços de Manutenção 

  

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2001) por Lemos et al. (2011) 
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 Para Kotler (2000) um serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra, e que não resulta na propriedade de nada. Na 

norma NBR ISO 9000/2000 (ABNT, 2000) são os resultados de pelo menos uma atividade 

desempenhada, necessariamente, pela interface entre o fornecedor e o cliente e é, geralmente, 

intangível.   

 A falta de uma definição para qualidade na manutenção pode ser devido a função 

manutenção fornecer um serviço a seus clientes internos e externos e na dificuldade própria 

de definir o que é um serviço, pois avaliar um serviço é mais complexo que avaliar um 

produto, por este ser tangível e o serviço não. 

 Os serviços intangíveis e heterogêneos, sendo julgados pelo desempenho e pela 

experiência de quem os utiliza, com possibilidade de interpretação e julgamentos diferentes, 

conforme o prestador e das expectativas dos usuários em questão (PENA et al., 2013, p. 

1236). Além da intangibilidade, os serviços apresentam outras três características que afetam 

a elaboração dos programas: inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

 Segundo Pena et al. (2013, p.1236): 

A intangibilidade caracteriza-se pelas atividades que não podem ser vistas, sentidas, 

ouvidas ou provadas antes de serem adquiridas. A inseparabilidade traduz a simultaneidade 

na qual os serviços são produzidos e consumidos. Os profissionais encarregados de prestar 

o serviço são parte dele e a interação com os usuários é uma característica especial dos 

serviços. A variabilidade diz respeito a quem, onde e quando os serviços são fornecidos. A 

perecibilidade reforça que os serviços não podem ser previamente armazenados, portanto é 

preciso que estratégias sejam estabelecidas para o equilíbrio entre a demanda existente e a 

prestação dos serviços. 

 A qualidade em serviço pode ser considerada o agente entre o nível de eficácia do 

serviço e a expectativa do usuário. 

 Parasuraman, Zheitaml e Berry (1985) apud Pena (2013, p 1236) no intuito de 

entender como os usuários percebiam e avaliavam a qualidade dos serviços, desenvolveram 

um estudo envolvendo doze grupos focais, sendo três em cada um dos quatro diferentes 

serviços investigados: banco de varejo, cartão de crédito, corretagem de ações, reparos e 

manutenção. Baseados nas percepções comuns entre os grupos, os autores definiram 

formalmente a qualidade em serviço como o grau e o tipo de discrepância entre as percepções 

e as expectativas dos usuários, sugerindo que todos eles, de maneira geral, empregam 

aspectos semelhantes do serviço para avaliação da qualidade. 
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 No referido estudo segundo Pena et al. (2013, p. 1236), o padrão das respostas revelou 

dez critérios avaliativos nos quais o usuário pode se apropriar independente do serviço 

investigado, a saber:  

[...] tangibilidade: aparência física das instalações, equipamentos, quadro de trabalhadores 

e materiais normativos; confiabilidade: capacidade de realizar o serviço prometido de 

forma confiável e precisa; responsividade: capacidade para ajudar os usuários com 

prontidão; competência: apropriação das habilidades requeridas e conhecimento para 

realizar serviços; cordialidade: polidez, respeito, consideração e amistosidade dos 

trabalhadores; credibilidade: confiança, verdade e honestidade; segurança: ausência de 

perigo, risco ou dúvidas; acessibilidade: proximidade e contato empático; comunicação: 

manter os usuários informados numa linguagem adequada e compreensão: esforçar-se 

para entender o usuário e suas necessidades. 

 

 Submetendo os resultados à análise estatística para determinar as inter-relações entre 

essas dimensões, três delas permaneceram intactas: tangibilidade, confiabilidade e 

responsividade. As sete dimensões remanescentes foram inseridas em outras duas: garantia e 

empatia (PENA et al., 2013, p. 1236). 

 Essas dimensões não são mutuamente exclusivas, ainda assim, fornecem uma 

importante estrutura para a compreensão das expectativas dos usuários, sendo aspectos que 

delineiam o serviço sob o ponto de vista de quem irá julgá-lo (PENA et al., 2013, p. 1236). 

 Após esse refinamento definiu-se que:  

Tangibilidade: diz respeito às instalações físicas, equipamento, pessoal e material que podem 

ser percebidos pelos cinco sentidos humanos;  

Confiabilidade: traduzida na habilidade do fornecedor executar de forma segura e eficiente o 

serviço. Retrata um desempenho consistente, isento de não conformidade, no qual o usuário 

pode confiar. O fornecedor deve cumprir com o que foi prometido, sem a possibilidade de 

retrabalhos;  

Responsividade: refere-se à disponibilidade do prestador atender voluntariamente aos 

usuários, prestando um serviço de forma atenciosa, com precisão e rapidez de resposta. Diz 

respeito à disposição dos trabalhadores da instituição em auxiliar os usuários e fornecer o 

serviço prontamente;  
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Garantia: é identificada como a cortesia, o conhecimento dos trabalhadores e sua habilidade 

de transmitir confiança;  

Empatia: relata se a organização importa-se com o usuário e o assiste de forma 

individualizada, referindo-se à capacidade de demonstrar interesse e atenção personalizada. A 

empatia inclui acessibilidade, sensibilidade e esforço em entender às necessidades dos 

usuários (Parasuraman, Zheitaml e Berry (1985). 

 Verifica-se na figura 4 o modelo conceitual da fundamentação teórica apresentada 

anteriormente. 

Figura 4 - Modelo Conceitual  da Fundamentação Teórica.

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa qualitativa, 

mediante a utilização do método de estudo de caso em uma indústria automobilística da 

região do ABC paulista, focando a área de manutenção.  

 A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

para a realização da pesquisa, em seções de forma organizada.  

 A primeira seção apresenta a estrutura da pesquisa, demonstrando as etapas e o fluxo 

de condução. Na sequência é explanada a caracterização da pesquisa. 

 Na terceira seção, podemos observar o contexto da pesquisa, onde serão descritas a 

região estudada, a indústria e a seleção dos participantes. Na quarta seção, os procedimentos 

da coleta de dados, que embasaram as transcrições das entrevistas e relatórios de observação, 

convalidados pelos documentos e registros.  

 Na quinta seção, temos a formulação das proposições da pesquisa. 

 E, por fim, é apresentada a arquitetura de conexão e amarração, adaptada da Matriz de 

Amarração de Mazzon (1983), sendo esta utilizada nas pesquisas em administração com o 

objetivo de associar a validade e confiabilidade, diretamente à arquitetura da metodologia 

adotada em virtude da consistência entre o modelo da pesquisa assumido, os objetivos da 

pesquisa determinados, às proposições que foram elaboradas para atingir os objetivos 

juntamente com a técnica de análise utilizada neste estudo.   

3.1 Estrutura da pesquisa 

 O objetivo geral desta pesquisa é compreender como a gestão do conhecimento e a 

capacidade absortiva têm sido utilizadas para melhoria do desempenho e qualidade na área de 

manutenção. 

 Face ao exposto, chegamos à figura 5 que demonstra a estrutura da pesquisa na qual se 

pretende responder ao objetivo geral, bem como aos quatro objetivos específicos deste estudo 

intitulado como: RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

CAPACIDADE ABSORTIVA E DESEMPENHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO: 

ESTUDO DE CASO DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO ABC PAULISTA. 
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Figura 5 - Estrutura da Pesquisa 

 

 

 

Fonte: Estrutura da Pesquisa (SANEMATSU, 2017 p.76), adaptado pelo autor   

Figura __ - Estrutura da Pesquisa 
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3.2 Caracterização da pesquisa  

Para a realização deste estudo adotou-se um enfoque exploratório descritivo de 

natureza qualitativa de estudo de caso. A perspectiva temporal será uma análise transversal, 

buscando informações que dessem compreensão aos fenômenos que estão sendo estudados a 

partir da perspectiva dos participantes e atendendo aos objetivos da pesquisa (GODOY, 

1995).    

  Segundo Vergara (2013, p. 42), a investigação exploratória “é realizada em área na 

qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”, sendo assim, esse tipo de pesquisa 

contribui para ampliar as discussões do tema.  

De acordo com Gil (1995), o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua 

delimitação, mas é possível definir fases que mostram o seu delineamento: a) delimitação da 

unidade-caso; b) entrevista; c) coleta de dados; d) observação; e) seleção, análise e 

interpretação dos dados; f) elaboração do relatório, alinhado a este estudo. 

Segundo Godoy (1995, p.58), essa abordagem “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”. 

Para Yin (2005, p.39) o estudo de caso é uma investigação empírica que:“ investiga 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2005, 

P.39). 

Ainda segundo Yin (2005, p.40) a investigação do estudo de caso: 

“enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais variáveis de 

 interesse do que pontos de dados, e, como resultado conta com múltiplas fontes de 

 evidência, com os dados precisando convergir de maneira triangular, e como outro 

 resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a 

 coleta e análise de dados” (YIN, 2005, P.40). 

Visto que este estudo busca compreender como as práticas de gestão do conhecimento 

e a capacidade absortiva tem sido utilizadas para melhoria do desempenho e qualidade da área 

de manutenção, a utilização da pesquisa qualitativa viabiliza a interação com os gestores para 

compreensão das suas experiências relacionadas ao processo de gestão do conhecimento. 
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3.3 O contexto da pesquisa 

 Para que haja uma compreensão adequada deste trabalho, facilitando sua compreensão 

e análise das evidências coletadas, faz-se necessário apresentar e descrever o contexto em que 

o trabalho foi realizado. Refere-se a um estudo de caso de uma indústria automobilística da 

região do ABC paulista, onde se pretende compreender como o uso intensivo de práticas de 

gestão do conhecimento têm uma capacidade absortiva maior e se essa capacidade absortiva 

leva a um melhor desempenho e qualidade da área de manutenção. 

3.3.1 A região do ABC paulista 

 O ABC paulista localiza-se na região sudeste metropolitana de São Paulo e integra o 

Grande ABC paulista, formado pelos 7 municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (Figura 6). 

Somadas, as áreas dos sete municípios perfazem um total de 635 km², dos quais 

aproximadamente 56% é área de proteção de mananciais e reúnem mais de 2,7 milhões de 

habitantes em uma área territorial de 828 km² (IBGE, 2015). 

Figura 6. Mapa da região do ABC paulista 

 

Fonte: UFABC (2017). 

 A região é especialmente interligada, a ponto de ser difícil definir suas divisas 

terrestres, com muitas ruas e grandes vias de alta circulação. O Grande ABC ou ABC 

Paulista, como também é conhecido, está localizado em um ponto privilegiado, próximo ao 

Porto de Santos e à capital, além de possuir fácil acesso às rodovias Anchieta e Imigrantes, ao 

Rodoanel e à rede ferroviária. 
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 Os municípios da região contam com elevado Índice de Desenvolvimento Humano 

(ATLAS BRASIL, 2016). Na escala que varia entre 0 e 1, a partir 0,7 é considerado um alto 

Índice de Desenvolvimento Humano e de 0,8 para cima considerado muito alto e, dessa 

forma, as cidades do Grande ABC pontuaram entre 0,862 a 0,749: muito alto (São Caetano do 

Sul – melhor índice do país; Santo André e São Bernardo do Campo) e alto (Ribeirão Pires, 

Mauá, Diadema e Rio Grande da Serra). A Tabela 1 apresenta o ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), com base no Censo de 2010, das cidades do ABC paulista. 

Tabela 1. Ranking, com base no censo de 2010, do IDH das cidades do ABC paulista 

CIDADE Ranking IDH 

Diadema 420º 

Mauá 274º 

Ribeirão Pires 100º 

Rio Grande da Serra 562º 

Santo André 14º 

São Bernardo do Campo 28º 

São Caetano do Sul 1º 

Fonte: IBGE (2017). 

 As origens do ABC paulista remetem aos tempos do Brasil Colônia, quando a região 

era ocupada por indígenas, e acabou sendo também ocupada por colonos portugueses que 

usavam a região como passagem para a ida ao porto de Santos e também ao Rio de Janeiro. O 

ABC recebeu forte fluxo de imigrantes no fim do século XIX e de migrantes ao longo do 

século XX, favorecendo o povoamento da região. É também o berço da indústria 

automobilística, com destaque para as montadoras Mercedes-Benz, Ford, General Motors e 

Volkswagen, que com suas fábricas instaladas, especialmente em São Bernardo do Campo, 

em Santo André e em São Caetano, acabariam por consolidar também a imagem de um ABC 

operário, na década de 1950, quando a industrialização iniciada na capital chegou às regiões 

próximas (apenas dois dos sete municípios não fazem fronteira com a cidade de São Paulo). 

 Representa, ainda, um dos maiores mercados consumidores do país. Se o Grande ABC 

fosse um município, seria a 4ª maior cidade em Produto Interno Bruto (PIB) do país com R$ 

114,8 bilhões de riquezas geradas em 2013 (IBGE, 2013). Sob este olhar, ficaria atrás apenas 

das capitais: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No Estado, apenas a capital paulista teria 

PIB mais elevado que o do conjunto dos sete municípios do ABC Paulista. 

 O PIB Industrial é de cerca de R$ 29,7 bilhões, sendo o 2º do Estado (atrás apenas de 

São Paulo) e o 3º do país (superado apenas pela capital paulista e por Campos dos Goytacazes 
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do Rio de Janeiro). O setor industrial ainda representa fatia considerável no desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

 Segundo dados do Observatório Econômico da Universidade Metodista, o Grande 

ABC conta com mais de 24 mil indústrias distribuídas entre os sete municípios que empregam 

aproximadamente 26% da população economicamente ativa, proporção superior à cidade de 

São Paulo (13%). 

 A economia do Grande ABC tem apresentado indicadores que apontam para a melhora 

da atividade econômica regional, a exemplo dos dados do mercado de trabalho, do fluxo de 

crédito e do comércio exterior (MASKIO, 2018). 

 Conforme tabela 2, após forte retração de -15,48% no auge da crise econômica de 

2015, o PIB (Produto Interno Bruto) dos sete municípios do ABC registrou alta de 4,9% em 

2016 e de 5,4% em 2017, segundo o IABC (Índice de Atividade Econômica do ABC) 

pesquisado pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo. De 

qualquer forma, um número animador é o volume de investimentos confirmados em 2017 

(de US$ 5,03 bilhões), contra apenas US$ 918 milhões em 2012, segundo dados do SEADE. 

Dos investimentos confirmados em 2017, 90% são da indústria automobilística. 

Tabela 2 - Crescimento econômico do ABC 

 Crescimento Econômico do ABC 

Ano SEADE IABC 
2012 -3,96% -3,86% 
2013 2,21% 2,85% 
2014 -7,62% -6,00% 
2015 -14,42% -15,48% 
2016 – 4,9% 
2017 – 5,4% 
   

Fonte: Seade; Observatório Econômico da UMESP 

 Assim, esta pesquisa foca a região do ABC paulista tanto por ser considerada a região 

mais industrializada do país, fortalecida com a indústria automobilística e toda sua cadeia 

produtiva há mais de meio século quanto por sua importância de desenvolvimento no PIB, 

pelos índices alcançados no IDH, fluxo de crédito e comércio exterior. 
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3.3.2 A indústria estudada 

 Conforme exposto anteriormente existem quatro grandes indústrias automobilísticas 

na região do ABC. Elegeu-se a indústria estudada devido a facilidade de acesso do 

pesquisador à empresa e seus gestores. Entretanto, devido a uma solicitação específica da 

empresa, tanto ela quanto seus gestores serão respeitados pelo sigilo e confidencialidade de 

seus nomes,  zelando sua privacidade. 

 Desta forma, a partir deste momento a indústria automobilística pesquisada será 

identificada como “Empresa Inova”, que é herdeira de um rico passado de pioneirismo, no 

qual a determinação de inovar sempre e de abrir novos caminhos do conhecimento  constitui 

um desafio permanente. 

 Sua história teve início há mais de um século, do outro lado do Atlântico, e traduz o 

primeiro capítulo da motorização veicular no mundo. Seus protagonistas construíram 

paralelamente os primeiros automóveis motorizados do mundo. O pioneirismo desses homens 

fez com que colecionassem outras conquistas como a construção do primeiro ônibus, do 

primeiro caminhão com motor a gasolina e do primeiro caminhão a diesel do mundo.  

 Por meio de tecnologias inovadoras e marcas automotivas fortes, a empresa tornou-se, 

ao longo dos anos, uma das mais respeitadas entre os clientes, em especial no mercado norte-

americano. 

 Na região do ABC paulista são produzidos caminhões, chassis e plataformas para 

ônibus. Além disso, produzem eixos, motores, peças e componentes para aplicações 

industriais. 

 A empresa adota um padrão mundial para o sistema de produção de veículos 

comerciais, baseado em cinco premissas: infraestrutura humana; padronização; qualidade, 

produtos e processos robustos; just-in-time e melhoria contínua. Esse sistema de produção é 

periodicamente avaliado, por meio de auditoria, em todas as fábricas de veículos comerciais 

da “Empresa Inova”. 

 A unidade do ABC é benchmark para todas as outras plantas no mundo. Nos últimos 

anos recebeu profissionais de outras plantas, tanto dos veículos comerciais quanto veículos de 

passeio, que vieram ser treinados pelos colaboradores brasileiros para levar às outras fábricas 

a filosofia do Sistema de Produção. 
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 Esta unidade do ABC concentra a fabricação de mais de 30 modelos - leves, médios, 

semipesados, pesados e extrapesados - com múltiplas opções de motores. Os veículos 

produzidos nessa unidade são reconhecidos por sua durabilidade e flexibilidade de aplicações. 

Equipados com a nova geração de motores movidos a diesel com gerenciamento eletrônico, 

os caminhões da ““Empresa Inova”” propiciam menores custos de operação e manutenção, 

além da redução na emissão de poluentes. 

 Outro ponto a comentar é que a Indústria 4.0 já uma realidade na fábrica da “Empresa 

Inova”. Inaugurada em 2018, a linha de fabricação de caminhões da empresa consegue 

mostrar na prática como as tecnologias digitais, a hiperconectividade, os dados na nuvem e a 

Internet das Coisas já fazem parte do cotidiano da empresa. Essas tecnologias vêm para 

melhorar a segurança dos operadores e a qualidade dos produtos, entretanto é imprescindível 

que o nível de qualificação e de conhecimento exigido de todos seja maior. 

3.3.3 A seleção dos participantes da pesquisa. 

Godoi e Mattos (2010) afirmam que a seleção dos participantes em estudos 

qualitativos atribui flexibilidade ao pesquisador, pois não existe a preocupação com 

representatividade estatística.  Segundo os autores, deve-se tomar como base o 

desenvolvimento teórico do trabalho, e se necessário voltar ao campo para ampliar o número 

de participantes ou para aprofundar uma conversa. 

Quanto à escolha dos participantes, Boni e Quaresma (2005), comentam: 

Para se obter uma boa pesquisa é necessário escolher as pessoas que serão investigadas, 

sendo que, na medida do possível estas pessoas sejam já conhecidas pelo pesquisador ou 

apresentadas a ele por outras pessoas da relação da investigada. Dessa forma, quando existe 

uma certa familiaridade ou proximidade social entre pesquisador e pesquisado as pessoas 

ficam mais à vontade e se sentem mais seguras para colaborar (BONI; QUARESMA, 2005, 

p.76). 

 

Nesse sentido, para a seleção dos participantes, optou-se pela conveniência, devido à 

facilidade de contato com os diversos gestores da “Empresa Inova”, também conhecida como 

escolha por acessibilidade, ou seja, pela facilidade de acesso aos entrevistados (VERGARA, 

2013). 

O perfil básico considerado para a seleção dos participantes deste estudo é: 

a) Ser gerente ou possuir cargo de liderança na área de manutenção; 

b) Possuir competência técnica com formação superior completa; 

c) Experiência de no mínimo três anos como gestor em empresa na área de manutenção; 
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d) Estar na função atual no negócio/unidade por pelo menos um ano completo;  

e) Estar trabalhando na ocasião da pesquisa na indústria automobilística pesquisada, 

localizada em município do ABC de  São Paulo. 

Para manter o sigilo e a confidencialidade, tanto dos sujeitos entrevistados, como da 

empresa, ficou definido que apenas dados tais como: sexo, idade, estado civil, cargo e tempo 

de empresa serão fornecidos sobre os perfis dos participantes da pesquisa. 

Conforme explicado anteriormente à empresa será identificada nesta dissertação como 

““Empresa Inova””, enquanto que os participantes foram definidos como “Gerente Sênior”, 

“Gerente A”, “Gerente B”, “Gerente C”, “Engenheiro A”, “Engenheiro B”, “Engenheiro C”, 

como pode ser visto na figura 7- Estrutura Organizacional da área de Manutenção e 

Infraestrutura e no quadro 7- Perfil dos entrevistados. 

Fig. 7 - Estrutura Organizacional da área de Manutenção e Infraestrutura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da “Empresa Inova” 
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Quadro 7 - Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.  

3.4 Procedimento da coleta de dados 

A preferência pelo uso do estudo de caso foi dada por se tratar de estudo de evento 

contemporâneo, em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, onde é possível ter a "[...] capacidade de lidar com uma completa variedade de 

evidências - documentos, registro em arquivos, entrevistas e observação direta" além de 

explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não possuam resultados claros e 

específicos (YIN, 1989, p. 19). 

Para podermos iniciar as coletas de dados solicitamos uma carta de autorização do 

Gerente Sênior da “Empresa Inova”, autorizando a realização da pesquisa e disponibilizando 

ao pesquisador sala de reunião para realização das entrevistas, cópia de documentação para 

comprovação/evidência das respostas das entrevistas e observação não participativa nos 

ambientes de trabalho da manutenção, conforme pode ser visto no apêndice “A”.   

 Os instrumentos de investigação adotados nesta pesquisa foram: a entrevista baseada 

em roteiro semiestruturado, observação direta não participativa, análise documental, registros 

em arquivos e artefatos físicos. 

 Desta forma as evidências vieram dessas 5 fontes distintas descritas abaixo: 

1- Entrevista: o método de entrevista utilizado foi o da entrevista semiestruturada, em que o 

registro (áudio e vídeo) realizou-se por meio de gravador convencional, mas não foram 
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descartadas as anotações. O objetivo foi apreender a compreensão do mundo do entrevistado e as 

elaborações usadas para fundamentar suas opiniões e crenças. “São pertinentes quando o assunto a 

ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial” (GODOY, 2010, p. 134).  

 As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, em que o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir 

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

semelhante ao de uma conversa informal pode ser observado o desenvolvimento do roteiro da 

entrevista semiestruturada no apêndice “D”, desta pesquisa. 

 Este questionário mencionado foi entregue pessoalmente pelo pesquisador com o 

objetivo de garantir a confidencialidade. O devido cuidado foi tomado com relação à ética de 

forma que a pesquisa não trouxesse nenhum prejuízo ao pesquisado, dessa forma manteve-se 

o anonimato dos participantes e da empresa.  

 Foi utilizado o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), 

em que após os devidos esclarecimentos do teor da pesquisa, os participantes convidados a 

participar como voluntários aceitaram fazer parte do estudo. Assinaram um documento de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). Foi esclarecido a todos os participantes que 

em caso de recusa, ninguém seria penalizado de forma alguma (e poderia fazer isso a qualquer 

momento), mesmo após a assinatura do consentimento, ou seja, em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo a qualquer um deles.  

 Para a análise e interpretação das entrevistas, amparado pela obra de Yin (1989) 

optou-se pela utilização do estudo de caso, pois atende aos princípios básicos para a utilização 

do método. Yin (1989) afirma que para se definir o método a ser usado é preciso analisar as 

questões que são colocadas pela investigação. De modo específico, este método é adequado 

para responder às questões "como" e '"porque" que são questões explicativas e tratam de 

relações operacionais que ocorrem ao longo do tempo mais do que frequências ou incidências 

(YIN, 1989, p. 19). 

 A entrevista como instrumento de pesquisa, é conceituada por Haguette (1997, p.86) 

como um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, 

tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”.  Para Godoi e 

Mattos (2010, p.317), “a entrevista serve para desvelar emoções, sentimentos e 

subjetividades”. 
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 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores da área de manutenção da 

“Empresa Inova“ da região do ABC, no município de São Paulo. Estes gestores do nível 

estratégico ou tático, participaram da entrevista com uma duração média de uma hora e trinta 

minutos, até o momento de saturação de dados, pois a entrevista  “permite a obtenção de uma 

grande riqueza informativa; proporciona ao investigador a oportunidade de clarificação e 

seguimento de perguntas e respostas em uma interação direta e flexível” (GODOI e 

MATTOS, 2010, p.306). Considerando a riqueza de informações que possibilita a entrevista 

semiestruturada, “o pesquisador deve levar em conta que no momento da entrevista ele estará 

convivendo com sentimentos, afetos pessoais e fragilidades” (BONI; QUARESMA, 2005, 

p.77). 

 Após a gravação das entrevistas, estas foram analisadas e transcritas conforme pode 

ser observado nos apêndices de “F até L” desta pesquisa. 

2- Observação direta não participativa: na observação não participante, o pesquisador 

toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela, no 

caso, permanecendo de fora. Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver 

pelas situações; faz mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação 

não seja consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. Este procedimento teve 

caráter sistemático e pode ser observado no apêndice “E- Roteiro de observação não 

participativa”.  

 A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

conhecimentos e se valendo dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, 

recebe e interpreta as informações do mundo exterior. “Não consiste apenas em ver e ouvir, 

mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar” (LAKATOS; 

MARCONI, 1992 p 190 ; GIL, 2008 p 1). 

 Do ponto de vista científico, a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter 

provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que 

orientam seu comportamento. Dessa forma, a observação oferece vantagens e limitações, 

como outras técnicas de pesquisa, por isso nesta pesquisa contamos também com entrevista, 

documentos, registros e artefatos físicos, que serão aplicados juntamente com a observação 

(LAKATOS; MARCONI, 1992). 
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 Quanto à observação direta não participante em questão, foi executada no ambiente de 

trabalho da ““Empresa Inova””, no período compreendido como horário normal de trabalho 

(das 08h às 17h), da manhã e da tarde, em horários de descanso (almoço e café), com 

anotações em um diário de campo, gerando conteúdos coletados, que colaboraram na 

elaboração de relatório, juntamente com a transcrição das entrevistas.  

3- Documentos: Esse tipo de informação pode assumir muitas formas e deve ser o objeto 

de planos explícitos da coleta de dados. Por exemplo: Cartas, memorandos; agendas, avisos e 

minutas de reuniões, relatórios em geral; documentos administrativos (propostas, relatórios e 

documentos internos); estudos ou avaliações formais do mesmo local sob estudo; recortes de 

jornais e ou artigos publicados na mídia;  

 Um dos artefatos de evidência utilizados nesta pesquisa foi a análise documental, 

realizada no mapeamento das práticas de gestão do conhecimento, na capacidade de absorção 

e  na análise dos dados de desempenho e qualidade, coletados nas entrevistas da “Empresa 

Inova” corroborando com a ideia de Gil (2002, p. 175) onde a “análise dos dados nas 

pesquisas qualitativas passam a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador”. Os 

documentos analisados são registros escritos que “proporcionam informações em prol da 

compreensão dos fatos e relações, possibilitam conhecer o período histórico e social das ações 

e reconstruir os fatos e seus antecedentes, se constituem em manifestações registradas de 

aspectos da vida social de determinado grupo” (OLIVEIRA, 2007, apud DANIEL, 2017). 

 Portanto, a análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os 

documentos com uma finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma 

fonte paralela e simultânea de informação para complementar os dados e permitir a 

contextualização das informações contidas nos documentos (YIN, 2010).  

 A análise documental também pode ser conceituada como um conjunto de operações 

intelectuais, visando à descrição e representação dos documentos de uma forma unificada e 

sistemática para facilitar sua recuperação, isto é, o tratamento documental tem por objetivo 

descrever e representar o conteúdo dos documentos de uma forma distinta da original, visando 

garantir a recuperação da informação nele contida e possibilitar seu intercâmbio, difusão e uso 

(IGLESIAS; GÓMEZ, 2004, apud Daniel, 2017). 
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 Quanto à pesquisa documental, foi  realizada no ambiente de trabalho da ““Empresa 

Inova””, com base na transcrição das entrevistas, buscando suas evidências com base nos 

indicadores de gestão à vista como metas e objetivos organizacionais afixadas em murais, 

informações dispostas no site da empresa e na internet, além de outras fontes documentais 

obtidas com os gestores da “Empresa Inova“, gerando conteúdos que evidenciaram as falas 

das entrevistas. 

4- Registros em Arquivo: Para alguns estudos os registros podem ser muito importantes 

que se transformam no objeto de uma ampla restauração e análise, por exemplo: registros de 

serviço (que registram o número dos clientes atendidos em determinado período); registros 

organizacionais (tabelas, orçamentos, indicadores); mapas e tabelas; lista de nomes e de 

outros itens importantes; dados oriundos de levantamentos (sobre o local). Nenhuma das 

fontes possui vantagem indiscutível sobre as outras, as várias fontes são altamente 

complementares (YIN, 2010). 

 Estes e outros registros de arquivo podem ser usados, em conjunto com outras fontes 

de informação. Quando a evidência de arquivo for considerada relevante, o pesquisador deve 

ter o cuidado de verificar sua exatidão (YIN, 2010).  

 Os registros obtidos na “Empresa Inova”, foram devidamente interpretados e avaliados 

quanto sua exatidão e foram utilizados juntamente com as outras formas de fontes de 

evidência muito importantes, pois se transformaram no objeto de uma ampla restauração e 

análise. O uso das cinco técnicas de pesquisa possibilitou obter diferentes fontes de evidência 

dos fatos, viabilizando a triangulação, tida por Yin (2010) como elemento base para a 

validade de estudos de caso. 

5- Artefatos físicos: uma fonte final de evidência, o artefato físico é um dispositivo 

tecnológico, uma ferramenta ou instrumento, ou alguma outra evidência física. Estes artefatos 

podem ser coletados ou observados como parte de um estudo de caso (YIN, 2010). 

 Apesar de ter uma “importância potencialmente menor, comparativamente às demais 

fontes de evidência anteriormente descritas, entretanto quando relevantes, os artefatos podem 

ser um componente importante no caso em geral” (YIN, 2010, p. 140). 
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 Examinando os materiais coletados, juntamente com as demais fontes de evidência, 

comprovou-se que os artefatos evidenciados na pesquisa foram extremamente importantes 

para algumas das conclusões da pesquisa. 

 Desta forma, o estudo foi compreender como a gestão do conhecimento e a capacidade 

absortiva têm sido utilizada para melhoria do desempenho e qualidade da área de manutenção. 

3.5 Formulação das proposições da pesquisa  

 Apresenta-se neste item as proposições que foram elaboradas para atingir os objetivos 

deste estudo, que seguem as linhas de pensamento descritas na base teórica e conceitual e são 

sustentadas por trabalhos empíricos relacionados e apresentados nas seções subsequentes. 

1ª Proposição - RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E A 

CAPACIDADE ABSORTIVA DE CONHECIMENTO: compreender como as organizações 

com um uso intensivo de práticas de Gestão do Conhecimento têm uma Capacidade Absortiva 

Potencial mais alta e se as organizações com um uso intensivo de práticas de Gestão do 

Conhecimento têm uma Capacidade Absortiva Realizada mais alta. 

 Conforme Kianto e Andreeva (2014), o conjunto de atividades organizacionais e 

gerenciais intencionalmente executadas, que suportam e melhoram os processos de 

conhecimento da empresa, foram agrupadas em cinco dimensões: gestão estratégica do 

conhecimento, cultura organizacional, gestão do recurso humano, estrutura organizacional, e 

tecnologias da informação e comunicação. 

2ª Proposição - RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE ABSORTIVA DE CONHECIMENTO 

E O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL E QUALIDADE:  compreender se organizações 

com maior Capacidade Absortiva Potencial possuem melhor desempenho organizacional e 

qualidade e/ou se organizações com maior Capacidade Absortiva Realizada possuem melhor 

desempenho organizacional e qualidade na manutenção e, devido a isso, vantagem 

competitiva. 

 Como visto, o desempenho organizacional é uma função do desempenho financeiro, 

de mercado, inovação e relacionamento com clientes (MOORMAN; RUST, 1999; 

DARROCH, 2005). 

 Darroch (2005) desenvolveu um modelo de avaliação do desempenho baseado em 

obras relevantes previamente publicadas (DÁVILA, 2016). Os elementos avaliados, 

agrupados em duas dimensões, são os seguintes: 
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a) mensuração comparativa de desempenho: avalia as características Rentabilidade, Quota de 

mercado e Crescimento; 

b) mensuração interna de desempenho: avalia a visão subjetiva do executivo sobre o próprio 

desempenho da organização e o nível de cumprimento dos objetivos organizacionais. 

 Em consequência, o presente estudo utilizou as duas dimensões para avaliar o 

desempenho, entretanto com relação a Mensuração Comparativa de Desempenho não foi 

contemplado neste estudo a característica de rentabilidade devido a impossibilidade de acesso 

aos dados. 

 Existe uma convergência na academia quando se aborda a importância da Capacidade 

Absortiva para o desempenho organizacional. Há mais de uma década, a pesquisa de 

Popadiuk e Choo (2006), segundo Dávila (2016) salientava a importância do conhecimento 

externo, especificamente conhecimento do mercado, pois os cientistas afirmam que a contínua 

interação desse conhecimento com o conhecimento técnico propicia as inovações e a 

vantagem competitiva sustentável, definidas por Zahra e George (2002) como resultados da 

Capacidade Absortiva. Nessa linha, Dávila (2016) nos diz que um trabalho empírico mais 

recente de Wu e Voss (2015), com 160 firmas chinesas, comprovou que as empresas com uma 

Capacidade Absortiva mais forte têm melhor desempenho internacional quando elas se 

internacionalizam numa fase precoce do ciclo de vida.  

 Outro aspecto a se observar é se a maior Capacidade Absortiva afeta diretamente a 

qualidade do serviço de manutenção, conforme Parasuraman, Zheitaml e Berry (1985) a fim 

de mensurar o grau de satisfação de usuários. Esta avaliação se baseará na análise de 

expectativas e percepções de prestadores de serviços de manutenção, por meio de cinco 

dimensões: tangibilidade, confiabilidade, responsividade, garantia e empatia, buscando 

também as evidências documentais e observação não participativa. 

 Verifica-se na figura 8 o modelo de proposições que serão verificadas na pesquisa. 
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Figura 8 - Modelo de proposições que serão verificadas na pesquisa. 

 

  

Fonte: O autor. 

3.6 Arquitetura de conexão e amarração 

 A arquitetura de conexão e amarração proposta por Mazzon (1981, p. 44) como matriz 

de amarração, associa a qualidade quanto à validade e a confiabilidade em relação à 

“arquitetura da metodologia adotada”. 

 Trata-se de uma ferramenta que apresenta de forma sintetizada a pesquisa a ser 

desenvolvida de modo transparente, os vínculos entre referencial teórico contido na estrutura 

da pesquisa, objetivos da pesquisa, as proposições de pesquisa e técnicas de análise de dados.  

 Esse modelo subsidia o exame da qualidade metodológica da pesquisa, oferecendo ao 

pesquisador a visualização sistematizada do trabalho, possibilitando o exame de sua estrutura, 

da coerência da proposta, do desenvolvimento, de suas limitações, além de, na mesma 

medida, favorecer a compreensão e/ou a avaliação de terceiros (TELLES, 2001). 

Práticas de GC

GE conhecimento;

CO cultura 
organizacional;

GRH Gestão de Recurso 
Humano;

EO estrutura 
organizacional;

TIC técnicas de 
informação e 
comunicação.

Kianto e Andreeva

(2014)

Capacidade Absortiva

CAPAQ Potencial  de 
Aquisição;

CAPAS Potencial de 
Assimilação.

CART Realizada de 
Transformação;

CARE Realizada de 
Explotação.

Zahra e George

(2002)

Desempenho

Mensuração comparativa 
de desempenho;

Mensuração interna de 
desempenho.

Qualidade

Tangibilidade;

Confiabilidade;

Responsividade;

Garantia;

Empatia.

Darroch (2005)

Parasuraman,

Zheitaml e Berry

(1985)

2ª Proposição 1ª Proposição 
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. Telles (2001), corroborando Mazzon (1981) afirma que todos os trabalhos acadêmicos 

deveriam apresentar no seu corpo essa matriz, facilitando a compreensão concatenada do 

problema de pesquisa, dos seus objetivos, do referencial teórico adotado, das hipóteses de 

pesquisa e das técnicas utilizadas no tratamento dos dados.  

 Assim sendo, o quadro 8 demonstra o inter-relacionamento de aspectos metodológicos 

e uma visão global da pesquisa, onde podemos visualizar sua estrutura, seus objetivos, 

proposições, as técnicas de análise e resultados esperados.
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Quadro 8 - Arquitetura de conexão e amarração. 

 

  

ESTRUTURA DA PESQUISA 
OBJETIVOS DA 

PESQUISA PROPOSIÇÕES TÉCNICAS DE ANÁLISE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

GERAL: 
Compreender como a 

gestão do conhecimento e 

a capacidade absortiva têm 

sido utilizadas para 
melhoria do desempenho e 

qualidade na área de 

manutenção. 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar as práticas 

de gestão do 

conhecimento na área 

de manutenção;  

 Analisar a influencia 

das praticas de gestão 

do conhecimento 

sobre a capacidade 

absortiva 

 Verificar a influência 

da capacidade 

absortiva no 

desempenho da área 
de manutenção na 

organização. 

 Verificar a influência 

da capacidade 

absortiva sobre a 
qualidade da área de 

manutenção. 

 

1ª – Proposição - RELAÇÃO 
ENTRE PRÁTICAS DE GC 

E A CAPACIDADE 

ABSORTIVA DE 

CONHECIMENTO 
compreender como as 

organizações com um uso 

intensivo de práticas de GC 

têm uma CA Potencial mais 

alta e se as organizações com 

um uso intensivo de práticas 

de GC têm uma CA Realizada 
mais alta. 

2ª Proposição - RELAÇÃO 

ENTRE CAPACIDADE 

ABSORTIVA DE 
CONHECIMENTO E O 

DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL E 

QUALIDADE, compreender 
se organizações com maior 

CA potencial possuem melhor 

desempenho organizacional e 

qualidade e/ou se 
organizações com maior CA 

realizada possuem melhor 

desempenho organizacional e 

qualidade, e devido a isso 
vantagem competitiva. 

Análise de Estudo de Caso, é 
um método muito utilizado na 

análise de dados qualitativos. É 

compreendida como um 

conjunto de técnicas de pesquisa 
cujo objetivo é para Yin (2001, 

p. 32 apud DUARTE; 

BARROS, (Orgs), 2006, p.216) 

o Estudo de Caso deve ser a 

melhor estratégia quando se 

quer responder as questões 

“como” e “porque” sobre um 
assunto específico a partir de 

pesquisas qualitativas. 

 Fontes de dados: 

 

1. Entrevistas;  

2. Observação direta não 

participante; 

3. Documentos; 

4. Registros de arquivo; 
5. Artefatos físicos; 

1. Entender qual a 
visão das organizações 

com relação à realidade da 

Gestão do Conhecimento; 

2. Verificar como 
acontece o processo de 

transferência do 

conhecimento; 

3. Discutir a 

relevância de estudar o 

tema capacidade de 

absorção do 
conhecimento; 

4. Verificar o 

quanto que o processo de 

aposentadoria ou turnover 
interferem na gestão do 

conhecimento nas 

empresas; 

5. Verificar se a 
capacidade absortiva 

influencia no desempenho 

e na qualidade da área de 

manutenção; 
6. Propor 

oportunidade de melhorias 

ou outras pesquisas que 

possam complementar este 
trabalho. 

 

Figura __ - Estrutura da Pesquisa 
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3.1 Estrutura 3.2  Caracterização 

da Pesquisa 
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 3.5 Formulação das 
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Conexão 

 4. Análise de 

Resultados 

 5. Considerações 

Finais 

5.3 Contribuições 

Práticas   

 5.2 Contribuições 

Acadêmicas  

5.4  Limitações da 

Pesquisa 

 Referências Apêndices 

5.1 Conclusões 

Fonte: Adaptado pelo autor de (MAZZON,1981, p. 44)   



67 
 

 

4 ANÁLISE  E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos nas entrevistas com os gerentes e 

líderes que trabalham na área de manutenção da “Empresa Inova”, suas relações com as 

teorias apresentadas no capítulo 2 – fundamentação teórica, bem como os pontos de 

concordância e divergência entre os entrevistados.  Os procedimentos seguidos durante a 

pesquisa foram: entrevista semiestruturada, observação direta não participativa, documentos, 

registros e artefatos físicos, sequencialmente realizada a transcrição das entrevistas, 

elaboração de relatórios das observações, comparação das entrevistas com a fundamentação 

teórica, exame dos documentos, registros e artefatos. Desta forma, realizou-se uma pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

A apresentação está organizada em três partes: a primeira parte trata de identificar as 

práticas da gestão do conhecimento na área de manutenção e analisar a influência sobre a 

capacidade absortiva; a segunda parte trata de verificar a influência da capacidade absortiva 

no desempenho e qualidade da área de manutenção na organização; já a terceira parte trata de 

confirmar se o desempenho e qualidade são realmente influenciados pelo conhecimento. 

Ao término de cada parte há um quadro resumo em que são apresentadas as categorias, 

dimensões, descrição, autores e resultados/evidências encontrados nos cinco instrumentos de 

investigação adotados nesta pesquisa.  

4.1 Práticas da Gestão do Conhecimento Influenciando a Capacidade Absortiva 

 Conforme apresentado no Capítulo 2 – Fundamentação teórica, Kianto e Andreeva 

(2014) identificaram um conjunto de 27 práticas caracterizadas como práticas de gestão do 

conhecimento e agrupadas em cinco dimensões: gestão estratégica do conhecimento, cultura 

organizacional, gestão do recurso humano, estrutura organizacional, e tecnologias da 

informação e comunicação, conforme detalhadas no item 2.1.1. 

 Kianto e Andreeva (2014) apontam que as práticas de Gestão do Conhecimento são 

definidas como um conjunto de atividades organizacionais e gerenciais observáveis e 

intencionalmente executadas para gerir o conhecimento da empresa. 

 Em consequência, o presente estudo utilizou a lista proposta por essas autoras para 

operacionalizar as práticas de gestão do conhecimento, incluindo uma 28 prática na Gestão 

estratégica do conhecimento tratando do gerenciamento da aposentadoria e turnover da 

organização. 
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4.1.1 Gestão Estratégica do Conhecimento 

 Iniciando pela dimensão Gestão Estratégica do Conhecimento, questionou-se aos 

entrevistados: “Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? 

Sua empresa conta com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É 

desenvolvido algum mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de 

conhecimento com concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado 

como uma gestão de conhecimento? Como vocês tratam isso?”  

 Os sete entrevistados afirmaram que a Gestão Estratégica de conhecimento era 

primordial, ou seja, ela tem que ser um ponto da estratégia corporativa. Podemos observar 

abaixo algumas transcrições que confirmam a existência da Gestão Estratégica de 

conhecimento na “Empresa Inova”: 

O board  mundial de caminhões, lançou um projeto chamado leadership 2020, que 

contempla isso. (Gerente Sênior) 

Nós temos como objetivo mapear todos os processos que são realmente importantes e ter 

uma planilha de desenvolvimento que nós chamamos de Matriz de capacitação. [...]. Esse 

mapeamento faz parte do planejamento estratégico, certamente temos que saber quem são 

as pessoas e também o plano de desenvolvimento de cada um deles. (Gerente A) 

[...] a estratégia de você proporcionar esse aumento de conhecimento essa melhoria no 

perfil da pessoa, aliada a estratégia para que esse aumento de conhecimento seja aplicado 

na prática, não se perca. ( Gerente B) 

Temos uma estratégia de conhecimento, para nível gerencial, são programas da Alemanha, 

que nos indicam cursos anuais para desenvolvimento da nossa capacidade de gestão, 

aprimorando a condução dos nossos business como os gestores. Com relação aos 

colaboradores, nós incentivamos a buscar o conhecimento, na participação de feira, 

participação de benchmarking em outras empresas, desenvolvimento de projetos. O 

mapeamento do conhecimento, das habilidades de cada colaborador é feita através da 

Matriz de capacitação [...]. (Gerente C) 

É muito importante a gente ter estratégia de gestão, porque a empresa é muito grande e a 

gente tem que entender, qual é a importância dessa tarefa, antes de executar qualquer tarefa. 

(Engenheiro A) 

[...] ela tem alguma coisa preparada como estratégia, por exemplo a gente tem muitos 

treinamentos, com empresas especializadas, e com isso a gente vai absorvendo  uma grande 

parte dos conhecimentos. (Engenheiro B) 

Nós estamos aqui em função do conhecimento que temos. Quanto melhores, mais você 

consegue desenvolver o seu trabalho com qualidade e consegue ter uma melhor 

performance. Então o conhecimento não se discute, precisa estar sempre se aprimorando 

[...] (Engenheiro C) 

 Todos os respondentes entendem o conhecimento como estratégia da empresa, um dos 

exemplos citados é a matriz de capacitação que faz parte da rotina da empresa, pode-se ver na 

figura 9 – Matriz de Capacitação da “Empresa Inova” (está melhor detalhada no apêndice 

“M”), pois por meio dela é possível mapear os conhecimentos críticos necessários para a 

empresa. Entretanto, há possibilidade de melhoria, pois conforme colocado pelo Gerente 
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Sênior e Engenheiro C, no passado essa estratégia era melhor aplicada, o motivo justificado 

foi a crise que perdura há sete anos e em decorrência disso muito dos treinamentos externos, 

por conseguinte mais caros, foram bastante reduzidos.  

Figura 9 - Matriz de Capacitação 

 

Fonte: “Empresa Inova” 

 Essa Matriz de Capacitação ainda tem por objetivos: demonstrar requisitos necessários 

para cada grupo por atividades da área; conhecer o status atual do funcionário em relação aos 

requisitos da atividade; planejar treinamentos para atendimento de requisitos necessários e 

para adequação de disponibilidade de mão de obra por atividade; avaliar nível de habilidade 

de cada funcionário nas atividades da área; auxiliar o gestor na alocação de mão-de-obra no 

setor; atender aos requisitos das auditorias TOS, SGI e Processos de Segurança. 

Com relação a benchmarking de conhecimento com concorrentes, os respondentes relataram: 

O benchmarking é realizado entre as empresas do grupo e as melhores práticas são 

divulgadas e implementadas. (Gerente Sênior) 

[...] aqui na empresa o movimento chamado "GO 2020", é uma filosofia de trabalho onde 

pretende-se ter um produto standard mundial e também um nivelamento no nível de serviço 

e com profissionais de nível equivalente. Desenvolvendo programas culturais de 

intercâmbio e até mesmo de benchmarking, entre boas práticas. (Gerente B) 

Com relação ao benchmarking, eu acredito que a Empresa Inova, já é um benchmark, nós 

temos  profissionais bem específicos, bem especialistas no ramo da manutenção, mas 

mesmo assim a gente ainda procura um benchmark externo. (Engenheiro A) 

Com relação a benchmarking, nós temos feito com nossos concorrentes com relação a 

alguma máquina ou equipamento que podemos implementar na empresa. (Engenheiro B) 
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 Pode-se observar que existe um benchmark corporativo (chamado de leadership 2020) 

que busca além de outros objetivos, um nivelamento do serviço e uma equivalência de pessoal 

e disseminação de boas práticas. Isso faz com que a empresa precise investir em treinamento e 

capacitação do pessoal, porém há também o benchmark externo que é feito em concorrentes 

com relação a alguma tecnologia nova em processos, máquinas ou equipamentos. 

 Em relação à aposentadoria e turnover, os respondentes informaram que: 

Quanto aos aposentados, sim, nós temos um plano de substituição, devido à crise, tivemos 

que tomar algumas ações sem preparação, mas foi uma lição aprendida, nós temos sim um 

plano de substituição e ele está em evolução agora, mas é óbvio que a companhia sente. Se 

eu olhar para minha estrutura, quem nos próximos três anos irá se desligar, nós buscamos 

alguém internamente ou externamente para substituí-lo. (Gerente Sênior) 

Na prática, em função da crise bem longa que está se estendendo já para o sétimo ano, 

tivemos que fazer alguns desligamentos de imediato, que não foram planejados, então o que 

aconteceu é que a gente tem algumas pessoas ou teremos algumas pessoas que não estão 

100% preparadas, ou seja, com o nível de conhecimento do funcionário que saiu. (Gerente 

A) 

Com relação a aposentadoria e “turnover”, em 90% dos casos a gente não tem tratado de 

forma correta, em virtude da crise. (Gerente B) 

Aposentadoria e turnover é um ponto ainda obscuro, está falho, estamos perdendo ao longo 

dos anos, conhecimento de colaboradores por aposentadoria, ou por novos desafios. Temos 

um Turnover baixo, o conhecimento fica disseminado dentro do grupo, mas a especialidade 

por vezes nós perdemos. Então nesse ponto eu não consigo destacar nada de positivo, 

dizendo o seguinte, existe um programa de reter conhecimento, mas é mais pelo dia a dia 

entre a equipe, que parte desse conhecimento fica retido, do que um programa específico 

para preparar o desligamento ou aposentadoria de um colaborador. (Gerente C) 

Hoje a gente tem essa área aqui, ela está na minha visão ainda gatinhando porque mudou 

muito o pessoal que tinha um grande conhecimento. (Engenheiro A) 

Com relação a aposentadoria e turnover, eu acho que estamos perdendo uma mão de obra 

valiosíssima, uma experiência muito boa, onde num setor de manutenção quanto mais 

velho, experiente você fica, melhor é para empresa, e a gente está perdendo essa mão de 

obra valiosa, enquanto outros mercados os estão absorvendo.  (Engenheiro B) 

O Turnover em relação à aposentadoria, são as áreas específicas que acabam tendo essa 

preocupação em preparar alguém e “colar” nessa pessoa, que tem mais de experiência e que 

vai sair da empresa, para que a pessoa que assumir essa posição consiga desenvolver o 

trabalho. (Engenheiro C) 

 Todos os respondentes entendem que o turnover em função de aposentadoria ou outros 

motivos apresenta problemas graves para solução. A crise econômica fez com que a empresa 

tivesse que se adequar à nova situação econômica e de mercado, pois aposentou e desligou 

vários funcionários de forma imediata e não teve como executar o programa de desligamento 

destes colaboradores, que estabelece a transmissão dos conhecimentos críticos por um período 

de três anos a outro colaborador que fica “colado” a ele. Consequentemente, perdeu-se toda 

oportunidade de agregar o conhecimento desses colaboradores que possuíam algum 
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conhecimento específico para outro colaborador da área, fazendo com que a área perdesse 

uma grande parte do conhecimento adquirido ao longo do tempo. 

 As práticas da dimensão de Gestão Estratégica são ações ou princípios que visam 

melhorar o gerenciamento do conhecimento crítico. Por exemplo, observa-se que, enquanto 

mapear conhecimento atual pode ser um projeto ou um processo que precisa de muitas 

rotinas, outras práticas, tais como fazer um benchmarking de conhecimento ou avaliar 

sistematicamente o conhecimento atual se constituem por si rotinas intencionais e, dessa 

forma, tanto uma quanto a outra influenciam na capacidade de absorção do conhecimento. 

4.1.2 Cultura Organizacional 

 Kianto e Andreeva (2014) explicam que a Cultura Organizacional promove, mensura e 

valoriza a iniciativa de autoaprendizado e uso de lições aprendidas. 

 Na dimensão Cultura Organizacional, questionou-se aos entrevistados: “Como é a 

relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração e 

valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais promovendo 

a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o aprendizado 

com lições aprendidas?”. 

 Os sete entrevistados demonstraram que a Cultura Organizacional é disseminada de 

forma corporativa. Podemos observar abaixo algumas transcrições que corroboram a 

existência da Cultura Organizacional na “Empresa Inova”: 

Temos o que são os "games changers" os viradores de jogo e uma dessas iniciativas é o 

"empowerment" [...]. Cada colaborador de forma individual ou em equipe, de qualquer 

nível hierárquico, tem o direito de ter uma ideia, desenvolver e implantar a ideia, desde que 

atenda aos itens de segurança.[...] estamos incentivando que o trabalho de equipe tenha um 

inter- relacionamento em todos níveis (para cima e para baixo). [...] temos todos os dias o 

Shop Floor Management, onde fazemos os alinhamentos dos indicadores com a minha 

gestão, meus gerentes, ali podemos tratar de coisas confidenciais ou algum problema que 

afete a produção e que eu precise escalar para a diretoria. Implantei também o ciclo de 

gestão participativa - CGP- reunião que eu faço uma vez a cada mês e meio, eu convido 20 

pessoas de 5 diferentes gerências, ou seja, eu estou promovendo a interdisciplinaridade, 

buscando resolver problemas da área. (Gerente Sênior) 

[...] tive a oportunidade de promover um engenheiro júnior, acreditar no trabalho dele, ele 

fez a faculdade, se formou, demonstrou estar muito interessado, aprendia muito rápido e 

recebeu um desafio, ganhou um setor para cuidar como técnico, e foi se destacando, houve 

nova oportunidade, nós promovemos ele e hoje está se dando muito bem como engenheiro 

júnior. [...] A relação chefe colaborador e entre os colaboradores eu acho que é muito boa, 

tanto o meu exemplo na área, fui acolhido não só pelos engenheiros,  mas por todos os 

outros profissionais da área [...] e isso não seria possível se não tivesse uma relação entre 

chefe colaborador e os colaboradores bem madura. Com relação ao autoaprendizado, na 

minha área eu valorizo o pessoal da equipe porque eles têm metas acordadas comigo de 

autodesenvolvimento, então eles têm que terminar o ano melhor do que eles começaram. 

Incentivo os funcionários a participar de feiras, seminários, congressos, etc., porém são 



72 
 

 

cobrados em implantar as melhorias aprendidas, no próprio setor de trabalho. Com relação 

aos "Lessons Learning", a cada final de ano antes das coletivas, fazemos um planejamento 

para parada de manutenção, nós começamos lendo aquilo que a gente teve de experiência 

nos anos anteriores e fazemos um plano para evitar os erros anteriores. (Gerente A) 

Temos os valores da empresa e um deles é a transparência, que a gente segue não só porque 

é obrigado, mas porque acreditamos, então esse processo relação chefe colaborador nos 

últimos anos tem sido bastante tranquila e  direta[...] minha área de abastecimento elétrico, 

muito específica, por ser uma área de alta periculosidade, a autoconfiança ou a confiança 

entre os colaboradores, ela tem que estar presente, porque as atividades que são feitas aqui 

são interdependentes, se você não confiar no grau de especialização, na competência 

técnica de quem especificou, você não consegue avançar na tua tarefa. [...]. Com relação as 

iniciativas de autoaprendizado, [...] nós temos um Fórum aqui que nós chamamos de 

Momento Lean, todas as iniciativas oriundas do Chão de fábrica, [...]. Falamos sobre boas 

práticas, tudo que se faz sem o input do chefe, sem uma descrição da tarefa, e sim por uma 

automotivação. A gente traz no fórum discute, parabeniza, apura resultados e faz a 

disseminação disso. O processo não ficaria completo se a gente fizesse isso aqui mas não 

divulgasse e disseminasse as boas práticas que você conseguiu desenvolver por iniciativa 

própria. (Gerente B) 

[...]. Hoje nós temos um programa chamado “Go 2020”, que é preparar a fábrica para 2020, 

onde a gente tenta incentivar os colaboradores a serem mais autônomos, [...]. Com isso a 

gente tenta promover esse colaborador, que ele se destaque em relação à empresa, que ele 

tenha conhecimento e se sentir à vontade de praticá-lo, sem toda hora perguntar para o 

superior imediato, se ele pode ou não fazer. [...] o único momento que a gente registra o 

quanto está evoluindo o colaborador, são as entrevistas entre funcionário e chefia imediata, 

[...] e nós registramos isso num banco de dados para que futuramente, a gente possa estar 

aproveitando esse colaborador em outros processos. [...] Eu procuro sempre incentivar o 

colaborador a estudar, fazendo cursos rápidos de capacitação, para que ele esteja pronto a 

assumir novos desafios. Com isso a gente tem conseguido promover colaboradores. Quanto 

ao Lessons learning, aprendemos com os erros do passado para viver o presente, e não errar 

no futuro. A gente procura sempre disseminar tudo aquilo que acontece de positivo e 

também de oportunidades de melhoria, [...] Então eu acho que essa é a grande lição que nós 

aprendemos durante o tempo, e nós registramos sim todas as oportunidades de melhoria em 

qualquer processo que a gente realiza. (Gerente C) 

A gente tem o cronograma a ser cumprido, infelizmente acho que de uns 3 a 4 anos  isso foi 

deixado um pouco de lado, porque o número de funcionários reduziu muito, então você não 

tem tempo para fazer essas lições aprendidas, [...]  se a gente for parar para pensar em tudo 

que a gente viu no passado a execução atrasa,  e a qualidade do serviço pode ser 

prejudicada. Acredito que isso é uma culpa da própria chefia que não consegue dar esse 

tempo para nós fazermos essas avaliações. [...]. Antigamente, tínhamos reuniões periódicas 

e cada um relatava o que fez, isso na minha área dava certo, porém mudou, não está sendo 

feito, nós estamos deixando para trás porque a agilidade do serviço, tem que ser muito mais 

rápida. [...]. A eficiência faz parte de todo bom profissional, eu estou aqui para fazer o meu 

melhor, [...]. Aqui na “Empresa Inova” o que a gente tem são as avaliações anuais de 

desempenho feitas pelo gerente, dentro das metas que a  empresa  determina. Ele dá um 

feedback ao fazer a avaliação final, avaliações intermediárias ou nas tarefas. Eu nunca tive 

feedback dizendo se estou indo bem ou não, ou se tenho que ir por este caminho. Isso é um 

ponto que está faltando. (Engenheiro A) 

[...] entrei aqui como eletricista normal [...] sou engenheiro de manutenção. Então a 

empresa te dá essa possibilidade, e a gente tem uma relação entre chefe e colaborador muito 

forte, uma relação de confiança muito boa [...], eu já vi muita gente crescer, desenvolver, e 

chegar a um nível acima do que ele chegou no setor. [...], mas tem outros que almejam uma 

posição maior, tem um conhecimento maior, tem facilidade e a empresa não só por uma 

filosofia, uma característica da empresa, mas como da chefia também, te dá essa 

possibilidade de crescer, são feitas reuniões, dados desafios, depois recebe o feedback de 

como que ele está, então tem todo esse processo que é muito bacana. (Engenheiro B) 

Com relação chefe colaborador e entre colaboradores, hoje a relação entre os diferentes 

cargos desde o horista até o gerente é muito boa, [...]. Com relação ao autoaprendizado está 



73 
 

 

começando alguma coisa, não temos algo muito estruturado, temos no TOS a Matriz de 

Capacitação, que exige os conhecimentos mínimos para se ocupar as funções. As pessoas 

que estão na área têm as competências suficientes para atender às necessidades. Quando 

entra uma pessoa nova, são geradas lacunas devido essa pessoa não ter todas competências 

para cobrir todas as necessidades de conhecimento. [...]. Temos os bate-papos informais no 

café, ou quando almoçamos juntos [...],  porém não são tratados assuntos sobre gestão do 

conhecimento, somente nas reuniões formais. Com relação as lições aprendidas, a gente 

ainda está pecando um pouco, porque não vejo esse acompanhamento de uma forma 

acadêmica, o acompanhamento é dado de uma forma mais prática, baseado no que já 

aconteceu no passado. Então se você aprendeu alguma coisa ou você conseguiu alguma 

habilidade é dada a tarefa para você cumprir e mede-se o resultado. Eu não vejo um 

acompanhamento, inclusive na execução da tarefa, de sentar com a pessoa, verificar como 

está indo, como é que está fazendo, como é que está acontecendo. (Engenheiro C) 

 

 Pudemos observar que na dimensão Cultura Organizacional, a relação chefe-

colaborador e entre colaboradores é muito boa e contínua, bem como há promoção, 

mensuração e valorização às iniciativas para o autoaprendizado. Quanto às reuniões 

informais, estas não promovem a colaboração interfuncional, entretanto existem reuniões 

formais periódicas que suprem essa colaboração interfuncional, como pode ser observado na 

figura 10 - Reunião de Shop Floor Management e na figura 11 - Reunião de Momento Lean. 

Figura 10 - Reunião de Shop Floor Management    

 

Fonte: “Empresa Inova” – Foto tirada pelo autor na observação não participativa 
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Figura 11 - Reunião de Momento Lean 

 

Fonte: “Empresa Inova” 

 Com relação ao aprendizado com lições aprendidas, pode-se observar que há uma 

disseminação sistematizada de boas práticas. Entretanto, o planejamento para parada de 

manutenção comentado pelo Gerente A não foi evidenciado, nem mesmo pelo pesquisador 

durante as observações não participativas, nem pelos documentos e registros obtidos. Ficou 

evidente pela fala do Engenheiro A que no passado tal procedimento era cumprido, porém não 

nos dias atuais. Importante lembrar que a utilização de lessons learning, além de disseminar 

conhecimento, promove a qualidade do serviço evitando a execução de retrabalhos, segundo 

Kianto e Andreeva (2014).  

 Outro aspecto que ficou evidente é que o Gerente A considera o Engenheiro A muito 

competente (vide transcrição apêndice G – Cultura Organizacional), porém o Engenheiro A 

disse “Eu nunca tive feedback dizendo se estou indo bem ou não, ou se tenho que ir por este 

caminho. Isso é um ponto que está faltando”. Apesar da “Empresa Inova” possuir um 

processo sistematizado de avaliação de desempenho anual dos funcionários baseado em 

metas, devendo ter feedback semestral, nota-se pontualmente um problema que precisa ser 
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tratado, pois se os feedbacks estão ocorrendo, não estão cumprindo a função desejada. 

Observamos também na fala do Engenheiro C, “Eu não vejo um acompanhamento, inclusive 

na execução da tarefa, de sentar com a pessoa, verificar como está indo, como é que está 

fazendo, como é que está acontecendo. Percebe-se que apesar da ênfase no empowerment 

mencionado pelos Gerentes e que é dada aos colaboradores, estes necessitam de um feedback 

mais frequente para saber se estão no caminho certo e agregar o conhecimento do serviço 

executado de forma correta. Podemos observar nas figuras 12 e 13 referente ao formulário de 

avaliação de desempenho Lead. 

Figura 12 - Avaliação de desempenho – LEAD 

 

Fonte: “Empresa Inova” 
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Figura 13 - Avaliação de desempenho – Plano de desenvolvimento individual 

 

Fonte: “Empresa Inova” 

 Desta forma, com base nos estudos de Zahra e George (2002), é possível afirmar que 

as interações por meio de aprendizado com a prática estão conectadas com a memória 

organizacional que influencia a capacidade de uma organização de gerenciar conhecimento. 

“Assim a capacidade absortiva é dependente do caminho que é influenciada por suas 

experiências passadas que são internalizadas como memória organizacional” (ZAHRA; 

GEORGE, 2002, p.193 apud JENOVEVA-NETO, 2016 p. 164). 

4.1.3 Gestão de Recursos Humanos 

 Na dimensão Gestão de Recursos Humanos, Kianto e Andreeva (2014) avaliam se há 

formas de recompensa com incentivos monetários ou não para a criação e o compartilhamento 

de conhecimentos. Desta forma, questionou-se aos entrevistados: “Existe alguma forma de 

recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e compartilhamento de 

conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é incluído o compartilhamento 

de conhecimentos?”. 
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 Os sete entrevistados demonstraram que a Gestão de Recursos Humanos é presente de 

forma corporativa. Podemos observar abaixo algumas transcrições que reforçaram a 

existência da Gestão de Recursos Humanos na “Empresa Inova”: 

Na empresa nós temos o Prêmio Estrela, é o caminho para que o colaborador possa 

compartilhar uma ideia implantada, é um caminho que foi encontrado para motivar o 

funcionário a compartilhar a ideia (o conhecimento) que ele teve ou resultado que ele 

obteve com isso, caso escolhido ele recebe um prêmio não monetário [...]. Nós temos uma 

outra ferramenta [...] chama-se "empowerment",  não tem nenhuma premiação a não ser a 

própria satisfação do funcionário que expõe suas ideias, seu conhecimento, e apresenta seus 

resultados de melhoria, em processos, produtos, etc., e eles compartilham a ideia com 

todos. (Gerente Sênior) 

Para o compartilhamento de conhecimentos temos o que chamamos de "Momento Lean" 

que nós fazemos, incentivamos a geração de ideias para melhoria do posto de trabalho, das 

condições de trabalho, do processo, do tempo, do dinheiro, enfim de tudo o que é relativo à 

área de manutenção. [...] As pessoas mostram o que foi feito, explicam, divulgam, todos 

têm oportunidade, estão todas as áreas de manutenção juntas e dessa forma podem 

implantar as melhorias em cada uma das áreas e  isso é muito legal, afinal são mais de mil 

ideias implantadas. Tem também o Prêmio Estrela que é corporativo, é apresentado a cada 

três meses, onde são apresentados os melhores trabalhos, dos diversos inscritos da fábrica e 

dessa forma há o reconhecimento dos que foram escolhidos [...]. Na última edição do 

Prêmio Estrela, um funcionário da minha área o Sr.Diógenes, recebeu esse prêmio devido 

uma ideia dele ter sido implementada e escolhida como uma das vencedoras. (Gerente A) 

Nós temos avaliação 360 graus para horistas e para mensalistas nós temos o Lead IT. Em 

ambos os casos o requisito é o trabalho em grupo e a gestão do conhecimento que é a 

iniciativa voltada para a vitória, [...]. Com relação à remuneração, para os casos 

reconhecidos como melhores nós temos condições de ranquear esses funcionários, e 

expondo-os a um processo de aumento de chance de obter alguma premiação por essa 

performance, quer seja por aumento de salário, oportunidade de treinamento, oportunidades 

em trabalhos estratégicos e viagens. Tem o "Prêmio Estrela" que a gente tem fomentado 

fortemente aqui na área, [...]. (Gerente B) 

Existe [...] é uma ferramenta chamada de "momento lean". São reuniões quinzenais aonde o 

colaborador vem e passa o seu conhecimento, passa a ideia que ele teve para melhoria de 

um processo [...] disseminada dentro de um grupo, [...], nós registramos isso através de 

fotografias, registramos num banco de dados, qual é a ideia dada, [...]. Esse é o momento 

que o colaborador é valorizado dentro do grupo, pois se destaca com a ideia dele. [...] A 

empresa tem uma ferramenta corporativa chamada "Prêmio estrela" onde o colaborador que 

se sentir à vontade, trimestralmente nós preenchemos um formulário com a ideia que o 

colaborador gostaria de participar do Prêmio estrela, [...], mas existe sim uma ferramenta 

tanto da vice-presidência de operações bem como corporativa da Empresa Inova, para 

premiar o colaborador, mediante um reconhecimento.  (Gerente C) 

A parte de recompensa monetária não existe. Hoje eu estou no mais alto nível da área de 

manutenção, então eu tenho certeza (porque foi dito) que promoções eu não vou ter. Na 

parte de avaliação do meu desempenho quando eu peço para fazer um curso para me 

aprimorar, [...], 50% é atendida. Agora se você pede um curso externo, um MBA, um curso 

dentro de algum Instituto está bem difícil, por causa da situação do mercado brasileiro. 

Então a “Empresa Inova” também vai junto, não tem verba para fazer curso externo e o 

próprio RH não limita isso, se você tem uma avaliação boa é parabéns para você e só. 

(Engenheiro A) 

Na avaliação de desempenho dos funcionários incluindo o compartilhamento do 

conhecimento, sempre tem uma pessoa que se destaca melhor naquela função e ela 

consegue passar para as demais. [...], eu posso até dizer que se a pessoa está num 

determinado nível, como um eletricista e passa a técnico, ele é promovido, já é uma forma 

de recompensa, e uma forma de incentivo monetário, isso realmente acontece e você só 

chegou ali através do conhecimento.[...] então existe sim. Quanto ao incentivo não 
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monetário tem o prazer e a satisfação de estar transmitindo conhecimento, tanto no 

treinamento de um ponto, quanto no treinamento de pessoas em equipamentos ou softwares 

específicos tanto para o pessoal próprio como para terceiros. (Engenheiro B) 

Na parte de incentivos monetários e não monetários, não temos nada na “Empresa Inova”, 

nunca teve isso. Desconheço sobre o "Prêmio Estrela" e sobre sua continuidade. Na 

avaliação de desempenho dos funcionários eu nunca fui cobrado nem solicitado a fazer o 

compartilhamento de conhecimentos, isso porque o relacionamento entre as pessoas é tão 

bom que o compartilhamento de conhecimentos acontece de uma forma natural e 

espontânea no dia a dia do trabalho, porém na avaliação de desempenho da área temos 

metas de desenvolvimento pessoal e procuramos desenvolvê-las. (Engenheiro C) 

   A “Empresa Inova” tem incentivos e premiações sistematizados, além do sistema de 

avaliação de desempenho, existe o “Prêmio Estrela, conforme figura 14 e o Momento Lean”, 

evidenciados por documentos e registros, em que os colaboradores podem compartilhar suas 

implementações e resultados decorrentes do conhecimento, podendo receber prêmios não 

monetários além da satisfação pessoal, porém pode-se observar que há oportunidades de 

melhoria tanto na comunicação interna das premiações não monetárias, devido ao 

desconhecimento ou à falta de  menção ao prêmio por parte dos engenheiros entrevistados. 

Com relação à avaliação de desempenho percebe-se que o feedback aos colaboradores pode e 

deve ser melhorado, pois o comentário do Engenheiro C, de que nunca foi cobrado, nem 

solicitado a fazer o compartilhamento de conhecimento, demonstra que há uma falha no 

feedback da avaliação de desempenho. 

Figura 14 - Formulário para participação do Prêmio Estrela 

 

Fonte: “Empresa Inova” 
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4.1.4 Estrutura Organizacional 

 Na dimensão Estrutura Organizacional Kianto e Andreeva (2014) avaliam se a 

empresa utiliza equipes interfuncionais para projetos e ações estratégicas e interação informal. 

Assim, questionou-se aos entrevistados: “Na sua área, há um quadro de especialistas com 

habilidades e experiência de diversas áreas para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é 

feito o networking interno dos colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e 

gerente, e é feito algum coaching com os funcionários?”. 

 Os sete entrevistados demonstraram que a Gestão de Estrutura Organizacional é 

presente na “Empresa Inova” de forma corporativa. Podemos observar abaixo algumas 

transcrições que atestam a existência da Estrutura Organizacional: 

Nós temos aqui uma ferramenta chamada de TOS Expert , é quando você tem um grande 

problema para resolver na área, este é um projeto de 3 meses interdisciplinar, todos que 

participam acabam mudando, acabam agregando algum conhecimento (quando eu voltar 

para o meu posto de trabalho eu já vou pensar diferente ). Às vezes você é convidado para 

participar em outras áreas, por exemplo na área produtiva, veja que interessante a 

interdisciplinaridade, você acaba adquirindo novos conhecimentos e poderá aplicá-los na 

sua área de trabalho. (Gerente Sênior) 

Existe sim um quadro de especialistas na área, [...]. Não existe um Fórum de especialistas, 

mas a gente tem os especialistas, a gente sabe quem são os especialistas, toda a vez que a 

gente precisa de uma opinião, uma coisa, a gente pede ajuda desses especialistas. Existe sim 

trabalhos multifuncionais a gente coordena alguns trabalhos, onde você para ter uma visão, 

uma abordagem sistêmica você convida um profissional de cada área, que esteja envolvido 

e procuramos trazer os especialistas de cada área, põe todos eles juntos para conversar, os 

resultados obtidos são muito bons.  (Gerente A) 

A área [...] é basicamente composta por especialistas tanto do ponto de vista da função em 

si, pois exige um alto grau de especialização, como por tempo de casa, as pessoas acabam 

se tornando especialistas até pelo conhecimento, pelo nível de familiaridade que eles têm 

com os equipamentos, são profissionais que em sua maioria não tem menos de 10 a 15 anos 

de experiência, [...]. Com relação ao network, a gente tem reuniões mensais em que a gente 

proporciona essa possibilidade de compartilhar aprendizado, ou tarefas, ou projetos, que a 

equipe esteja envolvida e temos uma outra oportunidade de fazer esse compartilhamento 

que é a questão do “shop floor management”, em que todos, pelo menos na minha gestão 

estão obrigados a participar, [...]. Não temos um “coaching” específico, duas vezes por ano 

damos feedback específico sobre a performance daquele funcionário, fora isso, eu procuro 

praticar o “coaching” diário, a todo momento, sempre que possível, sempre que eu julgar 

necessário. Eu entendo que isso é um processo de “coaching”, isso é feito de forma 

orgânica aqui na minha gestão. (Gerente B) 

[,,,]. Existem projetos multifuncionais que o planejamento nos chama para participar, onde 

esses especialistas se reúnem para buscar a melhor solução, para atender o processo 

produtivo, isso na fase de planejamento. Participamos também da elaboração do caderno de 

encomenda de máquinas ou de equipamentos de infraestrutura. Participamos da instalação, 

porque depois ficaremos com a manutenção, então o processo se fecha do início ao fim. [...]  

não importa a disciplina, ele sempre vai ter um fórum onde eles estarão discutindo as 

necessidade da empresa, [...]. Dependendo da necessidade a gente pode buscar em outra 

área uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais apurado em um determinado 

processo, por exemplo, então essas pessoas acabam sendo convidadas para trazer a 

experiência, a vivência, para pessoas que não participaram que não têm aquele 

conhecimento para definição. (Gerente C) 
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Nessa parte nós temos na nossa área todas as engenharias, a civil, a hidráulica, a elétrica e a 

gente tem um bom relacionamento com os engenheiros especialistas. Então quando eu 

tenho um problema de hidráulica, nós conversamos; quando a gente tem um problema de 

elétrica, a gente conversa. O que não tem é aquele bate-papo formal, em tal período vocês 

vão conversar sobre o que está acontecendo. [...]. Com o pessoal é assim mais colaborativo, 

participativo, nós conversamos bastante, então o nosso Gerente Sênior faz alguns “ bate-

papos”. Já começou esse ano mostrar o que cada área está fazendo, para as pessoas 

conhecerem o que está acontecendo nas demais áreas de manutenção da fábrica. Isso 

realmente está voltando a ter. Então o Gerente Sênior faz questão disso, já participei de 

duas reuniões com ele a respeito disso e ele faz um bate-papo sem os demais gerentes; é ele 

com os mensalistas. Muito legal isso aí, porque o pessoal não fica intimidado de estar 

falando alguma coisa e o gerente depois vir tirar satisfação. Eu acho que essa parte de 

estrutura organizacional está sendo um pouco mais divulgada agora. [...]. Com relação a 

coaching nós fizemos um na área há um ano e meio, dois anos, mas eu acredito que não 

teve um resultado muito bom.[...] foi para aproximar os funcionários da própria área, e para 

mim deu um resultado de uns 40%.[...]. (Engenheiro A) 

Todos os dias pela manhã nós fazemos uma reunião, chamada Shop Floor Management. 

Nela são passados os problemas e as soluções que tem para as atividades diárias. Temos  a 

participação do gerente e especialistas. Também temos mensalmente reunião com nosso 

Gerente Sênior, temos reunião com nosso diretor periodicamente, conversando com todos 

os colaboradores com chão de fábrica, onde eles têm a possibilidade de mostrar toda e 

qualquer necessidade, dar sugestão, opinar, é feito inclusive através do porta-voz do 

trabalho em grupo. Os encontros acontecem periodicamente, [...]. Então a gente tem um 

pouco mais de conhecimento, outro menos conhecimento, e aí tentamos trazer todo o 

pessoal  para o mesmo nível de cima, ou seja subir o nível da equipe. (Engenheiro B) 

O pessoal de engenharia, [...] , são o nosso quadro de especialistas, nossos engenheiros da 

área de hidráulica, na área de ar condicionado e refrigeração, na área de química, e na área 

de mecânica, então nós temos especialistas. O networking interdisciplinar acontece 

normalmente em qualquer serviço, nós  sentamos juntos, nós interagimos para execução do 

serviço, isso acontece de uma forma acredito que harmônica.[...]. Isso é feito na área, em 

sala de reunião, no campo, com relação a isso a gente nunca teve uma limitação de espaço, 

ou de oportunidade para trabalhar assim. Não tem aquela sala própria de reunião para isso, 

mas existe e isso acontece em todo o campo do trabalho. Temos diálogos abertos entre 

colaboradores e gerentes, é um diálogo bem aberto que a gente tem, a gerência trabalha 

junto com a gente, acompanha muito, aquela coisa de reuniões a portas fechadas para se 

discutir assuntos são raras, claro que existem, mas não são no dia a dia do trabalho. Tudo é 

discutidos bem abertamente, então tem essa troca de informações sim. (Engenheiro C) 

 Como pode-se observar a estrutura organizacional na “Empresa Inova” possui 

sistemas de networking interno e espaços físicos de colaboração que permitem interações na 

empresa. Uma das práticas adotadas nesta dimensão é o Shop Floor Management, que é uma 

reunião diária que procura atender os problemas da área. Outra prática é o TOS Expert (figura 

15 - Certificado TOS Especialista, e figura 16 - TOS Expert Estrutura Geral do Projeto) , 

projeto interdisciplinar sistematizado que tem por objetivo resolver os grandes problemas 

estratégicos da área. O mapa de especialistas é obtido da Matriz de Capacitação, em que 

dentre outras coisas estabelece o grau de conhecimento dos colaboradores em diversas 

especialidades e faz parte do TOS (Truck Operation System – Sistema Operacional de 

Fabricação). Quanto ao coaching, pode ser visto no Shop Floor Management , nas reuniões 

periódicas com o Gerente Sênior (CGP-ciclo de gestão participativa), nas reuniões com o 

diretor da área e de forma mais informal com os demais gerentes realizando “coaching diário, 
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a todo momento, sempre que possível, sempre que o gerente julgar necessário”, conforme 

mencionado pelo Gerente B e verificado nas observações não participativas.  

Figura 15 - Certificado TOS Especialista 

 

Fonte: “Empresa Inova” 

Figura 16 - TOS Expert – Estrutura Geral do Projeto 

 

Fonte: “Empresa Inova” 
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 Assim, evidenciou-se que na dimensão Estrutura Organizacional a “Empresa Inova” 

atende aos requisitos indicados por Kianto e Andreeva (2014). 

4.1.5 Tecnologia da Informação e Comunicação 

 Na dimensão Tecnologias da Informação e Comunicação Kianto e Andreeva (2014) 

avaliam se a empresa utiliza internet, intranet e ferramentas de e-learning para facilitar o 

conhecimento. Desta forma, questionou-se aos entrevistados: ”Poderia informar se são 

disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning facilitando o compartilhamento 

de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos os sistemas para gerir 

conhecimento? Como é assegurado que os sistemas de apoio à decisão suportem trabalho 

baseado em conhecimento?”. 

 Os sete entrevistados demonstraram que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

são presentes na “Empresa Inova” de forma corporativa. Podemos observar abaixo algumas 

transcrições que constatam a existência das Tecnologias da Informação e Comunicação na 

“Empresa Inova”: 

Na área de manutenção como um incremento à ferramenta SAP, a partir de fevereiro será 

fornecido a cada manutentor um smartfone, o manutentor poderá acessar a Ordem de 

Serviço, incluir fotos e dados, horário de abertura e fechamento, encerrar a ordem. Isso tudo 

deverá impactar significativamente nossos indicadores,[...]. Então a velocidade, a 

praticidade e a qualidade do trabalho da manutenção será exponencial. Outro aspecto é que 

todas as informações pertinentes à máquina, dados de manutenção, planos de processo, 

detalhes de execução serão resguardados, observações de segurança, implementações de 

melhoria, inclusive caso o manutentor venha a se desligar da companhia, todos os dados 

serão resguardados. Vamos para um novo patamar na área de manutenção. (Gerente Sênior)  

Com certeza tem, [...] se você recebe [...] um funcionário novo na área e ele não tem 

habilidade em informática por exemplo, eu posso chegar em qualquer computador, abrir um 

tutorial,  e posso inscrever essa pessoa em qualquer curso homologado pela “Empresa 

Inova”,[...], todos os softwares por exemplo, que estão instalados tem um tutorial E-

learning para você fazer esse curso. Também existe outras plataformas de E-learning para 

fábrica, tem algumas que são voltadas para gerentes, gestores e  funcionários como um 

todo. Temos também cursos on-line de compliance, de antitruste, para que você, dentro da 

tua área de trabalho e atuação você também tem uma atuação ética e você vai estar seguro 

de que aquilo que você está desenvolvendo não está contra os interesses da empresa. São 

disponibilizados internet, e-mail para funcionários, ferramenta de E-learning, intranet, etc.. 

[...], quando tenho que tomar uma decisão voltada à manutenção civil eu pegava a equipe 

de especialistas, engenheiros civis,  chegava e conversava com todos, perguntava qual a sua 

opinião,   debatíamos, nem sempre era unanimidade, mas sempre saía com consenso, e o 

consenso sempre levava também em conta o bom senso.  Nem sempre a melhor alternativa 

técnica é a melhor alternativa a ser adotada, você tem que levar em consideração o bom 

senso, e para você entrar num consenso e chegar ao bom senso, tem que ter o 

compartilhamento de conhecimento, principalmente se você tem uma equipe especializada. 

(Gerente A) 

Com relação a portais, internet e ferramentas, nós temos várias aqui na empresa.[...], nesses  

locais são disponibilizados inúmeros artigos,  inúmeros papers ou boletins, em que você 

pode disseminar, aumentar ou incrementar o seu conhecimento, quer seja Regional quer 

seja Mundial, então isso está de forma tranquila e estabelecida que dentro da “Empresa 

Inova”. [...]. Com relação a treinamento, nós temos um programa aqui dentro que chama-se 
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"E-training", ele é disponível também nos dois portais tanto na internet como na intranet, 

que o funcionário pode acessar a grade de Treinamento disponíveis, sem custo adicional  

para a área. Temos um Sistema de Gerenciamento de Manutenção na visão do SAP e nós 

estamos nesse momento, fazendo atualização dele com uma nova plataforma do SAP,[...]. 

Estamos mudando para uma versão [...]tornando ele mais amigável, atraindo mais usuários. 

Lá dentro do SAP existem módulos específicos de planejamento, de confiabilidade, de 

mobilidade, e você pode lançar mão de análises, tipo causa e efeito, tipo de gráficos de 

Pareto, distribuições de mão de obra, replanejamento de atividades em função do disponível 

de mão de obra, essa gestão é feita exatamente nesse ambiente e hoje nós temos 

ferramentas bastante adequadas para isso. (Gerente B) 

A gente tem uma plataforma digital bem robusta. [...]. A gente pede o apoio da área de 

tecnologia da informação no desenvolvimento de ferramentas mais robustas para 

arquivamento, para suportação dessas informações, a internet é livre, para que o 

colaborador possa fazer pesquisas, para buscar o conhecimento necessário, para o 

desempenho da atividade dele,[...]. Hoje temos ferramentas de comunicação entre plantas, 

abertas ao mundo onde a gente consegue buscar esse conhecimento, essa necessidade de 

conhecimento ou disseminar até alguma coisa, alguma informação, que venha à área de TI 

nos suportar com uma manutenção dos bancos de dados, então por exemplo na área de 

SAP, para módulo de manutenção, ou módulo financeiro, e feito um projeto robusto, 

compartilhado com a Alemanha, onde a gente consegue ter no futuro, a comparação de 

desempenho entre plantas, então nós temos base de dados comparáveis, respeitando a 

regionalidade de cada país, de cada processo,[...], base de dados para comparar, se o meu 

processo semelhante ao da Alemanha, é mais caro ou mais barato,[...]. (Gerente C) 

Eu participei de algumas palestras e faço parte do grupo da fábrica 4.0 então hoje à 

informática é assim 100% bem-vinda para qualquer área e tem que estar. A nossa área tem 

internet livre, tem a intranet disponível para todo mundo, nós sabemos usar, lá tem tudo que 

você precisa, todas as normas, todos os padrões, quem tem habilidade e tem conhecimento 

de trabalhar com essa ferramenta, tem tudo que precisa para executar o serviço. Quanto aos 

bancos de dados estarem atualizados, hoje eu acredito que a parte da Manutenção Civil 

encontra-se esquecida pelo resto da fábrica, porque a maioria dos bancos que nós temos, 

softwares, são dedicados à produção, então a gente faz uma adequação para engenharia 

civil, a gente precisa se adaptar.[...], não é nada dedicado para manutenção civil.[...]. O SAP 

por exemplo, é uma ferramenta que é mais para produção, é para você fazer manutenção 

nos equipamentos. Como hoje está muito cru, está muito a desejar, como é que eu faço 

manutenção num prédio e não existe essa ferramenta para isso, elas são adaptadas para o 

nosso meio, para manutenção, para uma vistoria, para uma preventiva, para a planta, e estão 

sendo bem feitas. (Engenheiro A) 

Nós temos internet, podemos acessar de celular, desktop, você consegue através da internet 

consultar manuais, consultar os próprios fabricantes, você tem material também na própria 

intranet que são os procedimentos, que não deixa de ser uma ferramenta também, então 

hoje a internet está na vida de qualquer colaborador.[...], como aconteceu, você tem um 

sistema novo implantado, então são feitas reuniões, procedimento e treinamento do pessoal, 

fazendo com que todos eles tenham a mesma base de informação e atualização. A 

atualização daquilo que é corporativo é a segurança do trabalho quem faz, eles que tem a 

incumbência de deixar atualizado, porém a gente dá o suporte para eles naquilo que é 

relacionada a parte elétrica, e aquilo que é nosso, por exemplo, algum banco de dados do 

nosso sistema  normal, isso é mantido atualizado e passando por revisões periodicamente. 

(Engenheiro B) 

[...]. A gente tem internet tem a intranet temos softwares que nos ajudam a desenvolver 

nossos trabalhos. Com relação ao compartilhamento de ideias nós temos por exemplo o 

SAP onde abastecemos com informações pertinentes a manutenção de um equipamento, 

por exemplo, e  outra pessoa que vai fazer o serviço acaba se utilizando das informações ali 

contidas, ajudando no seu conhecimento. Com relação a máquinas e equipamentos, está 

bem estruturado, nós temos o banco de dados, o que nós não temos é um período longo de 

análise, mas porque o banco de dados não é tão antigo, todo o histórico de ocorrências das 

máquinas e equipamentos estão nesses bancos de dados. Então na hora de tomar uma 

decisão se vamos continuar fazendo manutenção, se vamos começar a estudar a troca de 



84 
 

 

equipamento, se vamos investir numa reforma geral desse equipamento, tudo isso é baseado 

no histórico de ocorrências, da vida nesse equipamento. (Engenheiro C) 

 Como se pode observar a “Empresa Inova” possui internet e intranet com portais que 

possibilitam utilizá-los, além de ferramentas de e-learning, denominado e-training, facilitando 

o compartilhamento de ideias e conhecimentos entre colaboradores, conforme figura 17 - E-

Training. Os sistemas são mantidos atualizados pela área de TI – Tecnologia da Informação. 

Há também o Sistema SAP - Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung 

(Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados), conforme figura 18 - SAP 

pelo qual o colaborador, via smartfone, pode acessar a Ordem de Serviço, incluir fotos e 

dados, horário de início e término, encerrar a ordem, ou seja, há a inserção de informações 

pertinentes à manutenção do equipamento, disponibilizando essas informações a outra pessoa 

que for executar o mesmo ou outro serviço na mesma máquina, ajudando no seu 

conhecimento e impactando significativamente nos indicadores de desempenho da área de 

manutenção. Dessa forma é possível assegurar que os sistemas de apoio à decisão suportem o 

trabalho baseado em conhecimento.  

Figura 17 E- Training 

 

Fonte: “Empresa Inova” 
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Figura 18 - SAP  

 

Fonte: “Empresa Inova” 

 Assim, evidenciou-se que na dimensão Tecnologias da Informação e Comunicação a 

“Empresa Inova” atende aos requisitos indicados por Kianto e Andreeva (2014). 

 Pode-se ver no quadro 9 um resumo da categoria de práticas de gestão do 

conhecimento em que são apresentadas a categoria, dimensões, descrição, autores e os 

resultados/evidências, encontrados pelo pesquisador. 
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Quadro 9 – Resumo da Categoria Práticas de Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: Kianto e Andreeva (2014) adaptado pelo autor 

 Para esta pesquisa as práticas de Gestão do Conhecimento tornaram-se comuns na 

“Empresa Inova”, seja do modo formal ou informal, porém sistêmico e com uma intensidade 

de uso da Tecnologia da informação bastante intensa como suporte aos processos de Gestão 

do Conhecimento. Esses processos criam, assimilam, compartilham, transformam e aplicam 

conhecimento criando valor por meio de resultados de desempenho e qualidade. São como um 

conjunto de atividades organizacionais e gerenciais observáveis, verificáveis e 

intencionalmente executadas para gerir o conhecimento da empresa e dessa forma 

influenciando a Capacidade Absortiva.  

EO – Estrutura 

Organizacional

Utilizar equipes 

interfuncionais para 

projetos e ações 

estratégicas, 

interação informal 

na empresa.

A “Empresa Inova” possui sistemas de networking interno e espaços físicos de colaboração 

que permitem interações na empresa;                                                                                         

Shop Floor Management, que é uma reunião diária que procura atender os problemas da área;           

TOS Expert, projeto interdisciplinar sistematizado que tem por objetivo resolver os grandes 

problemas;                                                                                                                               

O mapa de especialistas é obtido da Matriz de Capacitação;                                                

Quanto ao coaching, pode ser visto no Shop Floor Management , nas reuniões com o Gerente 

Sênior (CGP-ciclo de gestão participativa) e com o diretor da área e de forma mais informal 

com os gerentes realizando “coaching diário, sempre que o gerente julgar necessário”. 

TIC – 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação

Utilizar internet, 

intranet e 

ferramentas de e-

learning para 

facilitar o 

conhecimento.

São disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning, denominado E-Training 

facilitando o compartilhamento de ideias, a comunicação e o conhecimento;                             

Os sistemas são atualizados e mantidos pela área de TI;                                                         

Sistema SAP  (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados), pelo qual o 

colaborador, via smartfone ou computador, pode acessar a Ordem de Serviço, incluir fotos e 

dados, encerrar a ordem, há a inserção de informações pertinentes à manutenção do 

equipamento, disponibilizando essas informações para todos que forem executar o serviço.

GRH - Gestão 

de Recurso 

Humano

Recompensar com 

incentivos 

monetários ou não 

o compartilhamento 

de conhecimentos.

A “Empresa Inova” tem o “Prêmio Estrela e o Momento Lean”, podendo receber prêmios 

não monetários além da satisfação pessoal;                                                                                    

Na avaliação de desempenho dos funcionários (LEAD) é incluído o compartilhamento de 

conhecimentos, inclusive com metas de desempenho individual.

Categoria Dimensão Descrição Autores Resultados/Evidências

PRÁTICAS DE 

GESTÃO DO 

CONHECIMENTO

Kianto e 

Andreeva 

(2014) 

GE – Gestão 

Estratégica do 

Conhecimento

Mapear e entender 

o conhecimento 

chave da empresa, 

rotinas de avaliação 

de competências.

A Gestão Estratégica de Conhecimento é primordial;                                                                                                                                                                                                                       

Tem implantado o TOS (Trucks Operating System);                                                                                                                                                                                                         

Matriz de Capacitação dentro do TOS que avalia competências e desenvolve conhecimentos;            

Projeto leadership 2020 que desenvolve o benchmark entre empresas do grupo;                                                                                                                                                                                                                                                                           

Benchmarking de conhecimento com empresas no desenvolvimento de novos projetos / 

processos ou materiais;                                                                                                            

O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado e é focada na Matriz de 

Capacitação, entretanto não está sendo desenvolvido de forma adequada.

CO - Cultura 

Organizacional

Promover, 

mensurar e valorizar 

a iniciativa de auto 

aprendizado e uso 

de lições 

aprendidas.

A relação chefe-colaborador e entre colaboradores é muito boa e contínua;                                                                                                                                                                       

"Empowerment" há promoção, mensuração e valorização às iniciativas para o 

autoaprendizado;                                                                                                                    

As reuniões informais não promovem a colaboração interfuncional, entretanto existem reuniões 

formais periódicas que suprem essa colaboração interfuncional;                                             

Shop Floor Management, trabalho em grupo e nas reuniões do Momento Lean;                        

As lições aprendidas são disseminadas e sistematizadas como boas práticas, entretanto não foi 

evidenciado. 
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 As organizações têm uma alta preocupação por explorar o conhecimento externo para 

manter sua competitividade. A competitividade sustentável depende não só de uma adequada 

execução dos processos de Gestão do Conhecimento da organização, mas também de como as 

firmas expandem e reconfiguram sua base de conhecimento, adicionando novo conhecimento 

(INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). 

 

4.2 Influência da Capacidade Absortiva no Desempenho e Qualidade  

Conforme indicado no Capitulo 2 – Fundamentação teórica, item 2.2, Zahra e George 

(2002, p. 186) conceituaram a Capacidade Absortiva como “um conjunto de rotinas 

organizacionais e processos pelos quais a empresa adquire, assimila, transforma e explora o 

conhecimento com o propósito de criar valor”.  

No modelo de Zahra e George (2002), há quatro dimensões a analisar, duas são de 

Capacidade Absortiva Potencial, aquisição e assimilação, e duas de Capacidade Absortiva de 

Realização, transformação e explotação. 

4.2.1 Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição 

 Na dimensão Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição Zahra e George (2002) 

descrevem que quanto maiores forem a experiência e base de conhecimento prévio melhor 

será o direcionamento e a eficiência das capacidades de aquisição do conhecimento obtido 

externamente. Assim, questionou-se aos entrevistados: “Qual é a capacidade da sua área em 

localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento externo considerado importante para o 

desenvolvimento da manutenção?”. 

 Os sete entrevistados demonstraram que a Capacidade Absortiva Potencial de 

Aquisição é presente na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo algumas transcrições que 

reforçam a existência da Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição: 

A área sente necessidade da capacidade absortiva, nós convidamos  parceiros de uma 

empresa prestadora de serviço, sendo que não temos nenhuma necessidade premente, logo 

buscamos localizar, identificar e avaliar novas necessidades. Às vezes isso desperta a 

curiosidade e você passa a conhecer mais de algo que não existe aqui na fábrica, então, por 

exemplo, a eficiência energética é o grande ponto que a gente tem explorado, nós 

chamamos as empresas para debater, discutir um pouco sobre o tema, buscamos  fazer 

projetos-piloto para aprender, para desenvolver, para abrir novos caminhos, porque se 

deseja crescer esse é um caminho que não tem volta. (Gerente Sênior) 

A necessidade, a capacidade da área de adquirir conhecimento externo, considerado 

importante para o desenvolvimento da manutenção é total. Temos muita gente de fora, que 

são empresas especializadas que desenvolvem que tem conhecimento adquirido, 

provavelmente na maioria das vezes até por ser juntamente especialista nessa área. [...]. 

uma consultoria, ou você vai adquirir alguma coisa, contrata um serviço, um material. 

Contatamos alguns fornecedores e pedimos para eles fazerem uma proposta, a gente analisa 
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dentro do nosso conhecimento, óbvio que os especialistas externos e os “benchmark” que 

têm  no grupo vão ser ofertados para a gente. Nós utilizamos os nossos especialistas, nossos 

engenheiros ou técnicos, com conhecimento para entender e conversar com essas pessoas, 

para chegar e deter aquilo que nos interessa. [...], mas a gente pode ter alguma coisa que 

não seja o mais moderno do mundo na atualidade, mas que atenda 90, 95% das nossas 

necessidades, com  um custo mais acessível. (Gerente A) 

Eu entendo que o processo de manutenção é dividido em três partes: a parte de PLAN a 

parte de BUILD e a parte de RUN. [...]. Então eu sou aquele cara que têm a visão, eles têm 

os estudos de Life Cicle ( vida útil do equipamento) e através de estatísticas do SAP, mais 

experiência da equipe, mais estado de conservação ou vida útil desse equipamento, essa 

área de planejamento me suporta nessa fase. Então a gente determina Budget, determina 

escopo, determina o time-line, passamos por uma fase de Building, que a fase de 

construção, nesse momento a equipe é fundamental, porque associado ao fornecedor que 

vai colocar aquele equipamento aqui, dentro da empresa, a equipe suporta todo o processo 

de instalação. Então corre junto, adquire conhecimento durante essa fase também, então é aí 

que eu ganho o conhecimento para me suportar na fase de funcionamento. Minha equipe é 

fundamental neste processo, e depois quando é feito o Tryout deste equipamento, este 

equipamento é entregue a meu time, para operarmos e cuidarmos. (Gerente B) 

Eu retorno a uma resposta que nós demos na primeira parte, onde nós temos um banco de 

dados, com o custo de treinamento, então cada vez que entra um novo equipamento, novo 

processo de manutenção, ou de produção, os colaboradores envolvidos tem treinamentos 

específicos, o colaborador é convidado a participar desse treinamento, para que ele adquira 

o conhecimento, a capacitação necessária para manutenção daquele novo equipamento, 

daquele novo processo. Então existe essa pesquisa por parte do RH, que faz sob demanda 

apresentada pela área técnica, então eu identifico qual é a minha necessidade, e peço apoio 

a área responsável, para desenvolver um treinamento naquela especialidade que eu entenda 

que necessite ser reciclado, ou adquirir novos conhecimentos. (Gerente C) 

Hoje a internet é um veículo que é muito importante, [...] se estou com um problema que eu 

não entendo, um tipo de tinta que eu preciso utilizar, você vai à internet, nela já tem. [...] , 

então eu acredito que essa parte de você ir buscar o potencial externo ele está na internet, 

então é muito fácil você procurar uma empresa especialista, o que está acontecendo no 

mercado, [...] e você tem toda a liberdade de chamar essa empresa aqui para te explicar 

melhor, para você ter um conhecimento disso. [...], institutos a gente consegue receber o 

conteúdo deles para desenvolver aqui dentro, isso daí é aberto. Por exemplo, o “site 

strategy” que foi pedido, até o pessoal de obras fez, nós tivemos todo o habitat usado para 

desenvolver formas construtivas mais eficientes, mais rápidas, mais baratas, que eles foram 

buscar no mercado e passaram para nós. Então é fácil vir essa metodologia para nós, foi o 

que nós fizemos mudamos bastante, por causa de novas patologias de material, coberturas 

novas, nós temos esse conhecimento agora. Porque eu vejo assim, eles fazem a obra, depois 

tem que passar para nós da manutenção mantermos. (Engenheiro A) 

[...], infelizmente por causa de um acidente grave, um retrofit na Subestação 88, colocando 

equipamentos de ponta, com proteção de fibra ótica, com Arc flash.  O objetivo é para 

melhorar o sistema, diminuir o tempo de resposta, onde isso resulta em evitar danos 

materiais, seria até segundo plano, o primeiro plano seria evitar acidentes pessoais, e isso a 

gente está considerando uma tecnologia de ponta e a gente consegue isso com os 

fabricantes, com os fornecedores, e pesquisando na internet. Por outro lado, o que nós 

estamos fazendo hoje a nível  de “Empresa Inova”, não estamos mais trocando os cabos de 

média tensão por idade, estes cabos têm um custo altíssimo e atualmente avaliamos a vida 

útil dos cabos e não simplesmente pegar e trocar por idade, pois não quer dizer que os 

cabos estejam condenados, nós estamos com algumas empresas fazendo teste de ponta não 

destrutivo, similar ao Hipot Test ou Megger Test. (Engenheiro B) 

Nós temos dentro das equipes de trabalho os grupos de trabalho. Esses grupos são 

responsáveis por tarefas. Para desenvolver essas tarefas o grupo precisa desenvolver esse 

conhecimento novo. Esse conhecimento é dividido sempre em habilidades de cada um e 

você é responsável por ir atrás desse conhecimento junto aos fornecedores, as empresas, 

pesquisando na literatura disponível, você vai ter que estudar e aprender esse novo 

conhecimento. Essa pessoa que deteve o conhecimento acaba por disseminar aos demais 
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integrantes do grupo. Não é algo passado para todo mundo, é passado para os integrantes do 

grupo envolvidos no processo. (Engenheiro C) 

 Na “Empresa Inova” a Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição está 

caracterizada pela ênfase no apoio interdepartamental para resolver problemas, conforme 

relatado pelo Gerente B as fases de planejamento, aquisição, instalação e operação, refletem 

exatamente este apoio interdepartamental para resolver problemas, disseminando conceitos e 

ideias relevantes, pela busca e interesse por informações pertinentes a área e além da área, em 

que ao término todos acabam por agregar valor, agregar conhecimento. 

 O Engenheiro C comentou do trabalho em grupo conforme podemos observar a figura 

19 - Procedimento para eleição e remuneração do porta voz do trabalho em grupo, 

responsáveis por tarefas, por exemplo, a manutenção de um equipamento novo. Esta atividade 

para ser desenvolvida necessita que o grupo adquira o novo conhecimento e posteriormente 

venha a dissemina-lo aos demais. 

Figura 19 - Procedimento para eleição e remuneração do porta voz do trabalho em grupo

  

Fonte: “Empresa Inova” 
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 Pode-se observar que a diversidade de conhecimento e experiência foi indicada pelos 

gestores como de alta relevância. A interação entre essas pessoas e os fornecedores que 

possuem diferentes estruturas de conhecimento é um importante componente que propicia o 

aumento da Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição.  

4.2.2 Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação 

 Na dimensão Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação Zahra e George (2002) 

descrevem da mesma forma mencionada no item 4.2.1, ou seja, que quanto maiores forem a 

experiência e base de conhecimento prévio melhor será o direcionamento e a eficiência da 

capacidade de assimilação do conhecimento obtido externamente. Desta forma questionou-se 

aos entrevistados: “Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou 

informação) externo? Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, 

interpretar, internalizar e entender o conhecimento?”. 

 Os sete respondentes demonstraram que a Capacidade Absortiva Potencial de 

Assimilação faz parte da área de manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo 

algumas transcrições que certificam a existência da Capacidade Absortiva Potencial de 

Assimilação na manutenção: 

É uma pergunta difícil de responder. Muito difícil porque se eu falar que sim eu não tenho a 

efetiva evidência, logo não enxerga o limite, entendeu, por isso que eu falo que é difícil. Eu 

volto a falar para você que a gente tem explorado bastante a procura por conhecimento 

externo para tentar aplicar internamente, nós temos aqui algumas experiências internas 

alguns projetos piloto interno, que surgiram dessa troca, isso prova para nós gestores que a 

capacidade de absorção ela é boa e tem surtido resultado. Minha meta é que isso vá para a 

área inteira e eu ainda não percebi isso na área como um todo.  (Gerente Sênior) 

Eu creio que respondi essa questão na pergunta anterior, pois como disse na anterior, nós 

utilizamos os nossos especialistas, nossos engenheiros ou técnicos, com conhecimento para 

entender e conversar com essas empresas, essas pessoas, para chegar e deter aquilo que nos 

interessa. (Gerente A) 

Nosso time é feito basicamente de especialistas, são pessoas, então entendo que esse 

processo é um processo heterogêneo. Existem pessoas com capacidades mais elevadas e 

outras com algumas limitações, então nós trabalhamos com uma média, falando de média 

eu entendo que meu time tem essa capacidade de analisar, classificar, processar, interpretar, 

internalizar, entender o conhecimento de uma forma diferente, em função do nível 

heterogêneo de conhecimento do meu time, eu tenho especialistas com 50 anos de idade, eu 

tenho engenheiros recém-formados com 30 anos de idade, então, respeitando as suas 

individualidades eu tenho esse processo. Eu faço o processo de avaliação do Lead, que é 

uma  avaliação de performance para o meu time, e dentro desse Lead eu procuro pontuar 

isso. [...]. Então eu tenho uma ferramenta de RH que me suporta no sentido de colocar isso 

de forma isonômica, fazendo com que a minha subjetividade fique no segundo plano e eu 

seja mais racional possível.[...]. A avaliação surge com o dia a dia com o aumento de 

performance, com um aumento de entrega de resultados, mas falar para você que eu 

verifico se absorveu o conhecimento no treinamento, eu não tenho condições de falar isso. 

(Gerente B) 
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Aqui nós temos uma ferramenta que cada vez que o colaborador passa por um treinamento, 

uma reciclagem, nós recebemos por parte do RH um formulário com várias funções. Nesse 

formulário a gente avalia o quanto o nosso colaborador absorveu da informação ministrada 

no treinamento. Como é que a gente percebe isso? No dia a dia o quanto ele pratica aquele 

conhecimento que ele adquiriu, então ali eu falo se ele foi satisfatório, se ele não foi 

satisfatório, se ele superou a minha expectativa, então de repente eu dei um treinamento 

para um colaborador e além dele fazer, abriu os olhos dele, e ele conseguiu ir além do que 

ele tinha recebido como informação.  Então existe uma ferramenta que o RH nessa área de 

treinamento também registra isso, que é o quanto o colaborador absorveu do treinamento. 

Isso vale para todos os níveis, do gerente, dos engenheiros, do supervisor, dos operadores 

de manutenção, todos que participam e quem faz essa avaliação é sempre o nível 

hierárquico acima, o chefe imediato que trabalha com essa pessoa. (Gerente C) 

Está vindo coisa nova no mercado e aí depende da cabeça da pessoa que está esperando 

isso, se for uma pessoa muito fechada que está acostumada fazer do seu jeito, ele não vai 

assimilar de jeito nenhum. Mas eu vejo que se for uma pessoa preparada, que quer ainda 

progredir um pouco, é normal ela assimilar. É claro que você tem que ir atrás, tem que 

procurar saber, você tem que ter vontade de aprender, senão você vai ficar no método 

antigo é por isso que tem pessoas que ficam paradas no tempo. (Engenheiro A) 

Eu, no caso como um dos responsáveis do setor de abastecimento começo com um estudo 

antes, pesquisando na internet, consultando outras empresas. Eu visitei a Vale do Rio Doce, 

onde eu tive a oportunidade verificar o teste não destrutivo feito nos cabos de média tensão,  

então pesquisando, estudando, conhecendo e a próxima etapa seria trazer o fornecedor aqui, 

onde ele faz uma apresentação e consegue te mostrar a eficácia daquilo que ele vai fazer, 

por outro lado não só mostrando, ele apresentando empresas em que ele já fez os testes, 

apresentando relatórios, apresentando o resultado. E aí a gente conseguindo assimilar esses 

testes, essa avaliação, a gente consegue pegar e passar [...], consegue assimilar, aprender 

um pouco mais, passar essas informações para eles, e depois conseguir passar isso tudo 

para o grupo. Outra coisa importante é quando a empresa vem para fazer o teste, eu deixo 

um, dois ou três colaboradores do grupo acompanhando e automaticamente eles vão 

questionar também o fornecedor e vão chegar a um conhecimento muito bom. (Engenheiro 

B) 

Isso tem e é alta essa capacidade de assimilação, pelo conhecimento técnico que cada um 

tem de formação. Nós somos uma empresa que costumamos ter coisas de ponta, então 

estamos sempre atrás de coisas novas. Essa entrada de novos conhecimentos acaba virando 

para nós uma rotina, no dia a dia entrando equipamento novo, uma coisa nova, uma 

tecnologia nova, e nós estamos tendo que lidar com isso, então como a área não é estanque 

com relação a isso, onde de repente aparece uma coisa nova e todo mundo se assusta, o 

aparecer uma coisa nova para nós, é o dia a dia, não temos dificuldades em lidar com isso, 

não. Então aquela coisa de repente eu chegar numa linha de montagem toda com AGV toda 

automatizada e rapidamente todos estamos lidando com isso sem ter grandes dificuldades. 

(Engenheiro C) 

 Pode-se observar que a avaliação da assimilação do conhecimento é sentida como 

problemática por alguns dos gestores, entretanto outros a consideram rotineira, fazendo parte 

do dia a dia da empresa. Conforme Zahra e George (2002), quanto maiores forem a 

experiência e base de conhecimento prévio, melhor será o direcionamento e a eficiência das 

capacidades de assimilação do conhecimento obtido externamente, exatamente como foi 

colocado pelo Engenheiro C, pois iniciou sua fala dizendo que a capacidade de assimilação é 

alta em decorrência do conhecimento prévio que cada um tem na manutenção. Já o 

Engenheiro B colocou que conseguindo assimilar o conhecimento, consegue passar aos 

demais, enquanto que os Gerentes B e C comentaram que possuem uma ferramenta de 
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avaliação isonômica da área de RH da empresa, que permite que avaliem os colaboradores e 

conseguem perceber se foi assimilado o conhecimento em função do melhor desempenho 

apresentado posteriormente. Quanto mais educação e formação, maior é a capacidade 

individual para assimilação e utilização de novos conhecimentos, aumentando a influência 

positiva no nível de Capacidade Absortiva e assim as manutenções executadas serem mais 

bem sucedidas. 

4.2.3 Capacidade Absortiva Realizada de Transformação 

 Na dimensão Capacidade Absortiva Realizada de Transformação, Zahra e George 

(2002) descrevem que a transformação é a capacidade de desenvolver e refinar as rotinas e 

práticas que permitem combinar o novo conhecimento com a base de conhecimento prévio 

por meio da adição de conhecimento, eliminação de conhecimento ou de diferentes formas de 

percepção. A transformação facilita a identificação de oportunidades. Desta forma, 

questionou-se aos entrevistados: “Qual é a capacidade da sua área em facilitar o 

compartilhamento e combinação do seu conhecimento anterior com o novo conhecimento 

adquirido e assimilado (consiste em adicionar, eliminar, interpretar e combinar o 

conhecimento existente de uma nova e diferente forma)?”. 

 Os sete respondentes demonstraram que a Capacidade Absortiva Realizada de 

Transformação faz parte da área de manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar 

abaixo algumas transcrições que favorecem a existência da Capacidade Absortiva Potencial 

de Assimilação na manutenção: 

Lá vou eu voltar no projeto anterior da manutenção, que eu te falei, onde nós tínhamos ou 

temos exatamente o antes, o durante e o depois, que é a implantação não do SAP, porque o 

SAP é uma ferramenta de prateleira, certo, mas é um conhecimento que tivemos que 

colocar dentro desse sistema. Não só do sistema de alguns periféricos que vão facilitar, 

melhorar a qualidade dos dados imputados, então isso só foi possível saindo dos arredores 

da cerca da fábrica e buscando externamente. Então, para isso você tem que saber o que é 

que está acontecendo, o que é que pode ser feito, quem ou quais áreas eu tenho que 

mobilizar, e não é só para realizar. Eu tenho que conquistar essas áreas, mostrar que o 

projeto é viável e vai trazer ganho para a área, para empresa, para o board da companhia. 

Este é um dos grandes exemplos que demonstra exatamente isso de conhecer, aprender, 

assimilar, transformar, implantar e utilizar de uma forma concisa todos os passos. (Gerente 

Sênior) 

A gente faz isso aí quando da participação de alguns congressos. A gente escolhe o 

especialista, [...] participando de um congresso, adquirindo novos conhecimentos para 

trazer para cá e a gente fazer a implementação disso aqui, [...], ela não vai voltar com o 

conhecimento “Master” daquilo que foi visto, porém vai voltar com muito mais 

conhecimento de quem não foi. E aí vai abrir a discussão e a possibilidade de mostrar 

aquilo que existe. Então, com base nisso, essa pessoa vai trazer para a gente algumas 

oportunidades para gente melhorar.[...], nós vamos monitorar aquilo que mudou, como era 

o antes e depois, a gente faz isso com uma certa frequência, em todos os “Clusters” isso já 

aconteceu para a gente em zeladoria em Manutenção Civil. (Gerente A) 



93 
 

 

Quando eu comentei com você, eu tenho uma equipe heterogênea, profissionais bastante 

experientes e profissionais que não tem tanta experiência, uma relação bastante interessante 

que eu tenho percebido é que quanto maior o nível de conhecimento e maior a faixa etária 

da pessoa, mais dificuldade eu tenho de fazer essa transformação, quanto menor o nível de 

conhecimento e menor idade, mais fácil eu fazer a transformação. Acho que está mais ou 

menos relacionado à questão da experiência, a pessoa conforme ela começa a avançar na 

questão da idade, conhecimento e experiência de processo, ela começa a ser mais reativa à 

transformação, à mudança ao novo, esse é o processo que eu tenho percebido aqui. Porém 

são pessoas que não posso descartar simplesmente coloca-las de lado, simplesmente por 

que o nível de conhecimento delas é muito elevado. Então eu acho que essa é a grande 

brincadeira de você administrar essa alta especialização versus a alta resistência também na 

mudança. Por outro lado tenho um jovem, aquele cara que está muito motivado, muito 

afim, mas ainda não está maduro suficiente. Então o papel de gestor é fundamental nesse 

processo. (Gerente B) 

Como eu falei no início, a nossa fábrica é uma fábrica extremamente dinâmica. Temos 

pessoas com muita experiência, com mais de 30 anos de empresa, [...]. Os nossos produtos 

tinham uma característica, os nossos equipamentos eram mais rudimentares, e eles 

evoluíram. Esse conhecimento vai acumulando ao longo do tempo e a equipe começa a 

compartilhar esse conhecimento de uma forma tão natural, é a sede de conhecimento das 

novas pessoas, [...], e essas pessoas vêm com conhecimento atual e que é compartilhado 

com a gente,  mas eles têm muito mais sede de conhecer como é que a gente trabalhou, 

como que nós estamos trabalhando ao longo dos anos e é muito legal porque você percebe 

o brilho nos olhos deles. Quando você passa o seu conhecimento, quando você começa a 

discutir aquilo que o cara tá aprendendo hoje numa universidade, com o que você aprendeu, 

e o que a vida lhe ensinou. (Gerente C) 

Assim a gente falou em alguns itens anteriores, ainda está faltando aquele tempo de você 

fazer a reunião, mostrar práticas realizadas novas, a divulgação para o pessoal interno. 

Como a gente não tem muito tempo, somente assimila quem tem a vantagem de participar 

dessas divulgações. Porque a área está muito pequena e tem poucas pessoas a assimilação 

fica para quem foi buscar o conhecimento, essa divulgação interna, que está meio 

complicada porque se você tem vontade, se você quer escutar vai assimilar muito mais 

fácil, você não vai parar, agora se o cara é fechado e não quer, ele só vai aprender na hora 

que chegar na prática. Puxa vida não deu certo, veja se você tivesse feito daquele jeito 

daria. (Engenheiro A) 

Eu digo que é tudo uma evolução, você tem um conhecimento passado, que é onde vêm as 

novas tecnologias, você pega e aprende essa nova tecnologia e automaticamente você 

consegue assimilar a antiga com atual.[...]. Então a área com o pessoal no dia a dia têm 

muita facilidade em conseguir assimilar os conhecimentos. Hoje nós estamos com a 

indústria 4.0 onde pode ser que no detalhe alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma 

dificuldade, mas todo mundo sabe que foi a junção de internet, informação, comunicação,  

juntou tudo que tinha no passado, numa coisa só chamado hoje de indústria 4.0. 

(Engenheiro B) 

Eu não acho que as pessoas que a gente trabalha junto tem essa dificuldade de compartilhar, 

porque a gente vive com todos os mundos aqui, então nós temos coisas de tecnologia muito 

nova como também trabalhamos com máquinas e equipamentos da década de 60, e 

convivem juntos e funcionam muito bem. Então o trabalhar com isso e lidar com a essas 

diferenças é o nosso dia a dia, a vontade seria estar com equipamentos atuais, mas isso tem 

também um fator financeiro, você não consegue estar trocando tudo porque saiu alguma 

coisa nova. (Engenheiro C) 

 De forma complementar, é importante salientar que práticas de Gestão do 

Conhecimento colaborativas têm um papel importante nas rotinas de transformação, pois 

conectam as pessoas, criando as redes necessárias que provocam os insights (DÁVILA; 

NORTH; VARVAKIS, 2016). “As redes informais também são importantes na identificação e 

assimilação de novos conhecimentos por meio da integração social ao proporcionar a 
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transferência de conhecimentos tanto tácito como explícito” (JENOVEVA-NETO, 2016, p. 

167). 

 Uma questão positiva é que as lideranças concordam quanto à capacidade de 

aprendizagem de novos conhecimentos, facilitando o acesso ao conhecimento externo e neste 

sentido auxilia a empresa a alcançar a inovação na área de manutenção (com a modificação 

dos processos ou aquisição de novas máquinas e equipamentos) e, por conseguinte melhorar o 

desempenho e qualidade da área de manutenção. 

4.2.4 Capacidade Absortiva Realizada de Explotação 

 Na dimensão Capacidade Absortiva Realizada de Explotação, Zahra e George (2002) 

descrevem que a explotação é a capacidade de uma organização de incorporar o conhecimento 

adquirido, assimilado e transformado em suas operações, ou seja, ocorre mediante a 

capacidade de refinar, desenvolver e/ou trocar as competências existentes por novas, através 

da incorporação nas rotinas operacionais, por exemplo, na área de manutenção. Assim, 

questionou-se aos entrevistados: “Qual é a capacidade da sua área em incorporar o 

conhecimento adquirido, assimilado e transformado em suas operações e rotinas para a 

aplicação e uso da área (esta capacidade dará origem à criação ou melhoria de processos, 

serviços, qualidade ou competências)?”. 

 As transcrições abaixo ratificam que há Capacidade Absortiva Realizada de 

Explotação na “Empresa Inova”: 

O exemplo anterior responde a essa pergunta, pois demonstra exatamente isso de conhecer, 

aprender, assimilar, transformar, implantar e utilizar de uma forma concisa todos os passos. 

(Gerente Sênior) 

Total, a gente trabalha muito com o PDCA na empresa, então você olha o processo como 

um todo, gira o ciclo PDCA, vai desde o planejamento, a execução, a verificação e ação 

corretiva em cima daquilo vai girando, vai melhorando. A partir do momento que isso foi 

resolvido, está funcionando, a gente padroniza e vai para o ciclo SDCA, então isso é feito 

com frequência não só aqui na manutenção, mas na fábrica como um todo. (Gerente A) 

Vencida essa fase da rejeição ou da objeção a capacidade é total, porque aí você ganha o 

reforço do conhecimento do cara que estava fazendo a objeção, uma vez que ele compra a 

ideia, você ganha um foguete na mão.  O cara lança toda aquela bagagem, toda aquele 

conhecimento, aquele “Punch” que ele tinha de conhecimento, na direção correta, aí você 

tem que fazer o contrário, você tem que frear senão o negócio extrapola. (Gerente B) 

Então, a gente tem isso de uma forma natural, nossos colaboradores são incentivados a 

buscar o conhecimento, trazer esse conhecimento para dentro do seu processo. Então as 

pessoas acabam evoluindo e a empresa acaba evoluindo, de uma forma bem dinâmica, mas 

natural. Os fóruns de manutenção que nós temos com as fábricas, os fóruns entre o próprio 

grupo de trabalho, [...], elas acabam compartilhando mais informação,[...], a coisa é natural. 

As pessoas hoje são mais integradas, existe uma interdependência maior entre as pessoas, 

entre o grupo de trabalho, onde o conhecimento flutua, e o resultado é a excelência que a 

gente consegue oferecer no nosso processo. (Gerente C) 
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Então acho que uma coisa tem a ver com a outra, a capacidade você está colocando em 

prática, tudo que você aprendeu, ou foi buscar de patologias novas, novos materiais, novas 

atualizações do mercado vem na sua proatividade de buscar. Com várias formas 

construtivas novas, para ajudar na aceleração do processo, na qualidade do processo, isso a 

gente tem que pôr em prática, porque praticamente virou padrão. A empresa disponibiliza 

essa possibilidade de buscar essa proatividade, ela não te barra de jeito nenhum, a única 

coisa que eu acho que falta é a empresa ajudar nessa divulgação. [...]. Formalizar o fórum 

dessas melhorias, por causa da correria, da urgência, [...]. (Engenheiro A) 

A nossa área,[...], é uma área diferenciada da fábrica, quando você fala “eu trabalho com 

manutenção de alta tensão”, não é uma área comum falando de parte elétrica. O nosso 

pessoal tem muito poder de assimilar e eles conseguem fazer na área todo dia criando algo 

novo, outro dando uma ideia, fazendo melhorias constantes.[...], tem muita gente da fábrica, 

que não tem conhecimento de alta tensão, e o nosso pessoal consegue assimilar porque eles 

estão vivendo isso no seu dia a dia, e vivendo isso todos os dias, eles conseguem criar e 

melhorar a todo instante. (Engenheiro B) 

[...] é que se eu adquiri uma nova tecnologia ou comecei a conviver com essa nova 

tecnologia como é que eu coloco essa nova tecnologia ou como é que eu melhoro aquilo 

que não tem essa tecnologia para que ela não seja igual a essa tecnologia, mas chegue mais 

perto dela. Nós temos feito isso no nosso dia a dia, como a gente convive com todos os 

mundos simultaneamente a gente tem certa facilidade em fazer esse entrosamento de 

tecnologia. Outro ponto forte da área é o atendimento dos desejos da produção em si. 

Porque temos pouquíssimas, [...] reclamações, a gente tem um acordo de qualidade onde é 

acertado o que a gente fornece e a qualidade daquilo que a gente fornece, com o nosso 

cliente, e a gente cumpre esse acordo rigorosamente com bastante desempenho. 

(Engenheiro C) 

 Os líderes concordam que a gestão apoia e disponibiliza essa possibilidade de buscar a 

proatividade, desenvolver e trocar as competências existentes por novas através da 

incorporação nas rotinas do trabalho da manutenção. A empresa é capaz de modificar 

rapidamente seus processos e serviços em função de novos conhecimentos importantes e 

impactantes ao desenvolvimento da área e da empresa. A empresa aplica um conjunto de 

fatores internos de conhecer, aprender, assimilar, transformar e implantar como mecanismos 

de integração social. Estes mecanismos facilitam o compartilhamento, a explotação e 

utilização de conhecimentos que acabam aumentando a eficiência de capacidade de 

assimilação e transformação, podendo ocorrer de forma sistemática formal como 

informalmente (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 Pode-se ver no quadro 10 um resumo da categoria Capacidade Absortiva em que são 

apresentadas a categoria, dimensões, descrição, autores, questões aplicadas nas entrevistas e a 

indicação do percentual de respostas contempladas por entrevistado avaliadas pelo 

pesquisador. 
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Quadro 10 – Resumo da Categoria Capacidade Absortiva 

Fonte: Zahra e George (2002), adaptado pelo autor  

4.3 Desempenho e Qualidade são influenciados pelo conhecimento 

 Conforme indicado no Capítulo 2 – Fundamentação teórica, item 2.3, Darroch (2005) 

desenvolveu um modelo de avaliação do desempenho em que os elementos avaliados, 

agrupados em duas dimensões, são a mensuração comparativa de desempenho e a mensuração 

interna de desempenho. A principal fortaleza do método de Darroch (2005) é a simplicidade 

dos seus componentes e sua forte eficiência para representar o desempenho real. 

 Tendo-se as dimensões definidas para desempenho, definiu-se as dimensões da 

qualidade. 

 Para Kotler (2000) um serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra, e que não resulta na propriedade de nada. 

Além da intangibilidade, os serviços apresentam outras três características que afetam a 

elaboração dos programas: inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Assim, a 

qualidade em serviço pode ser considerada o agente entre o nível de eficácia do serviço e a 

expectativa do usuário. 

CAPACIDADE 

ABSORTIVA

Zahra e 

George 

(2002) 
É a capacidade de 

desenvolver e refinar as 

rotinas e práticas que 

combinam o novo 

conhecimento com a base 

de conhecimento prévio.

Uma questão positiva é que as lideranças concordam quanto à capacidade de aprendizagem 

de novos conhecimentos, facilitando o acesso ao conhecimento externo e neste sentido auxilia 

a empresa a alcançar a inovação na área de manutenção (com a modificação dos processos 

ou aquisição de novas máquinas e equipamentos) e, por conseguinte melhorar o desempenho e 

qualidade da área de manutenção;                                                                                                        

As redes informais também são importantes na identificação e assimilação de novos 

conhecimentos por meio da integração social ao proporcionar a transferência de 

conhecimentos tanto tácito como explícito.

CARE – 

Capacidade 

Absortiva 

Realizada de 

Explotação

Capacidade de refinar, 

desenvolver e/ou trocar as 

competências existentes por 

novas, através da 

incorporação, nas rotinas 

operacionais.

A gestão apoia e disponibiliza essa possibilidade de buscar a proatividade, desenvolver e 

trocar as competências existentes por novas através da incorporação nas rotinas do trabalho 

da manutenção;                                                                                                                                            

A empresa é capaz de modificar rapidamente seus processos e serviços em função de novos 

conhecimentos importantes e impactantes ao desenvolvimento da área e da empresa;                  

A empresa aplica um conjunto de fatores internos de conhecer, aprender, assimilar, 

transformar e implantar como mecanismos de integração social, facilitando o 

compartilhamento, a explotação e utilização de conhecimentos.

CAPAS – 

Capacidade 

Absortiva 

Potencial de 

Assimilação

Permitem analisar, 

processar, interpretar e 

entender a informação de 

fontes externas. O fator que 

promove a assimilação de 

conhecimento é a 

compreensão. 

Quanto maiores forem a experiência e base de conhecimento prévio, melhor será o

direcionamento e a eficiência das capacidades de assimilação do conhecimento obtido

externamente;                                                                                                                                  

Fazem avaliação isonômica, que permite que avaliem os colaboradores e percebem se foi

assimilado o conhecimento em função do melhor desempenho apresentado posteriormente;

Quanto mais educação e formação, maior é a capacidade individual para assimilação e

utilização de novos conhecimentos, aumentando a influência positiva no nível de Capacidade

Absortiva e assim as manutenções executadas serem mais bem sucedidas.

CAPAQ - 

Capacidade 

Absortiva 

Potencial de 

Aquisição

Refere-se à capacidade da 

organização para identificar 

e adquirir conhecimento 

gerado externamente e 

crítico para sua operação.

Na “Empresa Inova” a Capacidade Absortiva Potencial está caracterizada pela ênfase no apoio 

interdepartamental para resolver problemas.                                                                 

Disseminando conceitos e ideias relevantes, pela busca e interesse por informações 

pertinentes à área e além da área, em que ao término todos acabam por agregar valor, agregar 

conhecimento;                                                                                                                                                                                                                                                    

Tem também o trabalho em grupo, responsáveis por tarefas, por exemplo, a manutenção de 

um equipamento novo.

CART – 

Capacidade 

Absortiva 

Realizada de 

Transformação

Autores Resultados/EvidênciasCategoria Dimensão Descrição
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 Dessa forma, Parasuraman, Zheitaml e Berry (1985) apud Pena (2013, p 1236) no 

intuito de entender como os usuários percebiam e avaliavam a qualidade dos serviços, 

definiram as dimensões de tangibilidade, confiabilidade, responsividade, garantia e empatia. 

 Essas dimensões não são mutuamente exclusivas, ainda assim, “fornecem uma 

importante estrutura para a compreensão das expectativas dos usuários, sendo aspectos que 

delineiam o serviço sob o ponto de vista de quem irá julgá-lo” (PENA et al., 2013, p. 1236). 

4.3.1 Mensuração Comparativa de Desempenho   

 Avalia as características de rentabilidade, quota de mercado e crescimento. Assim 

questionou-se aos entrevistados: “Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as 

características de Rentabilidade, Market Share e Crescimento da organização e como o 

conhecimento influencia esse desempenho?”. 

As transcrições abaixo ratificam a mensuração comparativa de desempenho na “Empresa 

Inova”: 

Falando da empresa com relação ao Market Share ela é líder no mercado, ela continua 

disputando ali par e passo. Nosso indicador de disponibilidade de Insumos, por exemplo, 

ele afeta a produção diretamente, se não executarmos a manutenção de forma adequada, 

não conseguiremos atingir os índices necessários, e como vamos atingi-los, mantendo o 

MTBF, MTTR, o Backlog, etc. dentro dos níveis adequados, que são obtidos em virtude 

dos conhecimentos dos colaboradores de manutenção aplicados às máquinas e aos 

equipamentos. (Gerente Sênior) 

Nós temos vários indicadores “KPI” para medir a gente mesmo em relação à manutenção. 

“Não é o caso de rentabilidade, Marketshare” mas a gente faz bastante coisa. A gente faz 

um KAIZEN, por exemplo, a manutenção juntou uma equipe para fazer uma abordagem 

sistêmica, uma nova visão, [...], então a gente tem isso aí e costuma fazer. Esses KPI’s que 

a gente tem voltados à manutenção, são acompanhados ali a maioria deles diariamente, mas 

numa frequência mensal, se faz uma verificação deles e aí tomamos as decisões que podem 

ser o ciclo de PDCA e SDCA. (Gerente A) 

Por exemplo, a questão da eficiência energética aqui na planta,[...], isso veio na forma “Top 

down” corporativo, a gente teria que ser mais eficiente de modo amplo de todas as energias. 

Colocamos nossos melhores trabalhadores, nós aparelhamos esses caras, participaram de 

congressos, de órgãos e entidades de classe, nós inscrevemos eles em eventos e palestras, 

fizemos benchmarking com outros locais, e isso apareceu.[...], o pessoal faz uma gestão tão 

eficiente que hoje as iniciativas de economia de energia, o “save” de energia, aqui dessa 

área que eu trabalho, são as que trazem o maior retorno.[...]. Então eu acho que isso é mais 

do que o KPI é uma comprovação, [...], de que essas pessoas através da gestão, do 
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aprimoramento, elas fizeram isso. Nós não dissemos como eles deveriam fazer, eles se 

formaram, eles se capacitaram, eles se interessaram, eles se motivaram e trouxeram 

resultado. Eu acho que isso é uma prova muito clara, de que o improvement, o aumento de 

conhecimento, provocou o resultado para o bem da empresa. (Gerente B) 

O principal indicador é o financeiro, onde hoje nós buscamos redução dos custos de 

manutenção e o conhecimento a nossa capacidade de transformar, de se adaptar acaba 

influenciando diretamente na redução desses valores para empresa. Quando nós fomos 

desafiados a um corte de verba, por exemplo, nós temos que buscar fazer diferente, para 

poder atingir o resultado. Nós temos uma máxima aqui que é muito difícil você fazer 

sempre a mesma coisa e buscar um resultado diferente, então você tem que inovar, você 

tem que fazer algo diferente, e o conhecimento, a sua habilitação, a sua capacitação, tem 

tudo a ver com isso, eu consigo ser mais produtivo com o menor custo em função do 

conhecimento que eu agrego ao processo. (Gerente C) 

Todas as áreas tem que ter os seus indicadores, para você ser avaliado no seu desempenho, 

então nós temos realmente indicadores de atendimento, indicadores de Budget, indicadores 

de performance e execução de serviços, então isso é tudo mensurado mês a mês, a gente 

tem junto com SAP e algumas outras ferramentas que fazem esses gráficos de desempenho, 

tanto pessoal, como da própria área. Estes indicadores estão estáveis, a única coisa que 

piorou um pouco foi o tempo de atendimento das solicitações, por causa do número de 

funcionários que tem na área. [...]. Com relação à qualidade, isso não influenciou, isso até 

melhorou, porque hoje a gente tem materiais que dão uma qualidade, uma eficiência de 

trabalho, muito melhor. (Engenheiro A) 

Dentro da área de manutenção eu faço gestão de contrato de manutenção, onde eu  consigo 

avaliar as manutenções, melhorar as manutenções e com isso o resultado é melhor. 

Gastando menos com corretiva, melhorando a preventiva, então a gente faz algumas 

planilhas, onde você demonstra que se fizer um investimento nas preventivas, evita você 

gastar, ter despesa com corretiva. Esses são os indicadores que a gente acompanha na 

gestão à vista.[...]. (Engenheiro B) 

É passado para gente o desempenho da fábrica, produção, como é que está o mercado, o 

que está acontecendo e é uma avaliação principalmente nos últimos anos: difícil, porque 

você tem um mercado bem retraído. Eu consigo observar que a gente está, mesmo nessa 

condição ruim de mercado, conseguindo um diferencial e que dentre as montadoras a gente 

continua muito bem, continua muito bem no mercado na venda dos nossos produtos. Isso é 

fruto do nosso trabalho diário, então aí você consegue ver que esse conhecimento, essa 

vantagem técnica, está mantendo a gente bem no mercado, mesmo o mercado estando 

retraído, embora pudesse estar  muito melhor. A gestão do conhecimento acaba sendo o 

resultado de tudo que acontece atrás, da gestão da qualidade do produto, qualidade dos 

equipamentos, qualidade da manutenção desses equipamentos, qualidade da mão de obra. É 
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tudo isso que gera um produto final competitivo e nesse ponto nós estamos bem no 

mercado. (Engenheiro C) 

 O desempenho organizacional é um construto multidimensional que depende dos 

resultados: financeiro, de mercado, desempenho interno, entre outros. 

 Darroch (2005) estabelece que a empresa, para demonstrar desempenho, deva ter um 

melhor desempenho do que há 12 meses, e também com relação aos últimos cinco anos. 

Assim, podemos observar no gráfico 1 referente a Market Share automotivo relativo aos 

últimos 15 anos que a “Empresa Inova” possui o melhor desempenho dos seus concorrentes 

no ano de 2018. Mantem-se com melhor desempenho que seus concorrentes nos últimos cinco 

anos, também possuindo a melhor cota de mercado. 

 Constatou-se também conforme o entrevistado Gerente Sênior que a Empresa Inova é 

líder no mercado e o entrevistado Engenheiro C confirma que apesar do mercado retraído a 

“Empresa Inova” continua muito bem e que estão conseguindo um diferencial. Esse 

diferencial é obtido pela gestão do conhecimento que acaba por interferir positivamente num 

produto competitivo no mercado, devido à qualidade do produto, qualidade dos 

equipamentos, qualidade da manutenção, qualidade da mão de obra, fazendo com que a 

empresa esteja bem no mercado. 

 Concluímos então que há uma influência da Capacidade Absortiva no desempenho e 

qualidade. 
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Gráfico 1 – Market Share Indústria Automobilística – Brasil em 15 anos 

    

Fonte: Fenabrave/MA8 (2018) 

4.3.2 Mensuração Interna de Desempenho 

 Avalia a visão subjetiva do executivo sobre o próprio desempenho da organização e o 

nível de cumprimento dos objetivos organizacionais. Assim questionou-se aos entrevistados: 

“Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como?”. 

 Os sete respondentes demonstraram que a Mensuração Interna de Desempenho faz 

parte dos procedimentos da área de manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar 

abaixo algumas transcrições que atestam a existência da Mensuração Interna de Desempenho 

na manutenção: 

O maior orçamento da fábrica em São Bernardo do Campo é da área de infraestrutura, ele 

gira na casa dos 200 milhões de reais, nós traçamos uma estratégia que é o seguinte: como é 

que nós podemos melhorar o resultado? Então nós estamos fazendo um trabalho de gestão 

do conhecimento. Você é o especialista, o técnico, dessa forma com a sua expertise, você 

cuida do seu dinheiro. Então para cada linha do nosso orçamento agora tem um ou está em 

implantação, um dono, um Champion, em cima disso, aplicando o conhecimento, nós 

fazemos uma avaliação, uma vivência de um ano, nós já fizemos mais ou menos de uns seis 
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meses, dessa forma a gente enxerga melhor cada linha do nosso orçamento.  (Gerente 

Sênior) 

Certamente hoje a gente tá fazendo as coisas com menos dinheiro, com menos recursos 

humanos também, então você pega por exemplo na área de zeladoria da fábrica que faz 

parte da minha área de manutenção. Foi feito uma nova licitação, um novo contrato, o 

escopo foi reduzido e a fábrica não está de pernas pro ar.[...], a jardinagem, nós tínhamos 

no passado várias plantas de diferentes espécies nos jardins. Era bonito, você via o desenho 

entre grama, flores, plantas, árvores, mas assim demandava muito trabalho de 

manutenção,[...]. Fizemos um investimento reformulando todos os jardins que tinha na 

fábrica. A gente conseguiu atender às necessidades, visualmente ficou bom, ficou 

confortável, você olha e gosta e não tem aquela complexidade para cuidar como tinha. 

Então isso fez com que a gente tivesse um desempenho melhor para manutenção 

comprovado por KPI’s [...]. (Gerente A) 

Com relação ao desempenho da manutenção eu acho que está vivendo um momento crítico. 

Aqui a gente estava há pouco conversando sobre a questão de uma tendência de trabalhos 

“core não core”, “make or buy”  então nós estamos vivendo [...] exatamente esse momento, 

e a todo instante a gente é colocado “sub judice” para que verificasse financeiramente se é 

interessante para empresa ter isso aí. Eu acredito que a gente só está aqui ainda até hoje 

justamente por ter esse alto grau de especialização, por alto grau de conhecimento, fazendo 

na gestão dos recursos que você tem que é o seu time. Por que eu falo que é gestão. Se você 

pegar essa área aqui, você é testemunha disso, há 10 anos, nós éramos o dobro do tamanho, 

talvez com escopo até um pouco menor, hoje nós somos metade desse tamanho e temos até 

o escopo maior, como é que se conseguimos isso, justamente fazendo a gestão do 

conhecimento, pegando aquele potencial, colocando para atividade correta, colocando 

aqueles  especialistas em atividades correlacionadas, que rende mais. Então é uma prova 

evidente de que a gestão do conhecimento, ela tem que ser praticada, tem que ser usada, 

senão não teríamos mais braços para trabalhar, para manter essa fábrica trabalhando, com 

essa política agressiva de redução de mão-de-obra. Então acho que é aí que a questão da 

gestão do conhecimento entra forte. (Gerente B) 

Hoje aquilo que você não consegue medir, você não consegue mensurar, então nós temos 

vários indicadores para ajudar na gestão da área. Esses indicadores acabam refletindo 

sempre o ser humano, o manutentor. Então essa pessoa é avaliada, porque ele acaba 

recebendo um plano de manutenção, por exemplo, e o desempenho dele em quanto tempo 

aquele plano foi realizado, quanto foi a assertividade na manutenção que ele fez, o que ele 

realizou, se voltou a dar defeito, aí eu vou verificar os indicadores MTTF, O MTTR, 

Backlog.  Então quem vai cuidar de uma determinada máquina é um grupo de manutenção 

e eu consigo mensurar através de indicadores, como é que está a evolução daquela equipe 

ou individualmente. Avaliando se eles têm oportunidade de melhoria no processo de 

manutenção, com a aquisição de mais conhecimento, e aí como eu falei lá atrás nesse bate-

papo entre superior imediato e colaborador a gente define se precisa calibrar a régua.[...]. 

Na minha opinião, é esse conhecimento que dá o resultado, por isso que é legal a gente 

sempre dar feedback à base, elogiando o bom trabalho realizado, então eu consigo dar um 

aumento, ou eu consigo valorizar o colaborador de uma outra forma, convidando a 

participar de projetos, encaminhando para outros desafios. Esse é o grande segredo de tudo 

que a gente fala de gestão de pessoas. (Gerente C) 

Há um tempo nós tínhamos mais ferramentas, ou pessoas que controlavam isso. Hoje cada 

funcionário se controla, cada funcionário entra nas ferramentas de KPI’s  de resultados e ele 

mesmo tem que se autoavaliar, então desta forma eu acredito que houve uma parada de 

melhoria, porque não existe uma pessoa determinada para ficar cobrando. Então hoje você 

se sente mais livre para ver a sua meta, se teu desempenho está melhorando ou não, então 

isso ficou um pouquinho mais solto para cada especialista de cada área resolver, não sei se 

você entendeu. Isso piorou em termos de acompanhamento dos indicadores, porque 

antigamente nós tínhamos uma pessoa que cobrava todo mundo, hoje essa pessoa 

responsável por isso somos nós mesmos. Somos cobrados pela gerência uma vez por mês, 

antes não, era praticamente todo dia, então isso deixa você mais livre, para ajustar lá no 

final do mês, correr atrás do teu mau desempenho, aí você chega no desempenho que 

precisaria ter. Se você for ver no gráfico, eu fui fazendo e de repente eu fiz, mas isso é o 

que acontece com todo mundo, é até natural. (Engenheiro A) 
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Na área de manutenção o conhecimento é fundamental, você tendo conhecimento dos 

equipamentos que você tem, tendo conhecimento de manutenção, tendo conhecimento de 

gestão, você consegue chegar nos seus objetivos. Além de termos indicadores, a gente 

sempre tenta reduzir, quer dizer, você tem ali uma certa manutenção para fazer, conserta, 

tem o gasto. Então se a gente ultrapassar a meta, ou foi mal dimensionado, ou gastamos 

mais do que deveríamos, entretanto a gente sempre consegue atingir o objetivo. Sempre 

buscamos atingir as metas e sempre fazendo o melhor através do conhecimento. O corpo de 

trabalho nosso de engenheiro, técnico e eletricistas, com todo conhecimento que tem, 

atingir a meta e é claro tem influência no resultado final. (Engenheiro B) 

Eu acho que o desempenho está bom, temos atingido todas as metas sempre, estamos tendo 

algum questionamento agora da quantidade de pessoas versus o serviço executado. Isso é 

um questionamento que vem do comparativo de diversas plantas do grupo, onde a 

quantidade de pessoas para cada planta, estão buscando uma régua, uma escala, que ajude a 

comparar as diferentes plantas, nessa primeira medição, a nossa planta deu uma quantidade 

de mão de obra muito acima das outras, na hora que você começa a estratificar o que tem 

nessa régua e colocar as coisas como elas são, a diferença não é tão significativa, porque 

nós fazemos o ônibus, fazemos caminhão, fazemos eixos, fazemos motores, fazemos 

desenvolvimento, fazemos escritório central, fazemos vendas, enquanto que você pega uma 

determinada planta de outro país e ela só faz caminhão, outra planta só faz ônibus, outra 

planta é que cuida da manutenção dos prédios, etc. Quando você começa a comparar o 

número de funcionários da manutenção, operadores de utilidades, de São Bernardo do 

Campo, para a manutenção de atividades de uma determinada planta, nós temos mais gente, 

na hora que você começa estratificar e verificar quanto tempo as outras áreas influenciam, 

esses números acabam se comparando ou até diminuindo um pouquinho. Nós estamos num 

trabalho no momento, que está sendo visto isso, está sendo medido isso, nós estamos 

tentando ajustar essa régua (essa escala) porque ela não está calibrada ainda, mas não está 

sendo algo muito fora não. Com relação à gestão do conhecimento, ela entra nos resultados, 

porque se você tem custos e você está conseguindo atingir esse indicador, esse resultado 

significa que o conhecimento aplicado foi adequado, pois  temos conseguido um bom 

resultado, um custo mais baixo, um custo mais compatível, significa que o conhecimento 

que foi utilizado para executar essa tarefa, esse evento, foi um conhecimento adequado. 

(Engenheiro C) 

 Todas as metas de desempenho interno são acompanhadas e controladas mensalmente. 

Além do gestor da meta, todos têm como acompanhar pelo sistema de gestão à vista, ou seja, 

as metas são estabelecidas e acompanhadas mês a mês e são apresentadas a todos, pode-se ver 

no gráfico 2 – Indicador Financeiro da área de Manutenção da “Empresa Inova” e figura 20 – 

Indicadores Técnicos de Manutenção da “Empresa Inova”, como exemplos dos KPI’s (Key 

Performance Indicator, ou Indicadores-Chave de Desempenho). 

 Pode-se comprovar na fala do Gerente A que mediante o conhecimento adquirido 

pelos funcionários foi utilizado para uma nova interpretação da jardinagem da empresa, 

ocasionando uma redução de custos de três vezes do que se gastava anteriormente, 

demonstrando a busca em atender os KPI’s.  

 O mesmo nota-se quando o Gerente C descreve que os indicadores de manutenção 

como “ MTBF (Mean Time Between Failures, ou Tempo Médio Entre Falhas), MTTR (Mean 

Time To Repair,  ou Tempo Médio Para Reparo) servem para medir o tempo de 

disponibilidade de máquina ou equipamento. Os dois índices são utilizados como ponto de 
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referência para tomada de decisão, pois o objetivo é sempre aumentar o MTBF e diminuir o 

MTTR. Dependendo dos indicadores, pode-se avaliar uma equipe ou indivíduo, sabendo se 

está tendo um melhor ou pior desempenho.  

 Baseando-se na resposta do Engenheiro C de que a área tem atingido todas as metas 

sempre, evidencia-se que as metas estão sendo atingidas e por conseguinte todos os 

indicadores de desempenho da área. 

Gráfico 2 – Indicador Financeiro da área de Manutenção 

 

Fonte: “Empresa Inova” 
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Figura 20 – Indicadores Técnicos de Manutenção 

 

Fonte: “Empresa Inova” 

 

4.3.3 Tangibilidade na Qualidade 

 Diz respeito às instalações físicas, equipamento, pessoal e material que podem ser 

percebidos pelos cinco sentidos humanos. Assim, questionou-se aos entrevistados: “A 

qualidade, no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade?”.   

 Os sete respondentes comprovaram que a Tangibilidade na Qualidade faz parte da área 

de manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo algumas transcrições que 

demonstram a existência da Tangibilidade na Qualidade na manutenção: 

No que diz respeito às instalações físicas, equipamento, pessoal e material normativo é 

percebida por todos sim. Temos um grande desafio que é a fábrica 4.0 já implantada em um 

dos prédios, que é a linha de montagem final, amplamente divulgada na mídia, mas que 

ainda existe um GAP a ser adequado na minha área, esse é um dos pontos em que 

precisamos trabalhar com relação ao conhecimento e este poderá vir a influenciar a 

tangibilidade. (Gerente Sênior) 
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Sim, exemplificado, por exemplo, na manutenção civil você tem aí as fachadas dos prédios, 

tem que observar aquilo que será feito quanto à durabilidade. Às vezes você faz e gasta 

bastante para durar 30 anos hoje, nós fazemos diferente, se faz uma manutenção seja ela 

preventiva, corretiva, questionamos se há necessidade de durar esses trinta anos, por 

exemplo, a moda muda, os acabamentos mudam, então um estudo baseado no 

conhecimento irá definir que caminho seguir, após executar um estudo  de viabilidade 

técnica econômica.  (Gerente A) 

Aqui nós trabalhamos numa empresa alemã, com  característica de forte apelo técnico, todo 

mundo disse que o alemão tem uma Norma DIN para tudo. Isso é verdade [...], então eu 

digo assim nossas instalações físicas, elas seguem esses padrões, então nós temos 

equipamento, material, as normas que por sermos uma área de alta periculosidade nós 

somos obrigados a seguir à risca, [...], a “Empresa Inova”, aqui do Brasil é uma empresa 

fora de qualquer comentário, de qualquer crítica. Com relação à gestão do conhecimento, 

[...], são os caras que acabam meio que antevendo as tendências de mercado, e as 

necessidades que poderão vir, então eu acho que aí que entra a gestão. Você consegue 

identificar aquele potencial, aquele cara que vai ser o teu multiplicador, que vai ser o 

formador de opinião, e aí que está a gestão do conhecimento, aquele cara tem que estar 

devidamente qualificado, motivado, capacitado, para que você consiga fazer esse 

“handling” aí.  Eu acho que esse é o papel da gestão, nesse quesito. (Gerente B) 

Eu acredito que sim, acho que a gente tem a história da empresa, da Corporação aqui no 

Brasil, ela mostra bem claro essa evolução e quando nós temos processos extremamente 

pesados, difíceis, onde nós tínhamos um número de colaboradores que acabam se afastando 

pelo trabalho repetitivo, pelo trabalho causar algum dano físico, e no passado nós tínhamos 

isso,  não é só nossa empresa que passou por isso, mas acho que o mercado de uma forma 

geral. Hoje nós temos ferramentas que nos indicam qual a melhor forma de fazer. É esse 

conhecimento que a gente compartilha e é compartilhado pelos colaboradores. Hoje o 

colaborador se sente à vontade em falar assim “Chefe, não vou fazer determinada atividade 

porque o risco de me lesionar é grande” ou “eu não tenho condição técnica de entrar e 

fazer”, que é uma coisa muito mais natural, não existe o receio. Então a qualidade, nesse 

aspecto acho que se tornou e está se tornando cada vez mais tangível. (Gerente C) 

Eu vejo assim, é uma minoria de pessoas que acho que na "“Empresa Inova”" tem essa 

visão de olhar se o prédio está bonito se não está. Eles olham muito na parte de zeladoria 

que é coisas fáceis que você tem na sua própria casa: se o chão esta limpo, se a grama está 

cortada. Isso as pessoas falam, ver eles veem  e comentam, se esse feedback vem para nós, 

vem de número de pessoas mínimo, a nossa área é que vai atrás de inspeções. Nós fazemos 

duas inspeções por ano, onde vemos toda parte predial, piso, fachada, cobertura. Nós vamos 

atrás disso, o que o colaborador vê é o que aconteceu de corretiva, ele não enxerga na 

preventiva. Então a minha visão é essa. Nós somos preparados para fazer as preventivas, as 

inspeções anuais, as inspeções periódicas, que a gente tem que fazer numa rotina de 

trabalho. Com relação à padronização, material normativo, esse material esta em ordem e 

atualizado. (Engenheiro A) 

Nossa planta tem mais de 50 anos, então a gente ainda tem uma instalação relativamente 

antiga e uma instalação que eu comentei da indústria 4.0, relativamente nova, mas através 

do conhecimento técnico os colaboradores conseguem dar manutenção e manter 

funcionando tanto as instalações antigas, como também fazer manutenção em equipamentos 

de última geração, equipamentos de ponta. Então eu acho que isso aí também é percebido 

por todos, e todos estão envolvidos com esse processo, com as instalações antigas e novas e 

vimos superando a cada dia. (Engenheiro B) 

Sim, isso é percebido e não só por nós. Quando você vive nesse ambiente você já se 

acostumou a ele e você percebe, que esse ambiente é diferenciado. Na hora que você recebe 

visitante, que vem conhecer seu ambiente e se impressionam com o que vêm, então coisas 

que para nós é o dia a dia, rotina, são coisas que encantam os que aparecem para ver e se 

impressionam realmente com o que encontram aqui. Então isso é uma prova de que a coisa 

realmente é diferenciada. Quanto à gestão do conhecimento, acho que é bem específico 

responder sobre ela, falar dela é difícil, você fala dos resultados que ela demonstra, então 

esses resultados são bem interessantes. (Engenheiro C) 



106 
 

 

 Com relação à tangibilidade durante as observações não participativas pode-se 

constatar a qualidade das instalações, obras e serviços de manutenção, o mesmo pode ser dito 

com relação aos equipamentos utilizados. Quando avaliamos as pessoas, notamos que são 

bem preparadas, qualificadas e devidamente uniformizadas, além de utilizarem os 

equipamentos de proteção individual e coletivo, denotando um nível de esclarecimento e 

conhecimento das atividades e riscos envolvidos, percebe-se que tais atitudes fazem parte dos 

valores e cultura da empresa. O relato do Gerente Sênior quanto à indústria 4.0 implantada em 

março de 2018, demonstra o investimento assumido pela empresa, buscando inovar para 

garantir a competitividade, simultaneamente a essa preocupação, o Engenheiro B relata que 

por meio do conhecimento técnico conseguem fazer a manutenção desta unidade de última 

geração com equipamentos de ponta, como das outras unidades que são compostas de 

instalações antigas. Desse modo, tanto o novo como o antigo, mediante a disseminação do 

conhecimento das pessoas da manutenção, conseguem atender aos desejos dos seus clientes 

produtivos ou administrativos. Essa afirmação foi devidamente constatada tanto no acordo de 

qualidade com as áreas, como nas pesquisas de satisfação respondidas. 

4.3.4 Confiabilidade na Qualidade 

 Retrata um desempenho consistente, isento de não conformidade; deve cumprir com o 

que foi prometido, sem a possibilidade de retrabalhos. Assim questionou-se aos entrevistados: 

“Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não 

conformidades? Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a 

confiabilidade”. 

 Os sete respondentes comprovaram que a Confiabilidade na Qualidade faz parte da 

área de manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo algumas transcrições que 

confirmam a existência da Confiabilidade na Qualidade na manutenção: 

Os serviços são executados de forma segura e eficiente, entretanto eventualmente poderá 

ocorrer retrabalho. Eu duvido que tem alguma coisa no mundo que é feito bem da primeira 

vez, sempre. A gestão do conhecimento vai nos permitir um nível que a gente tem que 

buscar de zero retrabalho, zero acidente, afirmo que isso existe, sim, existe e ela tem que 

ser uma busca constante, diária,  mas depende de uma série de fatores e vamos trabalhar 

nesses fatores. (Gerente Sênior) 

Sempre quando a gente executa um serviço a gente preza pela qualidade, mas estamos 

sujeitos a ter uma não conformidade, principalmente quando a gente executa com terceiros. 

Hoje a gente tem muitos serviços terceirizados, porque verificou-se que não era o “CORE 

BUSINESS” da empresa fazer aquilo. Quando você usa um serviço terceirizado, você tem 

empresas e empresas, você tem empresas que têm e prezam pela qualidade tanto quanto a 

nossa, e você tem empresas que prezam também pela qualidade tanto quanto a nossa, mas 

não tem a nossa experiência e a nossa tradição, para fazer isso acontecer, e às vezes isso 

necessita de um retrabalho. O importante é a gente saber escolher essas empresas  e fazendo 
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acompanhamento para não ter surpresas. Bem, nós temos também um pouco de mão de 

obra própria, essa mão de obra ela é mais qualificada só que ela também sai mais cara pra 

gente, então com o passar do tempo esse tipo de mão de obra foi reduzido e hoje a gente 

tem poucas pessoas com essa experiência, mas eles também usam do conhecimento deles 

para, se for o caso, compartilhar com quem vai executar o serviço. (Gerente A) 

A gente busca a todo momento a perfeição, porém a possibilidade de retrabalho existe, ela é 

inerente. A gente trabalha para tentar minimizar e até eliminar, mas ainda tem terreno aí, 

tem oportunidade para a gente crescer. Nós temos um sistema aqui na empresa que é a 

gestão à vista, nos temos fóruns específicos de manutenção e eu sou responsável por essa 

área. O que a gente apresenta são resultados, então a gente está a todo momento buscando o 

“the best” a situação ideal, hipotética de falha zero, custo mínimo, máxima eficiência, mas 

é lógico no mundo real você nem sempre tem isso, então eu acho que a gestão de qualidade 

está justamente aí, está na questão de você traçar uma estratégia para o seu time, que você 

defina muito bem quais são os seus KPI’s, aonde você está e aonde você quer chegar. A 

partir dessa definição bem feita é que entra a gestão do conhecimento, você consegue 

transformar os seus processos, aumentar a confiabilidade dos seus processos. Os terceiros 

são parte integrante, a manutenção é dividida em um processo corretivo, processo 

preventivo, e processo preditivo, toda parte de preventiva e preditiva na sua essência é feita 

por terceiros, a parte de emergencial ou corretiva, que a gente trata aqui e nas literaturas 

como reativa, é feita por equipe própria.  Temos a Leadec Industrial Services que é uma 

empresa terceirizada e outras empresas que fazem manutenção preventiva, termografia, etc. 

(Gerente B) 

Fazemos a gestão por confiabilidade também, é você ter uma equipe que realiza dentro do 

seu portfólio de atividades as manutenções necessárias e consegue ter uma estabilidade, 

entregar para os processos produtivos, o volume de insumo necessário para que a fábrica 

produza os seus produtos. Eu diria para você que retrabalho é uma coisa que a qualquer 

momento estamos sujeitos a fazer, só que os indicadores nos apontam que cada vez menos 

eu tenho falha por retrabalho, esse indicador mostra que a equipe está cada vez mais 

madura, eu não tenho tanto retrabalho como eu tinha no passado, mas eles podem acontecer 

a qualquer momento como em qualquer atividade. É um ser humano que esta por trás dessa 

atividade. (Gerente C) 

O retrabalho existe, sempre tem, ele é bem plausível no tempo de execução que você tem, 

principalmente na manutenção, você só faz quando a fábrica está parada, então a agilidade 

tem que ser grande e em torno de uns 10% de toda atividade, a gente tem retrabalho. 

Retrabalho na forma de você ver que o acabamento do serviço não ficou bom, mas que ele 

foi executado de forma aceitável, porém o acabamento final foi a desejar. Para isso nós 

temos padrões e a gente tem que manter os padrões. Isso nós pegamos quando fazemos a 

inspeção final do serviço realizado, algo em torno de 10% a gente tem que pedir para 

refazer o serviço. Esse serviço pode ter sido feito por terceiros, ou pela pequena equipe 

interna que nós temos de emergência.  (Engenheiro A) 

O retrabalho é uma coisa às vezes até inevitável por mais que a gente queira fazer e fazer 

uma vez só e fazer bem feito, mas depende. A área de manutenção tem aquele lance de 

apagar fogo, resolve o que tem que resolver, e  tentar pôr para funcionar, por outro lado tem 

os serviços planejados e programados, esse tipo de serviço a gente tem muita confiança, 

nossa equipe tem uma competência muito alta para fazer isso. Você programa, planeja  não 

dá retrabalho. Onde eu quis dizer que há o retrabalho é quando temos um atendimento 

emergencial, correr para pagar fogo, mas o pessoal tem um conhecimento muito grande 

para fazer trabalhos muito bem feitos sem dar retrabalho, com qualidade, com 

confiabilidade muito alta. No entanto, nós estamos falando de um abastecimento elétrico de 

uma “Empresa Inova”, onde eu sempre disse que o número de ocorrência, o histórico que 

nós temos por falta de manutenção é muito baixo, ou fazer um trabalho no final de semana, 

chegar na segunda-feira e ter que refazer o serviço que tinha sido programado é quase zero. 

(Engenheiro B) 

Sim, o retrabalho faz parte do serviço, acontece e é nesse retrabalho que se mede a 

qualidade do serviço executado, uma vez que se a sua qualidade de serviço acaba caindo, a 

consequência é o aumento do retrabalho, então é o principal ponto de avaliação do que 

acontece, uma vez que você tem um serviço executado com qualidade bem feito você não 



108 
 

 

tem retrabalho. Na nossa área os serviços são muito bem feitos, não temos esse problema de 

retrabalho, mas quando a gente sai para linha de montagem e tem perdas, temos reunião 

todo dia para discutir esse problema. A gente está principalmente com essa linha de 

montagem nova, estão acontecendo muitos problemas de retrabalho e os de sempre, falta de 

apertar um parafuso, falta de treinamento do pessoal, máquina inadequada, apertadeira 

inadequada para fazer aquele aperto, funcionário mal treinado que tira a máquina antes de 

acabar o aperto. Então nós temos esses problemas que acabam gerando retrabalhos e 

diminuição de qualidade e diminuição de pontos no item qualidade quando você passa pelas 

auditorias de qualidade e a gente é chamado a participar disso. No caso da área de 

utilidades, esse retrabalho acontece numa escala muito baixa, o serviço acaba saindo muito 

bem feito, pela nossa equipe. (Engenheiro C) 

 A Confiabilidade traduzida na habilidade do fornecedor executar de forma segura e 

eficiente o serviço foi devidamente retratada pelos gestores como sendo um desempenho 

consistente, isento de não conformidade, no qual o usuário pode confiar. Entretanto, todos 

afirmaram que existe a possibilidade de retrabalhos, pois hora os serviços são executados em 

corretiva emergencial e como o próprio nome diz, tem como objetivo o restabelecimento mais 

rápido possível da máquina, equipamento ou serviço. Esse tipo de atividade gera retrabalhos, 

pois devido à urgência executa-se de uma forma não definitiva, vindo a ocorrer um retrabalho 

planejado para uma execução definitiva. Outra atividade que gera retrabalhos é aquela 

executada por terceiros que, por falta de treinamento, associado ao grande turnover de 

funcionários experientes, leva a uma necessidade de retrabalho em 10% dos serviços 

executados. Todos os gestores são cientes que devem buscar a nulidade dos retrabalhos, 

porém dependem de uma série de fatores que devem ser trabalhados. 

4.3.5 Responsividade na Qualidade 

 Atender voluntariamente aos usuários, prestando um serviço de forma atenciosa, com 

precisão e rapidez de resposta. Assim, questionou-se aos entrevistados: “Como é a 

disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma atenciosa e 

com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na responsividade?”. 

 Os sete respondentes demonstraram que a Responsividade na Qualidade faz parte da 

área de manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo algumas transcrições que 

confirmam a existência da Responsividade na Qualidade na manutenção: 

Sim, é uma busca também direta, por que é o seguinte, o acordo de qualidade como eu te 

falei a pouco, os outros indicadores de disponibilidade, muitos serviços podem ser 

resolvidos mais rapidamente através do nível de qualidade do inter-relacionamento, o que 

eu quero dizer com isso, se eu me inter-relacionar bem com você através do conhecimento 

que eu adquiri, dos treinamentos, eu tenho que dar conhecimento, eu tenho que demonstrar 

através de evidências que situações conflitantes, mas com respeito, elevam o grau do 

resultado. (Gerente Sênior) 

É heterogêneo, do mesmo jeito que eu tenho um que faz rápido o trabalho, eu posso ter 

outro que não faz tão rápido e não isenta-se de retrabalho. Não são sempre as mesmas 

pessoas, senão seria uma falha pontual, a gente teria que pegar e conversar um pouco 
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melhor e fazer uma ação em cima daquilo que acontece. Mas eventualmente acontece sim, 

eventualmente tem algum retrabalho. Os retrabalhos que acontecem não são grandes, mas é 

feito de uma maneira a minimizar com a utilização da gestão do conhecimento. 

Principalmente há troca de experiências entre o nosso pessoal e o pessoal que está 

executando o serviço.  A gente tem coordenadores muito bons, engenheiros e técnicos 

muito bons, para poder pegar e falar isso com quem está executando serviço, seja ela mão 

de obra própria ou terceirizada. (Gerente A) 

Ela não é linear homogênea, ela tem altos e baixos, você tem pessoas muito mais focadas 

em satisfação do cliente, você tem pessoas menos focadas. Cabe a você gestor da área, 

direcionar os seus recursos de forma qualitativa, realmente aquele que traz um resultado 

para as tarefas que são mais críticas para você, e aquelas tarefas que não são tão críticas, 

você coloca a pessoa com uma performance não tão boa. Então a gestão que você faz é 

justamente essa, interpretar para aquela atividade qual o melhor recurso a ser utilizado em 

nosso dia a dia é justamente aí que eu falo que a nossa gestão, no conhecimento da equipe, 

no conhecimento da qualificação, no conhecimento da índole até das pessoas, em trazer o 

resultado para tua área. (Gerente B) 

Eu acho que é a maturidade das pessoas. Eu acho que aquele conhecimento que você 

adquire na sua vida acadêmica, mas também na sua experiência de vida. [...], porém nem 

sempre a gente consegue ser assertivo porque devido ao volume de trabalho às vezes você 

precisa determinar prioridades.  Eu acho que o principal aspecto desse ponto é que as 

pessoas  estão mais leves e elas conseguem pela política que a empresa tem praticado 

conversar mais de igual para igual, antigamente um colaborador horista, para falar com uma 

pessoa da área administrativa, se sentia diminuído, em alguns casos eu percebia isso. Hoje 

isso não existe com tanta veemência eu acho que as pessoas conseguem, olhar olho no olho 

e falar claramente, eu consigo te atender de imediato, isso aqui eu vou precisar de mais um 

tempo. A nossa equipe tem essa característica. Hoje pelo trabalho que nós realizamos o 

meu manutentor consegue falar para o cliente, se ele consegue realizar isso de uma forma 

mais rápida e às vezes o cliente não percebe que ele já realizou, ou ele vai chegar no cliente 

e vai falar para ele “Olha agora eu vou demorar um pouco mais, vamos ter que escalar o 

tema” que é passar para o meu superior imediato, quais são as dificuldades que eu estou 

encontrando nesse momento para poder atendê-lo de uma forma mais eficiente. (Gerente C) 

A gente tem um padrão, e os funcionários tem o conhecimento de resposta, isso de como 

deve ser feito o atendimento,  Eu tenho um período para você fazer em cada chamado e nós 

avaliamos o que é emergencial ou não. Se não for emergencial nós vamos informar ao 

solicitante que isso vai para uma prévia de orçamento. Nós vemos se vai ter verba para 

fazer, ou não, mas a eficiência de você chegar a informação para o cliente que solicitou o 

pedido, ou uma vistoria predial, ela tem esse padrão geral para todo mundo. Nós temos que 

fazer a avaliação se aquilo é emergencial, se é preventivo, ou se é embelezamento. 

Verificamos a gravidade urgência tendência (GUT) então a gente faz essa avaliação em 

todos os pedidos, tanto nós como engenheiros, como o pessoal que vai executar, tem essa 

visão e isso tem atendido aos clientes. (Engenheiro A) 

Tem sim, inclusive a nossa área passou numa ocasião por uma auditoria e fomos muito 

elogiados com relação a esse primeiro atendimento, é um atendimento muito rápido, a 

equipe está bem disposta, ela é bem proativa. Para fazer este atendimento, a equipe tem um 

conhecimento alto das instalações e os nossos clientes tem uma confiança muito grande no 

nosso atendimento, então a proatividade é muito alta nesse sentido e mais uma vez 

repetindo, o cliente tem muita confiança nos nossos atendimentos. (Engenheiro B) 

Nossa briga sempre é atender o mais rápido possível e isso é medido nas áreas onde a gente 

tem influência mais direta com o cliente. O processo de ar-condicionado e ventilação, onde 

os problemas são imediatos, você tem a falha do equipamento, causa um transtorno muito 

rápido, Nós temos problemas, mas cada vez a gente se preocupa em melhorar esse 

atendimento, a velocidade do atendimento e a qualidade de atendimento. Esse serviço é 

terceirizado, mas a gente está trabalhando com muita coisa terceirizada, e não interessa se é 

terceirizado ou não, a reclamação vem para a gente do mesmo jeito. O terceiro é um braço 

nosso, então se o terceiro vai lá e faz um serviço ruim a reclamação vem para a gente aqui. 

Nós temos um padrão e o terceiro tem que cumprir, ele tem que ter treinamento, ele tem 

que ter esse conhecimento, para poder atender a nossa qualidade. O que acontece é que a 
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rotatividade do terceiro é grande, então os problemas são recorrentes, porque você treinou a 

pessoa, aprendeu, está trabalhando direitinho, de repente começa  outro no  lugar dele. 

Temos então que começar o processo todo de novo.  (Engenheiro C) 

 A Responsividade na “Empresa Inova” tem o princípio de atender os clientes o mais 

rápido possível. Entretanto, a disponibilidade do prestador atender aos usuários prestando um 

serviço de forma atenciosa, com precisão e rapidez de resposta está atrelada a alguns aspectos: 

o primeiro é com relação às atividades executadas por terceiros, pois como falado 

anteriormente existe uma rotatividade elevada, e, por conseguinte pode–se ter dificuldades no 

atendimento de um recém-integrante no grupo; outro aspecto é pela proatividade individual, 

pois apesar de existirem padrões, existe o conhecimento tácito de cada um; o último trata do 

fato das equipes terem diminuído ao longo dos anos, fazendo com que o tempo de resposta 

aumente. Um dos desafios da empresa é como reter os funcionários terceirizados, já treinados 

e experientes, sem comprometer a qualidade, enquanto o outro será em como transmitir os 

conhecimentos tácitos dos funcionários mais antigos para conhecimentos explícitos aos 

demais, buscando a equalização dos atendimentos. 

4.3.6 Garantia da Qualidade 

 É identificada como a cortesia, o conhecimento dos trabalhadores e sua habilidade de 

transmitir confiança. Na dimensão Garantia da Qualidade, questionou-se aos entrevistados: 

“Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à 

execução dos serviços de manutenção?”. 

 Os sete respondentes comprovaram que a Garantia na Qualidade faz parte da área de 

manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo algumas transcrições que 

confirmam a existência da Garantia na Qualidade na manutenção: 

 
Excelente, como exemplo cito o caso de uma ponte rolante que estava afetando a produção, 

um supervisor meu montou um grupo de trabalho com o cliente e o fornecedor, todos 

atuaram juntos de forma inter-relacionada, resumo da ópera, o problema foi resolvido: era 

um  barramento que estava desalinhado, não sei se foi na época da montagem, mas o 

importante foi que além do conhecimento técnico, utilizou também do grupo 

interdisciplinar como um caminho para resolver o problema sem a gerência ter pedido nada 

(empowerment). Para o cliente gerou uma credibilidade, criou uma garantia na qualidade. 

(Gerente Sênior) 

 

Hoje a gente tem poucos manutentores próprios, tenho cinco para ser mais exato, no 

passado tivemos muitos mais. Temos muito serviço à executar que é executado com mão de 

obra terceirizada e empresas contratadas. As empresas contratadas na maioria das vezes são 

empresas especialistas para esse tipo de serviço. Normalmente eles têm até a nos ensinar, 

porém existe um problema, que é a rotatividade de mão de obra nessas empresas, quando 

você tem rotatividade um pouco mais alta você acaba às vezes perdendo profundo 

conhecimento. Hoje eu posso te falar, os serviços que eu executo com  mão de obra própria, 

eu posso botar a mão no fogo, de olho fechado, agora quando tem o serviço que foi 

executado por um terceiro, na maioria das vezes 9 a cada 10 vezes com certeza, ou até 

mais, é a mesma coisa, dá para garantir o que eles fizeram, mas eu consigo garantir porque 
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eu tenho um bom acompanhamento do gestor dos contratos, esse gestor tem conhecimento 

muito bom, por isso que são executados perfeitos. (Gerente A) 

 

Existe sim ,existem alguns processos de avaliação de qualidade de serviço uma delas é o 

próprio sistema de SAP, que você tem softwares específicos que garantem aqui na 

“Empresa Inova” a gente usa o software que chama Orium, é o módulo de confiabilidade 

do que você faz e análises fantásticas em cima de informações, de retorno que você coloca 

no sistema, elas vão desde uma peça até um defeito mais complexo,  você passa causa, 

defeito, providência, peça, conjunto, unidade, você tem condição de entrar com todas essas 

informações de traçar um perfil de confiabilidade para aquele reparo que você fez alí. Com 

relação à influência da gestão do conhecimento nesse processo tem uma peça fundamental 

nesse processo que chama supervisor. O supervisor ele tem uma conotação muito técnica, 

eu acho que o supervisor é um gestor de recursos, ele é o cara que vai garantir que essa 

confiabilidade esteja presente a todo momento. Ele com certeza tem um mapa visual muito 

grande das instalações da empresa e ele tem um mapa mental muito grande das habilidades 

individuais do seu time,  feito o mix desse processo ele consegue destinar a pessoa correta 

para atividade correta, eu acho que essa é a grande garantia que nós temos esse elo é um elo 

muito forte. Ele é a linha de frente entre planejamento e execução, eu acho que esse é o cara 

fundamental nesse processo, e nós temos aqui particularmente na minha área uma pessoa 

muito habilidosa nesse sentido. (Gerente B) 

 

Eu diria para você que seria o quanto eu tenho de corretiva por falha de manutenção ou que 

eu tenho que revisitar aquele equipamento mais de uma vez, é um índice extremamente 

baixo e eu acho que esse é o melhor indicador do conhecimento do colaborador. Ele vai lá 

realiza o trabalho dele, não tem retrabalho, ou ele vai lá e faz uma calibração de um 

determinado processo e não tem que voltar lá para refazer, isso é facilidade, conhecimento, 

habilidade, ferramental. É um conjunto de coisas e transforma aquilo numa atividade 

confiável. (Gerente C) 

 

Tanto o funcionário interno, como o funcionário contratado tem um padrão de atendimento. 

Estamos fazendo uma modificação no SAP, onde ele vai ter um campo para indicar a 

garantia, então se eu executei um serviço e antes de terminar a garantia desse serviço eu 

tiver um novo chamado, é que eu não atendi direito, então isso vai na garantia do serviço 

que o executante fez. Então isso é bem determinado que existe a garantia e hoje a gente 

cobra e com a ferramenta SAP ela vai ficar registrada que o serviço foi feito e que tem 

garantia. Então se vier um novo pedido, vai estar sinalizado e o serviço será executado em 

garantia. (Engenheiro A) 

 

A habilidade dos colaboradores em conhecer as instalações, conhecer os equipamentos, 

prestar o primeiro atendimento e ter a garantia de que vai consertar, ou vai atender, ou vai 

fazer, tanto uma preventiva, como uma corretiva, ou até mesmo como uma melhoria é 

muito alta. Isso é muito bom e a equipe tem um conhecimento muito grande a respeito disso 

e consegue fazer um trabalho com nível alto, com bom conhecimento, automaticamente 

onde você consegue garantir que aquele serviço foi bem feito. (Engenheiro B) 

 

O nosso pessoal como o terceiro que trabalha com a gente têm um treinamento com relação 

às tarefas que eles executam, não só treinamento como uma experiência muito grande. Do 

nosso pessoal isso é bem visível, no terceiro voltamos aquela conversa da rotatividade, 

onde a gente acaba tendo maiores problemas, mas esse conhecimento é medido na 

existência de retrabalhos, a qualidade do nosso produto e o nosso resultado final, que 

seriam o atendimento aos acordos de metas, que a gente tem com os clientes e o 

atendimento às nossas metas internas. (Engenheiro C) 

 

 A Garantia identificada como o conhecimento dos trabalhadores e sua habilidade de 

transmitir confiança nos serviços executados é constante na área de manutenção da “Empresa 

Inova”. O pessoal próprio bem como os terceiros são treinados e têm uma experiência muito 

grande que acaba por se refletir nos serviços executados. Há os problemas retratados 
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anteriormente de rotatividade de mão de obra, porém o trabalho é feito em alto nível de 

execução devido ao conhecimento dos envolvidos. Outro aspecto a relatar é que a área tem 

um acordo da qualidade com os seus clientes como pode ser visto na figura 21 - Acordo de 

qualidade. Este acordo estabelece os desejos do cliente, quais serão os indicadores de 

avaliação e medição, os métodos de medição, os meios de comunicação e os estágios de 

escalação. Dessa forma o acordo estabelece uma garantia de qualidade e atendimento aos 

clientes. 

 

Figura 21 - Acordo de Qualidade 

 

Fonte: “Empresa Inova” 

 

4.3.7 Empatia na Qualidade 

 Relata se a organização se importa com o usuário e o assiste de forma individualizada, 

capacidade de demonstrar interesse e atenção personalizada. Na dimensão Empatia da 

Qualidade, questionou-se aos entrevistados: “Qual é a sua percepção em entender as 

necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito como melhoria desse atendimento 

através do conhecimento?”.   
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 Os sete respondentes certificaram que a Empatia na Qualidade faz parte da área de 

manutenção na “Empresa Inova”. Podemos observar abaixo algumas transcrições que 

confirmam a existência da Empatia na Qualidade na manutenção: 

 
Eu tenho que ir lá no cliente visitá-lo, não quando eu tenho somente problemas, quando eu 

também não tenho problemas, eu também devo ir. Sei que é às vezes isso parece ser como 

arrumar mais trabalho, mas essa atitude faz com que eu resolva problemas que viriam no 

futuro. Faço isso periodicamente e dessa forma consigo entender e melhorar o atendimento 

dos clientes, pois nessas conversas recebo e transmito conhecimentos. (Gerente Sênior) 

 

Normalmente, quando os nossos clientes nos solicitam eles solicitam tanto preventivamente 

quanto corretivamente e pode fazer uma solicitação pelo SAP para gente, [...], então o que 

que a gente tem que fazer é que temos que ter a percepção para entender essas necessidades 

deles, seja a corretiva, seja na preventiva. Quando tem tanto corretiva quanto preventiva a 

gente faz o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento ele acontece via telefone. 

Temos o gestor, o responsável daquele setor que está  recebendo a reclamação ou 

solicitação. Ele liga para a pessoa procurando entender o que é, onde é , como é o ambiente 

de trabalho, então inclusive para o cliente isso é legal porque alguém ligou, alguém está se 

importando com ele. Depois disso o segundo passo é marcar um horário para o profissional 

ir ao local e ver pessoalmente junto com o solicitante. Então esse é o primeiro atendimento 

por telefone ele vai entender  o que precisa ser feito, se o serviço é emergencial, ou se dá 

para marcar uma data e horário. Então essa nossa percepção de entender a necessidade do 

cliente é desse jeito, fazendo entrevista por telefone primeiro, depois ir lá e ver 

pessoalmente. A influência da gestão do conhecimento nessa empatia aí é fundamental 

porque o fato da pessoa ir lá ser um especialista, ele direciona a solução daquele problema 

dentro do conhecimento dele. Ao término dos serviços é feita uma pesquisa de satisfação. 

(Gerente A) 

 

A gestão é fundamental, basta que você tenha uma capacidade melhor de entendimento de 

todos os processos, inclusive do seu cliente, basicamente a gente tenta como você mesmo 

falou, se colocar na função da pessoa, a situação do seu cliente, entender quais são as 

demandas, o que é importante para ele, na verdade você tem que estar todo momento se 

reinventando, uma solução que funcionava há dois meses talvez não funcione mais nessa 

atual conjuntura. Então eu acho que é muito interessante você revisar os seus padrões, os 

seus acordos de qualidade, eu não gosto muito dele, porque ele acaba engessando e se eu 

quiser acabo relaxando, assim nesse sentido, se eu estou dentro do acordo eu não preciso 

melhorar, isso é um câncer na minha opinião, você tem que melhorar a todo momento, você 

tem que tentar a todo momento fazer um plus, não importa que você entregou, ele não 

reclamou nada, mas será que não é interessante você procurar um elogio. Então eu não 

gosto muito do acordo de qualidade, mas nós temos tá . Nós somos convidados a participar 

do “shop floor management” - SFM das áreas produtivas e aí a gente tenta fazer uma 

aproximação para sentir os medos, as aflições que o cliente sofre, o que  é importante para 

ele, será que é o que eu enxergo como importante, fazer o que é importante para mim, pode  

não ser importante para ele, então é nesse sentido que eu acho que a gestão tem que estar 

presente a todo momento, você tem que estar se especializando, você tem que estar fazendo 

entrevistas, tem que estar indo a campo, não adianta fazer a gestão do escritório, eu acho 

que é por aí que a banda toca. (Gerente B) 

 

Eu volto ao mesmo ponto anterior. Eu acho que este conhecimento é uma somatória não só 

do que a pessoa recebe de conhecimento, mas o que ela recebe de conhecimento no dia a 

dia, o que ele consegue transformar para os clientes. Eu acho que nossos clientes  estão 

satisfeitos porque eles fazem uma pesquisa de satisfação, antes faziam com uma frequência 

maior,  hoje menor. Essa pesquisa procura perguntar para o nosso cliente o que ele achou 

do trabalho, o que ele achou da atividade realizada, passando inclusive pelo ponto de 

cordialidade se o manutentor teve uma postura cordial, ou uma postura ética, durante a 

realização do seu trabalho. A gente tem pesquisas de satisfação em alguns casos, não é mais 

como antigamente, que a gente fazia a pesquisa para tudo, mas em alguns casos a gente 

pergunta diretamente ao nosso cliente, por exemplo, o Angelo Mozardo que é da 
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engenharia de desenvolvimento de motores, o quanto ele está satisfeito com o nosso 

trabalho, é o quanto nós ajudamos no processo dele, ele dá um retorno muito legal. Assim a 

produção e outras áreas, a gente pergunta mesmo, você está contente com o trabalho que eu 

estou te entregando? Tem pessoas que nos criticam, pessoas que nos apoiam, pessoas que 

nos provocam. É isso que faz o crescimento. (Gerente C) 

 

Hoje no nosso KPI de atendimento, quem responde sempre está satisfeito com o 

atendimento. A gente tem um padrão de não deixar a pessoa insatisfeita, ele fez um pedido 

simples de uma limpeza de um carpete, a gente não dá o atendimento, o atendimento é feito 

e a gente sempre tem a resposta do serviço executado e lá tem que ter três perguntas: se foi 

no prazo; se foi bem atendido; e qual foi a qualidade. Então eles respondem, o que nós 

estamos fazendo melhorar isso é a pessoa entrar no sistema e responder, porque esse é o 

único feedback que a gente tem, é se foi feito ou não. Ou senão para a gente fazer um 

pagamento de um terceiro, é a gente fazendo a vistoria do serviço executado, então ali vem 

simplesmente a nossa visão de manutentor e não a visão do cliente que pediu o serviço. O 

cliente que pediu ele fecha a ordem, o chamado de serviço que ele abriu, então ele tem que 

responder essas três perguntas, que vão avaliar nós da manutenção ou serviços feitos por 

terceiros. (Engenheiro A) 

 

Eu também sou cliente, tem os fornecedores que me atendem e eu falo para eles que eu não 

queria ter chamado de corretiva. Eu queria que eles viessem, fizessem o serviço e voltassem 

só para atender novamente em outra preventiva. Então eu acho que é como o meu cliente 

espera de nós. Não ter uma corretiva, não tem uma parada involuntária no meio do processo 

e eles não querem enxergar que tem manutenção trabalhando. Como clientes, eles 

gostariam de passar por um processo de manutenção onde escolheriam uma manutenção 

que seria feita com qualidade e não teria nesse meio tempo nenhuma corretiva, quer dizer, 

uma parada involuntária daquele processo. Então é isso que buscamos para nossos clientes. 

(Engenheiro B) 

 

Parte disso está no próprio acordo de qualidade, que quando foi feito ele buscou as 

necessidades do cliente e nessa busca de necessidades entra a empatia, Claro que o cliente 

quer tudo do bom e do melhor e você quer dar para ele o mínimo necessário para conseguir 

atingir suas metas. Você tem que ter um acordo nisso, por isso que é um acordo de 

qualidade, porque ele quer o ar comprimido dele a 12 kgf/cm² e eu quero mandar com 5 

kgf/cm², porque é o  menor custo para mim, aí nós vamos chegar que o melhor é 6,5 

kgf/cm², porque atende à produção e também me atende. Então esse acordo é onde a gente 

vai tentar entender as necessidades dele, nós temos que entrar no processo do cliente, tem 

que entender o processo, para ter condição de discutir e achar parâmetros que sejam bons 

para os dois lados, aí você precisa conhecer um pouco do processo do cliente. Aí entra a 

empatia. (Engenheiro C) 

 

 A Empatia relatada demonstra que área de manutenção importa-se com o cliente e o 

assiste de forma individualizada, referindo-se à capacidade de demonstrar interesse e atenção 

personalizada. Como exemplo pode-se citar o caso relatado pelo Gerente C com relação à 

satisfação do Sr. Angelo Mozardo que é da engenharia de desenvolvimento de motores. 

Durante a observação não participativa foi possível contatá-lo e aproveitando este contato 

confirmou-se a satisfação pelo interesse e atenção dispensada a uma necessidade da área de 

desenvolvimento (Projeto 25 do banco de provas), prontamente atendida pela área de 

manutenção, evidenciada nos comentários do Gerente C.  

 A empatia inclui acessibilidade, sensibilidade e esforço em entender as necessidades 

dos usuários, dessa forma as visitas feitas pelo Gerente Sênior aos clientes demonstra essa 

acessibilidade, o esforço em atender e entender as necessidades, conforme relatado pelo 
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Engenheiro C. Também conforme mencionado pelo Gerente A de fazer o primeiro 

atendimento por telefone e na sequência ir ao local entender o que precisa ser feito, se o 

serviço é emergencial, ou se é possível para planejar. Ou ainda como mencionado pelo 

Engenheiro B, queria que eles viessem, fizessem o serviço e voltassem para atender 

novamente somente em outra preventiva, ou seja, que nesse interim não houvesse nenhuma 

necessidade de chamado.  

 Pode-se ver no quadro 11 um resumo da categoria desempenho e qualidade em que 

são apresentadas a categoria, dimensões, descrição, autores, questões aplicadas nas entrevistas 

e a indicação do percentual de respostas contempladas por entrevistado e avaliadas pelo 

pesquisador. 

Quadro 11 – Resumo da Categoria Desempenho e Qualidade 

 
Fonte: Adaptado pelo autor  

GQ – Garantia 

na Qualidade

É identificada como a 

cortesia, o conhecimento 

dos trabalhadores e sua 

habilidade de transmitir 

confiança.

 Darroch 

(2005) 

EQ – Empatia 

na Qualidade

Relata se a organização 

importa-se com o usuário e 

o assiste de forma 

individualizada, capacidade 

de demonstrar interesse e 

atenção personalizada. 

TQ – 

Tangibilidade na 

Qualidade

Diz respeito às instalações 

físicas, equipamento, 

pessoal e material que 

podem ser percebidos pelos 

cinco sentidos humanos.

Parasuraman, 

Zheitaml e 

Berry (1985)

Avalia a visão subjetiva do 

executivo sobre o próprio 

desempenho da organização 

e o nível de cumprimento 

dos objetivos 

organizacionais.

Metas de desempenho interno são acompanhadas e controladas mensalmente pelo Sistema de 

Gestão à Vista, ou seja, as metas são estabelecidas e acompanhadas mês a mês e são apresentadas a 

todos;                                                                                                                                            

Nova interpretação da jardinagem da empresa, ocasionando uma redução de custos de três vezes do 

que se gastava anteriormente;                                                                                                           

Indicadores de manutenção como “ MTBF , MTTR" servem para medir o tempo de disponibilidade 

de máquina ou equipamento e estão sendo atingidos.

CQ – 

Confiabilidade 

na Qualidade

Retrata um desempenho 

consistente, isento de não 

conformidade; deve cumprir 

com o que foi prometido, 

sem a possibilidade de 

retrabalhos.

A gestão do conhecimento vai nos permitir um nível de zero retrabalho;                                              

Nos serviços planejados a equipe tem competência e confiança muito alta para fazer isso;                                                                                                                    

A Confiabilidade traduzida na habilidade de executar de forma segura e eficiente o serviço foi 

devidamente retratada pelos gestores como sendo um desempenho consistente, isento de não 

conformidade, no qual o usuário pode confiar;                                                                                    

Ainda tem retrabalhos em serviços emergenciais e parte dos serviços de terceiros devido 

turnover.

A Garantia identificada como o conhecimento dos trabalhadores e sua habilidade de transmitir 

confiança nos serviços executados é constante na área de manutenção ;                                            

O pessoal próprio bem como os terceiros são treinados e têm uma experiência muito grande que 

acaba por se refletir nos serviços executados;                                                                                       

Existe o acordo de qualidade com os clientes, que estabelece os desejos, quais serão os indicadores 

de avaliação e medição, os métodos de medição, os meios de comunicação e os estágios de escalação, 

estabelecendo uma garantia de qualidade e atendimento aos clientes.

Pode-se constatar a qualidade das instalações, obras e serviços de manutenção , o mesmo pode 

ser dito com relação aos equipamentos utilizados;                                                                                      

Indústria 4.0 implantada buscando inovar para garantir a competitividade, entretanto por meio do 

conhecimento técnico conseguem fazer a manutenção desta unidade de última geração com 

equipamentos de ponta, como das outras unidades que são compostas de instalações antigas;                                    

Verificável no acordo de qualidade com as áreas, como nas pesquisas de satisfação respondidas.

Categoria Dimensão Descrição Autores Resultados/Evidências

DESEMPENHO e 

QUALIDADE

As visitas feitas pelo Gerente Sênior aos clientes demonstra acessibilidade, sensibilidade e esforço 

em entender as necessidades dos usuários;                                                                                            

Fazer o primeiro atendimento por telefone e na sequência ir ao local entender o que precisa ser feito, 

se o serviço é emergencial, ou se é possível planejá-lo;                                                                                   

Não ter uma corretiva, não ter uma parada involuntária no meio do processo, não querer enxergar que 

tem manutenção trabalhando, preferencialmente ter somente preventivas.

RQ – 

Responsividade 

na Qualidade

Atender voluntariamente aos 

usuários, prestando um 

serviço de forma atenciosa, 

com precisão e rapidez de 

resposta.

A manutenção tem o princípio de atender os clientes o mais rápido possível;                                      

Atividades executadas por terceiros devido turnover pode apresentar dificuldades em novos 

integrantes;                                                                                                                             

Proatividade individual, pois mesmo tendo padrões há o conhecimento tácito de cada um;                   

Diminuição do grupo de atendimento de manutenção gera um tempo de atendimento maior;                                             

Transmitir os conhecimentos tácitos dos funcionários mais antigos para conhecimentos explícitos 

aos demais.

MCD – 

Mensuração 

Comparativa de 

Desempenho 

Avalia as características 

Rentabilidade, Quota de 

mercado e Crescimento.

O market share de 2018 e dos últimos 5 anos a "Empresa Inova " apresenta-se como  líder de mercado;                                                                                                                        

Apesar do mercado retraído, a “Empresa Inova” continua muito bem e estão conseguindo um 

diferencial obtido pela gestão do conhecimento que acaba por interferir positivamente num produto 

competitivo no mercado, devido à qualidade do produto, qualidade dos equipamentos, qualidade da 

manutenção, qualidade da mão de obra, fazendo com que a empresa esteja bem no mercado.

MID – 

Mensuração 

Interna de 

Desempenho
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender como a gestão do conhecimento e 

a capacidade absortiva têm sido utilizadas para melhoria do desempenho e qualidade na área 

de manutenção. De forma a esclarecer e organizar os achados da presente pesquisa, esta seção 

está subdividida em quatro subseções: conclusões, contribuições acadêmicas, contribuições 

práticas e limitações da pesquisa. 

5.1 Conclusões 

 Quanto aos objetivos específicos, sendo: identificar as práticas de gestão do 

conhecimento na área de manutenção; analisar a influência das práticas de gestão do 

conhecimento sobre a capacidade absortiva; verificar a influência da capacidade absortiva no 

desempenho da área de manutenção e na qualidade da área de manutenção. Para tanto, além 

do questionário utilizado na entrevista, foram utilizados observação direta não participante, 

documentos, registros de arquivo e artefatos físicos, onde por meio da análise e triangulação 

dos dados possibilitou obter diferentes fontes de evidência dos fatos, assim identificou-se que 

os gestores da “Empresa Inova” percebem a necessidade da gestão do conhecimento na área 

de manutenção.  

 Para o levantamento de práticas de gestão do conhecimento, foram consideradas as 

cinco dimensões propostas por Kianto e Andreeva (2014) compreendidas pela gestão 

estratégica do conhecimento, cultura organizacional, gestão do recurso humano, estrutura 

organizacional, e tecnologias da informação e comunicação, na área de manutenção da 

organização e os entrevistados foram indagados com relação às 28 práticas de gestão do 

conhecimento distribuídas nestas cinco dimensões. 

 Pôde-se constatar que na “Empresa Inova“ existe a adoção de práticas de 

compartilhamento de gestão do conhecimento e que estas auxiliam tanto a uma capacidade 

absortiva potencial quanto realizada mais alta. Parte destas práticas é utilizada como recurso 

capaz de levar a área de manutenção a um estado de cooperação com outras áreas, pois sua 

atuação depende de muitos saberes e diversas competências, sendo um grande desafio integrá-

los em um único sistema.  

 Iniciando pela dimensão gestão estratégica do conhecimento, apresentou evidências de 

ser a mais importante, devido à sua influência direta na capacidade absortiva potencial, 

capacidade absortiva realizada, desempenho e qualidade. 
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 Assim, a mediação da capacidade absortiva, definida por Zahra e George (2002) como 

uma capacidade dinâmica, na influência da dimensão da gestão estratégica do conhecimento 

no desempenho, é uma constatação nesta pesquisa, pois um dos exemplos citados e 

evidenciado é a matriz de capacitação, que faz parte do planejamento estratégico da empresa, 

por meio dela é possível mapear os conhecimentos críticos necessários para cada processo da 

área de manutenção da empresa, estabelecer o status atual de cada um em relação aos 

requisitos da atividade, além de avaliar o nível de habilidade individual e em decorrência 

disso aplicar um plano de desenvolvimento de cada colaborador. Essas práticas são as mais 

relevantes e constituem o ponto de partida para melhorar competências tais como a 

capacidade absortiva, desempenho e qualidade. 

 Outro aspecto é o benchmark corporativo (chamado de leadership 2020 ou Go 2020) 

que busca além de outros objetivos, um nivelamento do serviço e uma equivalência de pessoal 

e disseminação de boas práticas, fazendo que a empresa invista em treinamento e capacitação 

do pessoal, há também o benchmark externo que é feito em concorrentes com relação a novas 

tecnologias em processos, máquinas ou equipamentos, por meio de reuniões, planos de 

solução e experiências de implantação, bem como visitas presenciais. Além dos benefícios 

tangíveis (maior eficiência em processos, tempos e custos) melhoraram sua capacidade 

absortiva potencial de aquisição e assimilação (conhecimento acumulado e capacidade de 

adquirir e assimilar mais conhecimento), além de outras competências individuais 

(proatividade, empoderamento, etc.). 

 Constatou-se também que a gestão da aposentadoria e o turnover, apesar da “Empresa 

Inova” ter a ferramenta de controle (matriz de capacitação), em virtude da crise, 90% desses 

casos, não tem sido tratado de forma correta, fazendo com que tenham perdido a oportunidade 

de agregar o conhecimento específico adquirido por esses colaboradores, ocasionando a perda 

de uma grande parte do conhecimento adquirido ao longo do tempo. 

 Na dimensão cultura organizacional, evidenciou-se que esta é disseminada na 

“Empresa Inova” de forma corporativa. Existe o incentivo para que cada colaborador de 

forma individual ou coletiva possa desenvolver e implantar uma ideia, desde que atenda aos 

itens de segurança. É uma forma de se implantar o empowerment, além do desenvolvimento 

do trabalho em equipe buscando o inter-relacionamento em todos os níveis, sendo que este 

inter-relacionamento facilita muito a aprendizagem organizacional melhorando sua 

capacidade absortiva (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 



118 
 

 

 Ainda na cultura organizacional há as reuniões formais periódicas denominadas de 

Shop Floor Management, além das reuniões de momento Lean, que promovem a colaboração 

interfuncional entre os colaboradores. Existe também a avaliação de desempenho Lead, onde 

é dado o feedback ao trabalhador em decorrência do seu desempenho e estabelecido um plano 

de desenvolvimento individual, buscando a melhoria do conhecimento do trabalhador.  

 Com relação ao aprendizado com lições aprendidas, pode-se observar que há uma 

disseminação sistematizada de boas práticas, entretanto constatou-se que em decorrência do 

turnover perdeu-se uma parte do conhecimento adquirido, vindo a gerar retrabalhos. 

Importante lembrar que a utilização das lições aprendidas, além de disseminar conhecimento, 

promove a qualidade do serviço evitando a execução de retrabalhos (KIANTO; ANDREEVA, 

2014). 

 Pode-se evidenciar que existe uma dependência do fator humano e do estabelecimento 

de relações entre os gestores e colaboradores na empresa. A cultura organizacional funciona 

como uma ferramenta gerencial que mantém o clima favorável à colaboração e partilha de 

conhecimento que influenciam a melhoria contínua e, por conseguinte melhoram o 

desempenho e a qualidade. 

 Na dimensão gestão de recurso humano evidenciou-se que a “Empresa Inova” possui o 

“Premio Estrela e o Momento Lean” que são oportunidades que os colaboradores têm de 

apresentar suas ideias e contribuições para a melhoria dos processos e disseminá-los, pois os 

colaboradores possuem o recurso do conhecimento e podem aplicá-lo na empresa. Esta 

participação gera prêmios não remunerados e satisfação pessoal, pois os colaboradores têm 

oportunidade de transmitir as ideias implementadas para várias pessoas de vários níveis 

hierárquicos. Na área de manutenção os colaboradores são mais inclinados a comportamentos 

favoráveis ao conhecimento independentemente de recompensas adicionais e com isso 

impactando na capacidade absortiva, desempenho e qualidade. 

 Observou-se também que na avaliação de desempenho Lead dos funcionários, no 

plano de desenvolvimento individual, há o compartilhamento de conhecimento, pois este é um 

dos itens estabelecidos nas metas individuais de cada um dos colaboradores.  

 Na dimensão estrutura organizacional, foi evidenciado que a “Empresa Inova” possui 

sistemas de networking interno, além de espaços físicos para colaboração que permitem 

interações do conhecimento na empresa. 
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 O mapa de especialistas é obtido da matriz de capacitação e é utilizado em projetos 

interdisciplinares conforme a necessidade da área, estas equipes multidisciplinares promovem 

processos de conhecimento que estimulam a partilha de conhecimentos (KIANTO; 

ANDREEVA, 2014). 

 Quanto ao coaching, este pode ser diário, conforme o gestor achar necessário, ou pode 

ser aplicado na reunião do shop floor management, ou no ciclo de gestão participativa 

promovida pelo gerente sênior da área de manutenção, influenciando diretamente na 

capacidade absortiva potencial e na capacidade absortiva realizada. 

 A presente pesquisa evidencia também que a dimensão tecnologia de informação e 

comunicação influencia a capacidade absortiva realizada e estão favorecendo os processos de 

transformação e explotação de conhecimento. Verificou-se que uma das práticas, que são os 

sistemas de tomada de decisão, suporta trabalho baseado em conhecimento, tarefa tecnológica 

que precisa de conhecimento crítico mapeado ao longo do processo de manutenção. 

 Ainda na dimensão, tecnologia da informação e comunicação, evidenciou-se que a 

“Empresa Inova” possui internet e intranet com portais que possibilitam utilizá-los, além de 

ferramentas de e-learning, facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimentos entre 

colaboradores. Os sistemas são mantidos atualizados pela área de tecnologia da informação. 

Possui também o Sistema SAP (Sistemas Aplicativos e Produtos para Processamento de 

Dados), pelo qual o colaborador, via smartfone ou computador, pode acessar a ordem de 

serviço, incluir dados, fotos ou outras informações pertinentes à manutenção do equipamento, 

encerrar a ordem de serviço, disponibilizando essas informações a todos do grupo que forem 

executar esse tipo de serviço, disseminando o conhecimento e influenciando a capacidade 

absortiva realizada.  

 Assim, evidenciou-se que a “Empresa Inova” atende aos requisitos indicados por 

Kianto e Andreeva (2014) nas cinco dimensões indicadas, respondendo ao primeiro objetivo 

específico, pois foram identificadas as práticas de gestão do conhecimento na área de 

manutenção. O segundo objetivo específico também foi atendido, pois foi verificada a 

influência das práticas de gestão do conhecimento sobre a capacidade absortiva. A busca e a 

necessidade de gerar conhecimentos novos e valiosos são inerentes à cultura da “Empresa 

Inova”.  

 A cultura organizacional, particularmente o empowerment, atribuído aos funcionários, 

tem influência sobre o nível de capacidade absortiva, visto que a base de conhecimento 
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existente aumenta a capacidade de buscar, assimilar, transformar e utilizar novos 

conhecimentos. Este processo é uma procura intencional e é realizado com fontes de 

conhecimentos internos e externos necessitando, assim, do acompanhamento e apoio da 

gestão. 

 Evidenciou-se também que a “Empresa Inova” atende aos requisitos indicados por 

Zahra e George (2002) nas quatro dimensões indicadas compreendidas pela capacidade 

absortiva potencial de aquisição, capacidade absortiva potencial de assimilação, capacidade 

absortiva realizada de transformação e capacidade absortiva realizada de explotação, 

respondendo ao terceiro e quarto objetivo que são verificar a influência da capacidade 

absortiva no desempenho da área de manutenção e na qualidade da área de manutenção.  

 A capacidade absortiva realizada, segundo as evidências desta pesquisa, além de sofrer 

influência da capacidade absortiva potencial, é influenciada pelas práticas das dimensões 

gestão estratégica do conhecimento e técnicas de informação e comunicação. 

Consequentemente afetando positivamente juntamente com as práticas da dimensão gestão 

estratégica do conhecimento, tanto o desempenho organizacional, como a qualidade.  

 Sendo assim, neste estudo, o modelo estrutural desenvolvido com suas respectivas 

proposições permitiu confirmar que as práticas de gestão do conhecimento influenciam na 

capacidade absortiva. Constatou-se, ainda, que a capacidade absortiva realizada influencia 

diretamente no desempenho e qualidade da área de manutenção. Verificou-se também que o 

desempenho e a qualidade são influenciados pelo conhecimento. Logo, entende-se que as 

práticas de gestão do conhecimento são as mais relevantes por terem influência na capacidade 

absortiva, no desempenho e qualidade. 

 Outro aspecto a observar é que no modelo de Zahra e George (2002) os mecanismos 

de interação social determinam a eficiência da transformação da capacidade absortiva 

potencial para a capacidade absortiva realizada. Entretanto, ficou evidenciado que as 

interações sociais estão presentes desde as diversas dimensões de práticas de gestão do 

conhecimento impactando tanto na capacidade absortiva potencial quanto na realizada. 

 Esta pesquisa comprovou também, que se as organizações derem maior atenção à 

gestão do conhecimento poderão efetivamente fazer uso de uma vantagem competitiva sobre 

seus concorrentes. E quanto mais desenvolvida for a capacidade absortiva realizada, maior 

probabilidade de sustentar essa vantagem competitiva.  
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5.2 Contribuições acadêmicas 

 Podemos identificar que as práticas de gestão do conhecimento com suas dimensões 

de gestão estratégica, cultura organizacional, recursos humanos, estrutura organizacional e 

tecnologias de informação e comunicação atuando como direcionadores relacionada à 

Capacidade Absortiva demonstraram ser fundamentais no processo de estímulo para o 

conhecimento e melhoria no desempenho e qualidade. 

 Ressalta a importância dos gestores que podem facilitar o processo de gestão do 

conhecimento; há uma relação concreta entre as ações destes gestores na organização entre o 

estímulo para o conhecimento e a respectiva melhoria no desempenho e qualidade, logo 

identificando a importância dos gestores no processo de gestão do conhecimento, 

especificamente na capacidade da empresa de identificar, reconhecer, assimilar e aplicar os 

conhecimentos.  

 O modelo de proposições que foram verificadas na pesquisa pode ser considerado uma 

contribuição teórico-metodológica construída por meio da integração de diferentes categorias 

e dimensões, podendo ser operacionalmente aplicado em outros contextos e propiciar a 

ampliação de outras pesquisas acadêmicas. 

 Este modelo foi testado empiricamente e demonstrou-se adequado para facilitar a 

compreensão sobre a complexidade do processo de geração e gestão do conhecimento na área 

de manutenção, podendo ser aplicado em outros contextos organizacionais. 

 Esta pesquisa apresentou resultados importantes sobre os diversos fatores internos e 

externos que influenciam positivamente a gestão do conhecimento, a capacidade absortiva e 

os seus reflexos sobre o desempenho e qualidade na área de manutenção. 

 Adiciona pesquisas empíricas sobre as práticas de gestão do conhecimento, a 

capacidade absortiva e os seus reflexos sobre o desempenho e qualidade na área de 

manutenção, tendo em vista a pouca quantidade de estudos qualitativos existentes pelas 

buscas na WoS, somente duas têm práticas de gestão do conhecimento, capacidade absortiva e 

desempenho organizacional entre suas palavras-chave. 

 A investigação qualitativa sobre cada uma das três categorias e dezesseis dimensões 

auxilia no avanço da literatura, pois a maioria dos estudos foca o método quantitativo. 

 Os resultados encontrados no contexto deste trabalho reforçam que as práticas de 

gestão do conhecimento e capacidade absortiva relacionam-se a desempenho e qualidade, 
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desta forma, podendo ser estudadas por diferentes dimensões, estando relacionados com a 

habilidade da empresa identificar e reconhecer, assimilar e aplicar conhecimentos valiosos 

visando à manutenção da competitividade em longo prazo. 

5.3 Contribuições práticas 

 Em relação às contribuições práticas pode-se afirmar que a pesquisa e a interação com 

os gestores permitiu a oportunidade de ampliar o conhecimento sobre os temas – Práticas de 

Gestão do Conhecimento e Capacidade Absortiva – para a geração do conhecimento levando 

a um melhor desempenho e qualidade na área de manutenção.  O destaque para a importância 

dos direcionadores da gestão do conhecimento, sobretudo do papel dos gestores neste 

processo de geração do conhecimento permite ampliar a consciência deles sobre o assunto. 

 Os resultados da entrevista semiestruturada levam à reflexão dos gestores sobre quais 

medidas poderiam tomar para melhorar a qualidade de suas ações na gestão do conhecimento. 

Estas medidas são, por exemplo, a elaboração de uma matriz de capacitação, onde por meio 

dela seja possível o mapeamento dos conhecimentos críticos necessários das pessoas 

envolvidas nas diversas atividades, executar um bechmark corporativo e outro externo de 

forma a buscar a disseminação das boas práticas relacionadas a gestão do conhecimento. 

Buscar a interação social entre colaboradores e entre chefe-colaborador, pois facilita as 

relações de conhecimento, e desenvolver no grupo de trabalho a utilização de lessons learning 

promovendo a qualidade do serviço e evitando retrabalhos. 

 A pesquisa também gerou informações tanto para as empresas que desejam aprofundar 

seus conhecimentos sobre os fatores internos e externos que influenciam o processo de 

geração de conhecimento. Espera-se que o modelo de proposições que foi verificado na 

pesquisa contribua para orientar as organizações na melhoria do entendimento dos gestores e 

colaboradores em relação à gestão do conhecimento. 

 Quanto mais a organização explora uma determinada área, mais rapidamente aumenta 

a Capacidade Absortiva nessa área. Entretanto, as empresas possuem diferentes Capacidades 

Absortivas, justamente porque a capacidade de absorver conhecimento é diferenciada. 

Convém ressaltar que possuir conhecimento valioso numa área é uma condição necessária 

para a Capacidade Absortiva Potencial, mas não suficiente para gerar mudanças. É necessário 

desenvolver habilidades para transformar e explotar os conhecimentos aumentando a 

Capacidade Absortiva Realizada. A abertura da empresa às fontes externas de conhecimento é 

um importante elemento quando se avalia seu potencial de conhecimento. O conhecimento 
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tem sido sugerido como um dos caminhos para criar diferenciação e, assim, buscar mais 

alternativas para competir em caminhos não convencionais. 

 Diante disso, podemos afirmar que as relações entre as categorias de práticas de gestão 

do conhecimento, capacidade absortiva, buscando a melhoria do desempenho e qualidade, 

utilizada no ambiente de empresa de grande porte, foi verificada nesta pesquisa,  

confirmando-se a potencial contribuição para a gestão do conhecimento e geração de 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes. O resultado desta pesquisa possibilitou 

aproximar a relação entre as categorias mencionadas e assim estimular e ampliar outras 

pesquisas interdisciplinares no âmbito da Gestão do Conhecimento. 

5.4 Limitações da pesquisa 

Esta pesquisa tem limitações dos resultados que podem ser minimizadas em trabalhos 

futuros. Isto ocorre porque, em primeiro lugar, o modelo proposto foi realizado em uma 

indústria automobilística no ABC paulista, de modo que outros estudos podem ser conduzidos 

em outras partes do país e outras indústrias, para aumentar a validade externa dos resultados. 

 Pesquisas futuras podem incluir mais entrevistados e mais indústrias, de modo a obter 

a saturação das informações com relação à gestão do conhecimento, à capacidade de absorção 

do conhecimento, desempenho e qualidade na área de manutenção na organização, 

demonstrando sua eficácia e sustentabilidade. 

Pode-se ainda adotar um estudo com abordagem quantitativa envolvendo os construtos 

de práticas de gestão do conhecimento, capacidade absortiva, desempenho e qualidade, 

buscando convalidar os achados encontrados nesta pesquisa. 

Como recomendação para estudos futuros na gestão do conhecimento, pode-se, além 

da área de manutenção, ampliar as áreas pesquisadas, incluindo outras regiões, verificando-se 

a relação entre práticas de gestão do conhecimento e desempenho, e também, a relação entre 

capacidade absortiva e desempenho. 

Acredita-se também que a partir dos resultados, novos questionamentos se formam tal 

que, acredita-se na continuidade do presente estudo, por exemplo, incluir não só os gestores, 

mas também os trabalhadores de forma a comparar a convergência ou divergência nos 

resultados encontrados nesta pesquisa.   
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APÊNDICE A – CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, Fernando José Toledo Leite, Gerente Sênior de Infraestrutura, tenho ciência e autorizo a 

realização da pesquisa intitulada “RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

CAPACIDADE ABSORTIVA E DESEMPENHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO: ESTUDO DE CASO DE UMA 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO ABC PAULISTA.” sob responsabilidade do pesquisador Wladmir 

Zyrianoff na área de Manutenção de Infraestrutura da Mercedes-Benz do Brasil de São Bernardo do 

Campo.  Para isto, será disponibilizada ao pesquisador sala de reunião para realização das 

entrevistas, cópia de documentação para comprovação/evidência das respostas das entrevistas e 

observação não participativa nos ambientes de trabalho da manutenção.  

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 30 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Fernando José Toledo Leite 

Gerente Sênior de Infraestrutura  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Título da Pesquisa: “RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO, CAPACIDADE ABSORTIVA E DESEMPENHO NA ÁREA DE 

MANUTENÇÃO: ESTUDO DE CASO DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO 
ABC PAULISTA.” 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Wladmir Zyrianoff  

Telefone para contato: (11) 94243-2256 / e-mail: wzff@oi.com.br 

 

1. Natureza da pesquisa: O Senhor está sendo convidado a participar desta pesquisa que 

tem como objetivo compreender como a gestão do conhecimento e a capacidade 

absortiva têm sido utilizadas para melhoria do desempenho da área de manutenção. 

2. Participantes da pesquisa: Sete profissionais (quatro gerentes sendo um deles senior e 

três engenheiros) com experiência na área de manutenção em indústrias automobilística 

do ABC Paulista. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o Senhor permitirá que o 

pesquisador utilize os dados coletados para aprimorar os estudos em Gestão do 

Conhecimento na Área de Manutenção Industrial. O Senhor tem liberdade de se recusar 

a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo para o Senhor. Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do contato do pesquisador responsável do projeto.  

4. Sobre as perguntas: Será utilizado um roteiro previamente elaborado pelo pesquisador. 

Entretanto, haverá a liberdade do entrevistado, ou do entrevistador, de abordar outros 

assuntos pertinentes ao tema, dependendo da forma que a entrevista estiver sendo 

conduzida. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 
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com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua saúde, dignidade ou represálias 

da empresa onde o senhor trabalha. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais e sigilosas. Salienta-se que esta pesquisa é estritamente acadêmica e para 

fins didáticos, não havendo nenhuma outra finalidade oculta, nem qualquer tipo de 

vínculo com a gestão de pessoas da instituição. Somente o pesquisador terá 

conhecimento dos dados. 

7. Uso dos dados: O pesquisador se compromete em utilizar os dados e o material coletado 

com uma abordagem qualitativa em forma de texto, porém, reafirmamos a 

confidencialidade dos dados dos entrevistados e da empresa em estudo. 

8. Benefícios: ao participar desta pesquisa o Senhor não terá nenhum benefício direto, tal 

como: compensação financeira, pagamento de despesas de qualquer espécie (de 

transporte, alimentação etc.). Reiteramos que a participação dessa pesquisa é 

VOLUNTÁRIA. Como benefício indireto, o Senhor estará contribuindo para o 

conhecimento e aprimoramento das práticas de gestão do conhecimento, das 

capacidades absortivas e do desempenho como recurso estratégico na área de 

manutenção, que poderão ser adotadas por outras indústrias, especificamente na área 

de manutenção. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, no apêndice anexo os itens que se 

seguem. 
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APÊNDICE C – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Tendo em vista os itens anteriormente apresentados do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 

participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo podendo ser utilizado 

em futura publicação em livro ou periódico científico. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

São Bernardo do Campo, __ de outubro de 2018. 

 

 

__________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Wladmir Zyrianoff  

Telefone para contato: (11) 94243-2256 / e-mail: wzff@oi.com.br 

Professor orientador: Prof. Dr. Márcio Shoiti Kuniyoshi (mskunfea@gmail.com) 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

 

 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante 

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

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

ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que 

achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para 

elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o 

informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é 

muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 

direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. Em 

síntese, o objetivo da pesquisa qualitativa e apresentar uma amostra do espectro dos pontos de 

vista. 

Pesquisa 

RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

CAPACIDADE ABSORTIVA E DESEMPENHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO: 

ESTUDO DE CASO DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO ABC 

PAULISTA. 

Resumo 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar, de forma ordenada e sistemática, 

em etapas sucessivas e encadeadas, compreender as relações de Gestão do Conhecimento, a 

capacidade de absorção do conhecimento e sua influência para a melhoria do desempenho e 

da qualidade na área de manutenção de uma indústria automobilística do ABC Paulista.  

 A gestão do conhecimento: trata-se de práticas que a empresa realiza para tirar todo o 

conhecimento que está na cabeça de cada funcionário e torná-la de conhecimento de todos. 

Assim, se um funcionário sair da empresa, outro funcionário terá condições de saber como 

fazer o trabalho do funcionário que saiu. Algumas práticas de gestão do conhecimento podem 

ser: treinamentos, base de conhecimentos (portal, wikis, documentos compartilhados, etc.), 

auditorias, processos de criação e inovação, etc. 

 Na atualidade o conhecimento é o principal fator de produção, sendo definido como 

informação em ação efetiva focada em resultados (DRUCKER, 1993 apud DÁVILA, 2016).  
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 Capacidade absortiva é a habilidade da empresa para reconhecer o valor do novo 

conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo para fins da empresa,ou seja é a capacidade de 

gerar valor a partir de novos conhecimentos externos (que podem vir de consultores, 

concorrência, clientes, internet, jornais, etc.) Zahra e George (2002); (PICOLI e 

TAKAHASHI, 2016). 

 

 O desempenho organizacional segundo Kaplan e Norton (2001) é como um construto 

multidimensional, composto por elementos que são todos relevantes para a organização, tais 

como: rentabilidade, crescimento, sobrevivência, relacionamento com o cliente, dentre outros. 

 

 Darroch (2005) desenvolveu um modelo de avaliação do desempenho baseado em 

duas dimensões que são a mensuração comparativa de desempenho: avalia as características 

Rentabilidade, Quota de mercado e Crescimento; mensuração interna de desempenho: avalia a 

visão subjetiva do executivo sobre o próprio desempenho da organização, e o nível de 

cumprimento dos objetivos organizacionais. 

 

 Com relação a qualidade da manutenção sabe-se que é um dos geradores de demanda 

de serviços, pois se consequentemente aumentar a disponibilidade, diminui os custos e 

aumenta a satisfação dos clientes internos e externos. Logo o grau de satisfação do cliente da 

função manutenção estará ligado ao produto da manutenção (LEMOS et al., 2011). 

 

 As dimensões que se relacionam não são mutuamente exclusivas, ainda assim, 

fornecem uma importante estrutura para a compreensão das expectativas dos usuários, sendo 

aspectos que delineiam o serviço sob o ponto de vista de quem irá julgá-lo, são:  

tangibilidade, confiabilidade, responsividade, garantia e empatia (PENA et al., 2013). 

.  O conhecimento associado à área de manutenção é um recurso estratégico com 

significativo impacto para seu desempenho operacional, utilizado para a melhoria contínua 

dos seus processos, na redução dos custos de manutenção e tem direta relação com o nível de 

qualidade de produção e disponibilidade de recursos, necessários a vida da empresa, pois com 

isso consegue buscar a redução contínua dos custos de manutenção por disponibilidade de 

máquina, ou seja, desta forma as organizações enfrentam o desafio de se manterem vivas e 

competitivas ao longo do tempo. 

 Essas ferramentas são um diferencial na criação de vantagem competitiva pelas 

empresas, ainda mais nos dias de hoje, pois na atual crise econômica, acaba por atuar 

diretamente na sobrevivência das empresas.  Existe a  necessidade de se dar maior delegação 

para que os indivíduos responsáveis pelas operações das várias unidades (por exemplo a 

manutenção) procedam com mais autonomia, particularmente mais ativamente no processo de 

tomada de decisões, execução das atividades e atingindo dessa forma a sustentabilidade do 

sistema. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 Nome: 

 

 Data de Nascimento: 

 

 Grau de escolaridade: 

 

 Empresa: 

 

 Qual é o segmento de atuação da empresa e quantos funcionários tem? 

 

 Qual função você exerce atualmente na empresa: 

 

 Tempo de exercício do trabalho na função atual: 

 O quadro 8, a seguir, apresenta a categorização, dimensões e questões abordadas na 

entrevista com o embasamento teórico dos temas apresentados e estudados na Fundamentação 

Teórica. Quadro 12- Categorização das questões 

 

CATEGORIA 

 

DIMENSÃO 

 

QUESTÕES 

 GE – Gestão 

Estratégica do 

Conhecimento 

Na sua visão qual é a importância da Gestão 

Estratégica de conhecimento? Sua empresa 

conta com uma estratégia para desenvolver 

conhecimento e competências? É 

desenvolvido algum mapeamento dos 

conhecimentos críticos? É realizado 

benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, 

ou "turnover" é contemplado como uma 

gestão de conhecimento, como vocês tratam 

isso? 

 CO - Cultura 

Organizacional 

Como é a relação chefe-colaborador e entre 

colaboradores? Há na área promoção, 

mensuração e valorização às iniciativas para o 

auto aprendizado? São feitas reuniões 

informais promovendo a colaboração 

interfuncional? São utilizados e 

acompanhados formalmente o aprendizado 

com lições aprendidas? 

PRÁTICAS DE GRH - Gestão de Existe alguma forma de recompensas com 
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GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

Recurso Humano incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na 

avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de 

conhecimentos? 

 EO – Estrutura 

Organizacional 

Na sua área, há um quadro de especialistas 

com habilidades e experiência de diversas 

áreas para trabalhar em equipe 

interdisciplinar? Como é feito o networking 

interno dos colaboradores? Há diálogos 

abertos entre colaboradores e gerente, e é 

feito algum coaching com os funcionários? 

 TIC – Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

Poderia informar se são disponibilizadas 

internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e 

conhecimento? Como são atualizados e 

mantidos os sistemas para gerir 

conhecimento? Como é assegurado que: os 

sistemas de apoio à  decisão suportem 

trabalho baseado em conhecimento? 

 CAPAQ - Capacidade 

Absortiva Potencial de 

Aquisição 

Qual é a capacidade da sua área em localizar, 

identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o 

desenvolvimento da manutenção? 

CAPACIDADE 

ABSORTIVA 

CAPAS – Capacidade 

Absortiva Potencial de 

Assimilação 

Qual é a capacidade da sua área em 

compreender o conhecimento (ou 

informação)  externo? Os colaboradores têm 

habilidade em analisar, classificar, processar, 

interpretar, internalizar e entender o 

conhecimento? 

 CART – Capacidade 

Absortiva Realizada de 

Transformação 

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o 

compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo 

conhecimento adquirido e assimilado ( 

consiste em adicionar, eliminar, interpretar e 

combinar o conhecimento existente de uma 

nova e diferente forma)?  

 CARE – Capacidade 

Absortiva Realizada de 

Explotação 

Qual é a capacidade da sua área em 

incorporar o conhecimento adquirido, 

assimilado e transformado em suas operações 

e rotinas para a aplicação e uso da área (esta 

capacidade dará origem à criação ou melhoria 

de processos, serviços, qualidade ou 

competências)?   

 MCD – Mensuração 

Comparativa de 

Desempenho  

Poderia demonstrar quais são os indicadores que 
avaliam as características de Rentabilidade, 
Market Share e Crescimento da organização e 
como o conhecimento influencia esse 
desempenho? 

 MID – Mensuração Na sua opinião como está o desempenho da área 
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Interna de Desempenho de manutenção? Os objetivos e metas propostos 
estão sendo atingidos? Há indicadores para 
evidenciá-los? O conhecimento influência esses 
indicadores, como? 

 TQ – Tangibilidade na 

Qualidade 

A qualidade no que diz respeito às instalações 
físicas, equipamentos, pessoal e material 
normativo, é percebida por todos? Como o 
conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

DESEMPENHO e 

QUALIDADE 

CQ – Confiabilidade na 

Qualidade 

Há qualidade em executar de forma segura e 
eficiente o serviço, isento de não conformidades? 
Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o 
conhecimento influencia a confiabilidade? 

 RQ – Responsividade 

na Qualidade 

Como é a disponibilidade dos colaboradores da 
sua área em atender seus clientes de forma 
atenciosa e com rapidez de resposta? Como o 
conhecimento pode influenciar na 
responsividade? 

 GQ – Garantia na 

Qualidade 

Como você avalia o conhecimento e habilidade 
de seus colaboradores com relação à execução 
dos serviços de manutenção?  

 EQ – Empatia na 

Qualidade 

Qual é a sua percepção em entender as 
necessidades dos seus clientes e o que pode ser 
feito como melhoria desse atendimento através 
do conhecimento?   

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

conhecimentos e valendo-se dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, 

recebe e  interpreta as informações do mundo exterior. Não consiste apenas em ver e ouvir, 

mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar  (LAKATOS ; 

MARCONI,1992 p 190) ; (GIL, 2008 p 1). 

 Do ponto de vista científico, a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter 

provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que 

orientam seu comportamento, dessa forma a observação oferece vantagens e limitações, como 

outras técnicas de pesquisa, por isso nesta pesquisa contamos também com entrevista, 

documentos e registros, que serão aplicados juntamente com a observação (LAKATOS ; 

MARCONI,1992). 

OBSERVAÇÃO NÃO-PARTICIPANTE 

 Na observação não-participante, o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo 

ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece de fora. 

 Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz 

mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja consciente, 

dirigida, ordenada para um fim determinado. O procedimento tem caráter sistemático. 

 

PESQUISA 

RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

CAPACIDADE ABSORTIVA E DESEMPENHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO: 

ESTUDO DE CASO DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO ABC 

PAULISTA. 

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 Pesquisador responsável: 

 Data: 
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 Descrição do local de observação: 

 

 Horário de início da observação: 

 

 Horário de término da observação: 

 

 Assinalar tipos de categoria observada:  

___ Práticas de Gestão do Conhecimento ;   

___ Capacidade Absortiva; 

___ Desempenho e Qualidade. 

 Número aproximado de observados homens: 

 

 Número aproximado de observados mulheres: 

 

 Número total de observados: 

 

2- PLANEJAMENTO 

 

 Este item envolve a análise da transcrição das entrevistas já feitas, o pesquisador deve 

ler e se necessário levar cópia das mesmas para o campo. 

 Avaliar e anotar se há coerência do que foi dito na entrevista com o que está sendo 

observado na prática. 

 Verificar se as práticas observadas estão de acordo com os documentos e registros. 

 Caso na observação sejam vistos outros pontos não citados, estes também deverão ser 

registrados. 

 Todos os itens observados deverão ser registrados no espaço destinado a 

“Considerações sobre a observação” conforme indicado no item 3 abaixo. 

 

3- ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

 3.1 - Observar e anotar cada uma das dimensões abaixo indicadas no quadro 13 abaixo 

 referente a categoria Práticas de Gestão do Conhecimento. 
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Quadro 13 – Práticas de Gestão do Conhecimento 

 

CATEGORIA 

 

DIMENSÃO 

 

QUESTÕES 

 GE – Gestão 

Estratégica do 

Conhecimento 

Na sua visão qual é a importância da Gestão 

Estratégica de conhecimento? Sua empresa 

conta com uma estratégia para desenvolver 

conhecimento e competências? É 

desenvolvido algum mapeamento dos 

conhecimentos críticos? É realizado 

benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? 

 CO - Cultura 

Organizacional 

Como é a relação chefe-colaborador e entre 

colaboradores? Há na área promoção, 

mensuração e valorização às iniciativas para o 

auto aprendizado? São feitas reuniões 

informais promovendo a colaboração 

interfuncional? São utilizados e 

acompanhados formalmente o aprendizado 

com lições aprendidas? 

PRÁTICAS DE 

GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

GRH - Gestão de 

Recurso Humano 

Existe alguma forma de recompensas com 

incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na 

avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de 

conhecimentos? 

 EO – Estrutura 

Organizacional 

Na sua área, há um quadro de especialistas 

com habilidades e experiência de diversas 

áreas para trabalhar em equipe 

interdisciplinar? Como é feito o networking 

interno dos colaboradores? Há diálogos 

abertos entre colaboradores e gerente, e é 

feito algum coaching com os funcionários? 

 TIC – Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

Poderia informar se são disponibilizadas 

internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e 

conhecimento? Como são atualizados e 

mantidos os sistemas para gerir 

conhecimento? Como é assegurado que: os 

sistemas de apoio à  decisão suportem 

trabalho baseado em conhecimento? 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 Considerações sobre a Observação:  
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 3.2 - Observar e anotar cada uma das dimensões abaixo indicadas no quadro 14 abaixo 

 referente a categoria Capacidade Absortiva. 

Quadro 14- Capacidade Absortiva 

 

CATEGORIA 

 

DIMENSÃO 

 

QUESTÕES 

 CAPAQ - Capacidade 

Absortiva Potencial de 

Aquisição 

Qual é a capacidade da sua área em localizar, 

identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o 

desenvolvimento da manutenção? 

CAPACIDADE 

ABSORTIVA 

CAPAS – Capacidade 

Absortiva Potencial de 

Assimilação 

Qual é a capacidade da sua área em 

compreender o conhecimento (ou informação)  

externo? Os colaboradores têm habilidade em 

analisar, classificar, processar, interpretar, 

internalizar e entender o conhecimento? 

 CART – Capacidade 

Absortiva Realizada de 

Transformação 

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o 

compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo 

conhecimento adquirido e assimilado ( 

consiste em adicionar, eliminar, interpretar e 

combinar o conhecimento existente de uma 

nova e diferente forma)?  

 CARE – Capacidade 

Absortiva Realizada de 

Explotação 

Qual é a capacidade da sua área em 

incorporar o conhecimento adquirido, 

assimilado e transformado em suas operações 

e rotinas para a aplicação e uso da área (esta 

capacidade dará origem à criação ou melhoria 

de processos, serviços, qualidade ou 

competências)?   

Fonte: Adaptado pelo autor 

 Considerações sobre a Observação:  
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 3.3 - Observar e anotar cada uma das dimensões abaixo indicadas no quadro 15 abaixo 

 referente a categoria Desempenho e Qualidade. 

Quadro 15 – Desempenho e Qualidade 

 

CATEGORIA 

 

DIMENSÃO 

 

QUESTÕES 

 MCD – Mensuração 

Comparativa de 

Desempenho  

Poderia demonstrar quais são os indicadores que 
avaliam as características de Rentabilidade, 
Market Share e Crescimento da organização e 
como o conhecimento influencia esse 
desempenho? 

 MID – Mensuração 

Interna de Desempenho 

Na sua opinião como está o desempenho da área 
de manutenção? Os objetivos e metas propostos 
estão sendo atingidos? Há indicadores para 
evidenciá-los? O conhecimento influência esses 
indicadores, como? 

 TQ – Tangibilidade na 

Qualidade 

A qualidade no que diz respeito às instalações 
físicas, equipamentos, pessoal e material 
normativo, é percebida por todos? Como o 
conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

DESEMPENHO e 

QUALIDADE 

CQ – Confiabilidade na 

Qualidade 

Há qualidade em executar de forma segura e 
eficiente o serviço, isento de não conformidades? 
Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o 
conhecimento influencia a confiabilidade? 

 RQ – Responsividade 

na Qualidade 

Como é a disponibilidade dos colaboradores da 
sua área em atender seus clientes de forma 
atenciosa e com rapidez de resposta? Como o 
conhecimento pode influenciar na 
responsividade? 

 GQ – Garantia na 

Qualidade 

Como você avalia o conhecimento e habilidade 
de seus colaboradores com relação à execução 
dos serviços de manutenção?  

 EQ – Empatia na 

Qualidade 

Qual é a sua percepção em entender as 
necessidades dos seus clientes e o que pode ser 
feito como melhoria desse atendimento através 
do conhecimento?   

Fonte: Adaptado pelo autor 

 Considerações sobre a Observação:  
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE SR 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado como uma gestão de 

conhecimento? Como vocês tratam isso?  

É um tema,  cabeça de chave, porque é o seguinte: a indústria, o negócio é feito por pessoas, 

então a gestão estratégica ela tem que ser um ponto da sua estratégia corporativa. A gestão do 

conhecimento é fundamental, sabe, é básico. O board  mundial de caminhões lançou um 

projeto chamado leadership 2020, que contempla isso. Sim, temos um mapeamento dos 

conhecimentos críticos, entretanto devido à crise não pudemos implementá-lo, atualmente é 

feito contemplando o próprio pessoal interno da organização, somente se não tiver é buscado 

no mercado externo. O benchmarking é realizado entre as empresas do grupo e as melhores 

práticas são divulgadas e implementadas. Quanto aos aposentados, sim, nós temos um plano 

de substituição, devido à crise, tivemos que tomar algumas ações sem preparação, mas foi 

uma lição aprendida, nós temos sim um plano de substituição e ele está em evolução agora, 

mas é óbvio que a companhia sente. Se eu olhar para minha estrutura, quem nos próximos três 

anos irá se desligar, nós buscamos alguém internamente ou externamente para substituí-lo. 

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas?  

Temos o que são os "games changers" os viradores de jogo e uma dessas iniciativas é o 

"empowerment", então é uma quebra de paradigma dentro de uma corporação alemã que 

nunca vi dentro da minha experiência de 30 anos nesta companhia. Cada colaborador de 

forma individual ou em equipe, de qualquer nível hierárquico, tem o direito de ter uma ideia, 

desenvolver e implantar a ideia, desde que atenda aos itens de segurança. Com isso nós 

estamos incentivando que o trabalho de equipe tenha um inter- relacionamento em todos 

níveis (para cima e para baixo). Como gerente Sênior eu tenho tentado " lubrificar essas inter-

relações". Nós temos todos os dias o Shop Floor Management, onde fazemos os alinhamentos 

dos indicadores com a minha gestão, meus gerentes, ali podemos tratar de coisas 

confidenciais ou algum problema que afete a produção e que eu precise escalar para a 

diretoria. Implantei também o ciclo de gestão participativa - CGP- reunião que eu faço uma 

vez a cada mês e meio, eu convido 20 pessoas de 5 diferentes gerências, ou seja, eu estou 

promovendo a interdisciplinaridade, buscando resolver problemas da área.  

 GRH - Gestão de Recurso Humano  
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Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos?  

Na empresa nós temos o Prêmio Estrela, é o caminho para que o colaborador possa 

compartilhar uma ideia implantada, é um caminho que foi encontrado para motivar o 

funcionário a compartilhar a ideia (o conhecimento ) que ele teve ou resultado que ele obteve 

com isso, caso escolhido ele recebe um prêmio não monetário, que é um final de semana com 

um carro de luxo da companhia com o tanque cheio, etc.. Nós temos uma outra ferramenta 

que está sendo um sucesso, inclusive nossa área é a melhor área da planta. Esta ferramenta 

chama-se "empowerment",  não tem nenhuma premiação a não ser a própria satisfação do 

funcionário que expõe suas ideias, seu conhecimento, e apresenta seus resultados de melhoria, 

em processos, produtos, etc., e eles compartilham a ideia com todos. 

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum coaching 

com os funcionários?  

Nós temos aqui uma ferramenta chamada de TOS Expert , é quando você tem um grande 

problema para resolver na área, este é um projeto de 3 meses interdisciplinar, todos que 

participam acabam mudando, acabam agregando algum conhecimento (quando eu voltar para 

o meu posto de trabalho eu já vou pensar diferente ). Às vezes você é convidado para 

participar em outras áreas, por exemplo na área produtiva, veja que interessante a 

interdisciplinaridade, você acaba adquirindo novos conhecimentos e poderá aplicá-los na sua 

área de trabalho. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 

os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento?  

Na área de manutenção como um incremento à ferramenta SAP, a partir de fevereiro será 

fornecido a cada manutentor um smartfone, o manutentor poderá acessar a Ordem de Serviço, 

incluir fotos e dados, horário de abertura e fechamento, encerrar a ordem. Isso tudo deverá 

impactar significativamente nossos indicadores, devido à falta de fechamento, informações, 

encerramento, etc. que no sistema em papel atual não tem dado 100% de eficácia. Então a 

velocidade, a praticidade e a qualidade do trabalho da manutenção será exponencial. Outro 

aspecto é que todas as informações pertinentes à máquina, dados de manutenção, planos de 

processo, detalhes de execução serão resguardados, observações de segurança, 

implementações de melhoria, inclusive caso o manutentor venha a se desligar da companhia, 

todos os dados serão resguardados. Vamos para um novo patamar na área de manutenção. 

CAPACIDADE ABSORTIVA   

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição 
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Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

A área sente necessidade da capacidade absortiva, nós convidamos  parceiros de uma empresa 

prestadora de serviço, sendo que não temos nenhuma necessidade preemente, logo buscamos 

localizar, identificar e avaliar novas necessidades. Às vezes isso desperta a curiosidade e você 

passa a conhecer mais de algo que não existe aqui na fábrica, então, por exemplo, a eficiência 

energética é o grande ponto que a gente tem explorado, nós chamamos as empresas para 

debater, discutir um pouco sobre o tema, buscamos  fazer projetos-piloto para aprender, para 

desenvolver, para abrir novos caminhos, porque se deseja crescer esse é um caminho que não 

tem volta. 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  

Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento?  

É uma pergunta difícil de responder. Muito difícil porque se eu falar que sim eu não tenho a 

efetiva evidência, logo não enxerga o limite, entendeu, por isso que eu falo que é difícil. Eu 

volto a falar para você que a gente tem explorado bastante a procura por conhecimento 

externo para tentar aplicar internamente, nós temos aqui algumas experiências internas alguns 

projetos piloto interno, que surgiram dessa troca, isso prova para nós gestores que a 

capacidade de absorção ela é boa e tem surtido resultado. Minha meta é que isso vá para a 

área inteira e eu ainda não percebi isso na área como um todo.   

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 

adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?   

Lá vou eu voltar no projeto anterior da manutenção, que eu te falei, onde nós tínhamos ou 

temos exatamente o antes, o durante e o depois, que é a implantação não do SAP, porque o 

SAP é uma ferramenta de prateleira, certo, mas é um conhecimento que tivemos que colocar 

dentro desse sistema. Não só do sistema de alguns periféricos que vão facilitar, melhorar a 

qualidade dos dados imputados, então isso só foi possível saindo dos arredores da cerca da 

fábrica e buscando externamente. Então, para isso você tem que saber o que é que está 

acontecendo, o que é que pode ser feito, quem ou quais áreas eu tenho que mobilizar, e não é 

só para realizar. Eu tenho que conquistar essas áreas, mostrar que o projeto é viável e vai 

trazer ganho para a área, para empresa, para o board da companhia. Este é um dos grandes 

exemplos que demonstra exatamente isso de conhecer, aprender, assimilar, transformar, 

implantar e utilizar de uma forma concisa todos os passos.  

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)? 
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O exemplo anterior responde a essa pergunta, pois demonstra exatamente isso de conhecer, 

aprender, assimilar, transformar, implantar e utilizar de uma forma concisa todos os passos. 

DESEMPENHO 

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   

Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

Market Share e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho?  

Falando da empresa com relação ao Market Share ela é líder no mercado, ela continua 

disputando ali par e passo. Nosso indicador de disponibilidade de Insumos, por exemplo, ele 

afeta a produção diretamente, se não executarmos a manutenção de forma adequada, não 

conseguiremos atingir os índices necessários, e como vamos atingi-los, mantendo o MTBF, 

MTTR, o Backlog, etc. dentro dos níveis adequados, que são obtidos em virtude dos 

conhecimentos dos colaboradores de manutenção aplicados às máquinas e aos equipamentos. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  

Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como?  

O maior orçamento da fábrica em São Bernardo do Campo é da área de infraestrutura, ele gira 

na casa dos 200 milhões de reais, nós traçamos uma estratégia que é o seguinte: como é que 

nós podemos melhorar o resultado? Então nós estamos fazendo um trabalho de gestão do 

conhecimento. Você é o especialista, o técnico, dessa forma com a sua expertise, você cuida 

do seu dinheiro. Então para cada linha do nosso orçamento agora tem um ou está em 

implantação, um dono, um Champion, em cima disso, aplicando o conhecimento, nós fazemos 

uma avaliação, uma vivência de um ano, nós já fizemos mais ou menos de uns seis meses, 

dessa forma a gente enxerga melhor cada linha do nosso orçamento.     

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

No que diz respeito às instalações físicas, equipamento, pessoal e material normativo é 

percebida por todos sim. Temos um grande desafio que é a fábrica 4.0 já implantada em um 

dos prédios, que é a linha de montagem final, amplamente divulgada na mídia, mas que ainda 

existe um GAP a ser adequado na minha área, esse é um dos pontos em que precisamos 

trabalhar com relação ao conhecimento e este poderá vir a influenciar a tangibilidade. 

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  

Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

Os serviços são executados de forma segura e eficiente, entretanto eventualmente poderá 

ocorrer retrabalho. Eu duvido que tem alguma coisa no mundo que é feito bem da primeira 

vez, sempre. A gestão do conhecimento vai nos permitir um nível que a gente tem que buscar 

de zero retrabalho, zero acidente, afirmo que isso existe, sim, existe e ela tem que ser uma 
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busca constante, diária,  mas depende de uma série de fatores e vamos trabalhar nesses 

fatores. 

 RQ – Responsividade na Qualidade  

Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade?  

Sim,  é uma busca também direta, por que é o seguinte, o acordo de qualidade como eu te 

falei a pouco, os outros indicadores de disponibilidade, muitos serviços podem ser resolvidos 

mais rapidamente através do nível de qualidade do inter-relacionamento, o que eu quero dizer 

com isso, se eu me inter-relacionar bem com você através do conhecimento que eu adquiri, 

dos treinamentos, eu tenho que dar conhecimento, eu tenho que demonstrar através de 

evidências que situações conflitantes, mas com respeito, elevam o grau do resultado.  

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?   

Excelente, como exemplo cito o caso de uma ponte rolante que estava afetando a produção, 

um supervisor meu montou um grupo de trabalho com o cliente e o fornecedor, todos atuaram 

juntos de forma inter-relacionada, resumo da ópera, o problema foi resolvido: era um  

barramento que estava desalinhado, não sei se foi na época da montagem, mas o importante 

foi que além do conhecimento técnico, utilizou também do grupo interdisciplinar como um 

caminho para resolver o problema sem a gerência ter pedido nada (empowerment). Para o 

cliente gerou uma credibilidade, criou uma garantia na qualidade.  

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender às necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento?   

Eu tenho que ir lá no cliente visitá-lo, não quando eu tenho somente problemas, quando eu 

também não tenho problemas, eu também devo ir. Sei que é às vezes isso parece ser como 

arrumar mais trabalho, mas essa atitude faz com que eu resolva problemas que viriam no 

futuro. Faço isso periodicamente e dessa forma consigo entender e melhorar o atendimento 

dos clientes, pois nessas conversas recebo e transmito conhecimentos. 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE A 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado como uma gestão de 

conhecimento? Como vocês tratam isso? 

Nós temos como objetivo mapear todos os processos que são realmente importantes e ter uma 

planilha de desenvolvimento que nós chamamos de Matriz de capacitação. Essa matriz mostra 

a capacitação que essa pessoa tem que ter, por exemplo tem que ter um conhecimento técnico 

específico, ou conhecimento de informática , enfim o conhecimento que for necessário para 

sua atuação. Esse mapeamento faz parte do planejamento estratégico, certamente temos que 

saber quem são as pessoas e também o plano de desenvolvimento de cada um deles. A pessoa 

começa numa função e com o passar dos anos ela vai ganhando maturidade  e com essa 

maturidade a gente sabe que ela vai ter que ter algum alguns conhecimentos, nós vamos poder 

contar com ela em alguma coisa a mais no futuro e aí para essa coisa a mais é necessário ter 

um treinamento específico por exemplo, ou receber um conhecimento específico por exemplo, 

para isso que a gente monta a matriz de capacitação. Nessa Matriz nós temos os cursos e os 

conhecimentos que são obrigatórios (por ex. atendimento à legislação), para exercer a função 

e aqueles que não são desejáveis (por ex. idiomas), temos também a indicação das funções 

críticas e se um funcionário irá se aposentar dentro de 3 anos, há a possibilidade de treinar um 

outro para adquirir esta expertise. Na prática, em função da crise bem longa que está se 

estendendo já para o sétimo ano, tivemos que fazer alguns desligamentos de imediato, que 

não foram planejados, então o que aconteceu é que a gente tem algumas pessoas ou teremos 

algumas pessoas que não estão 100% preparadas, ou seja, com o nível de conhecimento do 

funcionário que saiu. 

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas? 

Não sei te dizer se todas as áreas fazem dessa maneira. Na manutenção certamente eu sou um 

exemplo: sou um engenheiro  químico que vim para uma manutenção Civil e Predial, sem 

nenhuma experiência nisso, fui acolhido por engenheiros competentes, um deles você vai 

entrevistar que é o "engenheiro A" muito competente, e tive a oportunidade de promover um 

engenheiro júnior, acreditar no trabalho dele, ele fez a faculdade, se formou, demonstrou estar 

muito interessado, aprendia muito rápido e recebeu um desafio, ganhou um setor para cuidar 

como técnico, e foi se destacando, houve nova oportunidade, nós promovemos ele e hoje está 

se dando muito bem como engenheiro júnior. A relação chefe colaborador e entre os 

colaboradores eu acho que é muito boa, tanto o meu exemplo na área,  fui acolhido não só 
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pelos engenheiros,  mas por todos os outros profissionais da área, com um escopo muito 

grande e diversificado por executar, e isso não seria possível se não tivesse uma relação entre 

chefe colaborador e os colaboradores bem madura. Com relação ao auto aprendizado, na 

minha área eu valorizo o pessoal da equipe porque eles têm metas acordadas comigo de 

autodesenvolvimento, então eles têm que terminar o ano melhor do que eles começaram. 

Incentivo os funcionários a participar de feiras, seminários, congressos, etc., porém são 

cobrados em implantar as melhorias aprendidas, no próprio setor de trabalho. Com relação aos 

"Lessons Learning", a cada final de ano antes das coletivas, fazemos um planejamento para 

parada de manutenção, nós começamos lendo aquilo que a gente teve de experiência nos anos 

anteriores e fazemos um plano para evitar os erros anteriores. 

 GRH - Gestão de Recurso Humano  

Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos? 

Para o compartilhamento de conhecimentos temos o que chamamos de "Momento Lean" que 

nós fazemos, incentivamos a geração de ideias para melhoria do posto de trabalho, das 

condições de trabalho, do processo, do tempo, do dinheiro, enfim de tudo o que é relativo à 

área de manutenção. São trinta pessoas mais ou menos no fórum, onde estão todos os gerentes 

inclusive com nosso Gerente Sênior participando. As pessoas mostram o que foi feito, 

explicam, divulgam, todos têm oportunidade, estão todas as áreas de manutenção juntas e 

dessa forma podem implantar as melhorias em cada uma das áreas e  isso é muito legal, afinal 

são mais de mil ideias implantadas. Tem também o Prêmio Estrela que é corporativo, é 

apresentado a cada três meses, onde são apresentados os melhores trabalhos, dos diversos 

inscritos da fábrica e dessa forma há o reconhecimento dos que foram escolhidos e os 

premiados ganham como benefício,  ficar no final de semana com um carro de luxo da 

“Empresa Inova” com tanque cheio e recebem também um pacote de Prêmios, que ele pode 

escolher. Na última edição do Prêmio Estrela, um funcionário da minha área o Sr.Diógenes, 

recebeu esse prêmio devido uma ideia dele ter sido implementada e escolhida como uma das 

vencedoras. 

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum “coaching” 

com os funcionários? 

Existe sim um quadro de especialistas na área, no passado tivemos mais, recentemente, 

inclusive neste ano ainda, é como eu disse existe uma crise perdurando desde 2012 e também 

as pessoas foram envelhecendo, aposentando, nós fizemos um “turnover” de algumas pessoas, 

e saíram pessoas com muito conhecimento, muito conhecimento mesmo, então a gente acaba 

perdendo esse conhecimento, esse é o lado ruim, perde-se um pouco do conhecimento, 

quando essa pessoa sai. O lado bom é que a gente dá oportunidade aos novos que estão 

chegando, deles também poderem escrever sua história na empresa ( do mesmo jeito que os 

outros escreveram também). Isso é uma coisa legal que acontece. Não existe um Fórum de 

especialistas, mas a gente tem os especialistas, a gente sabe quem são os especialistas, toda a 
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vez que a gente precisa de uma opinião, uma coisa, a gente pede ajuda desses especialistas. 

Existe sim trabalhos multifuncionais a gente coordena alguns trabalhos, onde você para ter 

uma visão, uma abordagem sistêmica você convida um profissional de cada área, que esteja 

envolvido e procuramos trazer os especialistas de cada área, põe todos eles juntos para 

conversar, os resultados obtidos são muito bons. Eu tive essa experiência inclusive na área 

anterior que eu trabalhava ( para produção), porque eu conseguia fazer um bom trabalho e um 

bom resultado de áreas que não são da minha expertise. Então com base nisso a gente ajudava 

a fazer. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 

os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que: os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento? 

Com certeza tem, se você recebe um estagiário ou um funcionário novo na área e ele não tem 

habilidade em informática por exemplo, eu posso chegar em qualquer computador, abrir um 

tutorial,  e posso inscrever essa pessoa em qualquer curso homologado pela “Empresa Inova”, 

por exemplo: Excel, PowerPoint, Word, enfim qualquer um que você tenha em uso no seu 

computador, todos os softwares por exemplo, que estão instalados tem um tutorial E-learning 

para você fazer esse curso. Também existe outras plataformas de E-learning para fábrica, tem 

algumas que são voltadas para gerentes, gestores e  funcionários como um todo. Temos 

também cursos on-line de compliance, de antitruste, para que você, dentro da tua área de 

trabalho e atuação você também tem uma atuação ética e você vai estar seguro de que aquilo 

que você está desenvolvendo não está contra os interesses da empresa. São disponibilizados 

internet, e-mail para funcionários, ferramenta de E-learning, intranet, etc.. Em relação ao 

último item da pergunta vou dar um exemplo: eu não sou um especialista da área, quando 

tenho que tomar uma decisão voltada à manutenção civil eu pegava a equipe de especialistas, 

engenheiros civis,  chegava e conversava com todos, perguntava qual a sua opinião,   

debatíamos, nem sempre era unanimidade, mas sempre saía com consenso, e o consenso 

sempre levava também em conta o bom senso.  Nem sempre a melhor alternativa técnica é a 

melhor alternativa a ser adotada, você tem que levar em consideração o bom senso, e para 

você entrar num consenso e chegar ao bom senso, tem que ter o compartilhamento de 

conhecimento, principalmente se você tem uma equipe especializada. 

   

CAPACIDADE ABSORTIVA  

 

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição  

 

Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

 

A necessidade, a capacidade da área de adquirir conhecimento externo, considerado 

importante para o desenvolvimento da manutenção é total. Temos muita gente de fora, que 

são empresas especializadas que desenvolvem, que tem conhecimento adquirido, 

provavelmente na maioria das vezes até por ser juntamente especialista nessa área. Então 

essas empresas são consultadas seja como uma consulta que você vai fazer com a diretoria, 

uma consultoria, ou você vai adquirir alguma coisa, contrata um serviço, um material. 

Contatamos alguns fornecedores e pedimos para eles fazerem uma proposta, a gente analisa 



151 
 

 

dentro do nosso conhecimento, óbvio que os especialistas externos e os “benchmark” que têm  

no grupo vão ser ofertados para a gente. Nós utilizamos os nossos especialistas, nossos 

engenheiros ou técnicos, com conhecimento para entender e conversar com essas pessoas, 

para chegar e deter aquilo que nos interessa. Não adianta nada, por exemplo, a gente precisar 

de um equipamento e ser ofertado o melhor equipamento para a gente, porém ao custo de 

levar um homem até a lua. Não adianta para gente, mas a gente pode ter alguma coisa que não 

seja o mais moderno do mundo na atualidade, mas que atenda 90, 95% das nossas 

necessidades, com  um custo mais acessível.   

 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  

 

Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento? 

 

Eu creio que respondi essa questão na pergunta anterior, pois como disse na anterior, nós 

utilizamos os nossos especialistas, nossos engenheiros ou técnicos, com conhecimento para 

entender e conversar com essas empresas, essas pessoas, para chegar e deter aquilo que nos 

interessa. 

 

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

 

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 

adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?  

 

A gente faz isso aí quando da participação de alguns congressos. A gente escolhe o 

especialista, hoje mesmo eu estou com uma especialista participando de um congresso, 

adquirindo novos conhecimentos para trazer para cá e a gente fazer a implementação disso 

aqui, então ela  foi lá para aprender, buscar contatos, pessoas, empresas, trazer um 

conhecimento que a gente não tem, com certeza isso é um trabalho, de um congresso  que está 

sendo feito externamente de dois dias integrais. Então estamos lá 16 horas, ela não vai voltar 

com o conhecimento “Master” daquilo que foi visto, porém vai voltar com muito mais 

conhecimento de quem não foi. E aí vai abrir a discussão e a possibilidade de mostrar aquilo 

que existe. Então, com base nisso, essa pessoa vai trazer para a gente algumas oportunidades 

para gente melhorar. E aí com certeza vai pegar e fazer essa mudança, nós vamos monitorar 

aquilo que mudou, como era o antes e depois, a gente faz isso com uma certa frequência, em 

todos os “Clusters” isso já aconteceu para a gente em zeladoria em Manutenção Civil. 

 

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

 

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)?  

  

Total, a gente trabalha muito com o PDCA na empresa, então você olha o processo como um 

todo, gira o ciclo PDCA, vai desde o planejamento, a execução, a verificação e ação corretiva 

em cima daquilo vai girando, vai melhorando. A partir do momento que isso foi resolvido, 
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está funcionando, a gente padroniza e vai para o ciclo SDCA, então isso é feito com 

frequência não só aqui na manutenção, mas na fábrica como um todo.  

 

DESEMPENHO  

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   

Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

Market Share e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho? 

Nós temos vários indicadores “KPI” para medir a gente mesmo em relação à manutenção. 

“Não é o caso de rentabilidade, Marketshare” mas a gente faz bastante coisa. A gente faz um 

KAIZEN, por exemplo, a manutenção juntou uma equipe para fazer uma abordagem 

sistêmica, uma nova visão, nós pegamos especialistas, pegamos pessoas que não são 

especialistas, que estão na lista simplesmente para ajudar na visão diferenciada, para ter 

aquela ideia, aquele pensamento abdutivo, aquele pensamento fora da caixa, então a gente tem 

isso aí e costuma fazer. Esses KPI’s que a gente tem voltados à manutenção, são 

acompanhados ali a maioria deles diariamente, mas numa frequência mensal, se faz uma 

verificação deles e aí tomamos as decisões que podem ser o ciclo de PDCA e SDCA. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  

Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como? 

Certamente hoje a gente tá fazendo as coisas com menos dinheiro, com menos recursos 

humanos também, então você pega por exemplo na área de zeladoria da fábrica que faz parte 

da minha área de manutenção. Foi feito uma nova licitação, um novo contrato, o escopo foi 

reduzido e a fábrica não está de pernas pro ar. Ela não está suja, se você olhar ela não tem um 

nível de sujidade alto, é logico não está com mesmo resultado do que estava, quando você 

gastava duas vezes mais, mas você está utilizando o conhecimento, por exemplo, a 

jardinagem, nós tínhamos no passado várias plantas de diferentes espécies nos jardins. Era 

bonito, você via o desenho entre grama,  flores, plantas, árvores, mas assim demandava muito 

trabalho de manutenção, que fazia que tivéssemos quase, não lembro o número exato, mas era 

pelo menos quase quatro vezes mais de custo do que a gente tem hoje.  Nós fizemos um 

estudo, para deixar um pouco mais clean e bonito, mantendo somente o gramado e as árvores, 

ficando mais barato para fazer a manutenção. Fizemos um investimento  reformulando todos 

os jardins que tinha na fábrica. A gente conseguiu atender às necessidades, visualmente ficou 

bom, ficou confortável, você olha e gosta e não tem aquela complexidade para cuidar como 

tinha. Então isso fez com que a gente tivesse um desempenho melhor para manutenção 

comprovado por KPI’s inclusive, você tinha lá quanto que você gastava em zeladoria por 

metro quadrado de área verde, por exemplo, e hoje você tem esse valor bem menor três, 

quatro, vezes menor que atende a nossa demanda.  

 

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 
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Sim, exemplificado por exemplo na manutenção civil você tem aí as fachadas dos prédios,  

tem que observar aquilo que será feito quanto à durabilidade. Às vezes você faz e gasta 

bastante para durar 30 anos hoje, nós fazemos diferente, se faz uma manutenção seja ela 

preventiva, corretiva, questionamos se há necessidade de durar esses trinta anos por exemplo, 

a moda muda, os acabamentos mudam, então um estudo baseado no conhecimento irá definir 

que caminho seguir, após executar um estudo  de viabilidade técnica econômica.   

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  

Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

Sempre quando a gente executa um serviço a gente preza pela qualidade, mas estamos sujeitos 

a ter uma não conformidade, principalmente quando a gente executa com terceiros. Hoje a 

gente tem muitos serviços terceirizados, porque verificou-se que não era o “CORE 

BUSINESS” da empresa fazer aquilo. Quando você usa um serviço terceirizado, você tem 

empresas e empresas, você tem empresas que têm e prezam pela qualidade tanto quanto a 

nossa, e você tem empresas que prezam também pela qualidade tanto quanto a nossa, mas não 

tem a nossa experiência e a nossa tradição, para fazer isso acontecer, e às vezes isso necessita 

de um retrabalho. O importante é a gente saber escolher essas empresas  e fazendo 

acompanhamento para não ter surpresas. Bem, nós temos também um pouco de mão de obra 

própria, essa mão de obra ela é mais qualificada só que ela também sai mais cara pra gente, 

então com o passar do tempo esse tipo de mão de obra foi reduzido e hoje a gente tem poucas 

pessoas com essa experiência, mas eles também usam do conhecimento deles para, se for o 

caso, compartilhar com quem vai executar o serviço.  

 

 RQ – Responsividade na Qualidade  

Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade? 

É heterogêneo, do mesmo jeito que eu tenho um que faz rápido o trabalho, eu posso ter outro 

que não faz tão rápido e não isenta-se de retrabalho. Não são sempre as mesmas pessoas, 

senão seria uma falha pontual, a gente teria que pegar e conversar um pouco melhor e fazer 

uma ação em cima daquilo que acontece. Mas eventualmente acontece sim, eventualmente 

tem algum retrabalho. Os retrabalhos que acontecem não são grandes, mas é feito de uma 

maneira a minimizar com a utilização da gestão do conhecimento. Principalmente há troca de 

experiências entre o nosso pessoal e o pessoal que está executando o serviço.  A gente tem 

coordenadores muito bons, engenheiros e técnicos muito bons, para poder pegar e falar isso 

com quem está executando serviço, seja ela mão de obra própria ou terceirizada. 

 

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?  

Hoje a gente tem poucos manutentores próprios, tenho cinco para ser mais exato, no passado 

tivemos muitos mais. Temos muito serviço à executar que é executado com mão de obra 

terceirizada e empresas contratadas. As empresas contratadas na maioria das vezes são 

empresas especialistas para esse tipo de serviço. Normalmente eles têm até a nos ensinar, 
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porém existe um problema, que é a rotatividade de mão de obra nessas empresas, quando você 

tem rotatividade um pouco mais alta você acaba às vezes perdendo profundo conhecimento. 

Hoje eu posso te falar, os serviços que eu executo com  mão de obra própria, eu posso botar a 

mão no fogo, de olho fechado, agora quando tem o serviço que foi executado por um terceiro, 

na maioria das vezes 9 a cada 10 vezes com certeza, ou até mais, é a mesma coisa, dá para 

garantir o que eles fizeram, mas eu consigo garantir porque eu tenho um bom 

acompanhamento do gestor dos contratos, esse gestor tem conhecimento muito bom, por isso 

que são executados perfeitos. 

 

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender às necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento? 

Normalmente, quando os nossos clientes nos solicitam eles solicitam tanto preventivamente 

quanto corretivamente e pode fazer uma solicitação pelo SAP para gente, por exemplo: “olha 

está caindo um forro do teto aqui da minha área”  aí é um atendimento que está solicitando 

corretiva, como ele também pode chegar e falar: “isso aqui desgasta rápido e o uso que a 

gente faz é continuado, é questão de um mês mais ou menos isso aí vai dar problema”, então o 

que que a gente tem que fazer é que temos que ter a percepção para entender essas 

necessidades deles, seja a corretiva, seja na preventiva. Quando tem tanto corretiva quanto 

preventiva a gente faz o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento ele acontece via 

telefone. Temos o gestor, o responsável daquele setor que está  recebendo a reclamação ou 

solicitação. Ele liga para a pessoa procurando entender o que é, onde é , como é o ambiente de 

trabalho, então inclusive para o cliente isso é legal porque alguém ligou, alguém está se 

importando com ele. Depois disso o segundo passo é marcar um horário para o profissional ir 

ao local e ver pessoalmente junto com o solicitante. Então esse é o primeiro atendimento por 

telefone ele vai entender  o que precisa ser feito, se o serviço é emergencial, ou se dá para 

marcar uma data e horário. Então essa nossa percepção de entender a necessidade do cliente é 

desse jeito, fazendo entrevista por telefone primeiro, depois ir lá e ver pessoalmente. A 

influência da gestão do conhecimento nessa empatia aí é fundamental porque o fato da pessoa 

ir lá ser um especialista, ele direciona a solução daquele problema dentro do conhecimento 

dele. Ao término dos serviços é feita uma pesquisa de satisfação. 
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE B 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado como uma gestão de 

conhecimento? Como vocês tratam isso? 

É fundamental, sou responsável pela área de estratégia da manutenção aqui na "Empresa 

Inova" em SBC. Então daí a estratégia de você proporcionar esse aumento de conhecimento 

essa melhoria no perfil da pessoa, aliada à estratégia para que esse aumento de conhecimento 

seja aplicado na prática, não se perca. Não adianta nada você ter doutores para uma função 

que não exija esse nível de conhecimento. Não adianta nada você ter uma função que exige 

conhecimento mas por algum motivo não ter a pessoa devidamente capacitada. Então essa 

estratégia na minha humilde opinião ela é fundamental para que você tenha um ganho de 

performance geral. Nós temos um Departamento alinhado à estrutura de RH, que apoiado em 

informações coletadas nas áreas técnicas, monta e disponibiliza uma grade, para os potenciais 

devidamente elegidos. A empresa decide fazer um investimento a mais, para que essas 

pessoas adquiram conhecimento específico ou até mesmo mais genérico, em função de uma 

performance previamente avaliada.  Esses potenciais podem ser mensalistas e horistas diretos 

ou indiretos. Para o mapeamento dos conhecimentos críticos temos a Matriz de capacitação 

utilizada para determinados níveis operacionais técnico-administrativos e executivos. 

Começou também aqui na empresa o movimento chamado "GO 2020", é uma filosofia de 

trabalho onde pretende-se ter um produto standard mundial e também um nivelamento no 

nível de serviço e com profissionais de nível equivalente. Desenvolvendo programas culturais 

de intercâmbio e até mesmo de benchmarking, entre boas práticas. Com relação a 

aposentadoria e “turnover”, em 90% dos casos a gente não tem tratado de forma correta, em 

virtude da crise. 

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas? 

Na relação entre chefe colaborador a gente tem ferramentas que nos norteiam. Nós temos 

processos de avaliação, processos de feedback formatados a serem feitos. Temos os valores da 

empresa e um deles é a transparência, que a gente segue não só porque é obrigado, mas 

porque acreditamos, então esse processo relação chefe colaborador nos últimos anos tem sido 

bastante tranquila e  direta, então é um processo que já está orgânico aqui dentro, tanto para o 

mérito como para o demérito é feito de forma direta. Eu vou falar aqui pela minha área de 

abastecimento elétrico, muito específica, por ser uma área de alta periculosidade, a 

autoconfiança ou a confiança entre os colaboradores, ela tem que estar presente, porque as 
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atividades que são feitas aqui são interdependentes, se você não confiar no grau de 

especialização, na competência técnica de quem especificou, você não consegue avançar na 

tua tarefa. Então acho que essa relação é presente no dia a dia e tem tido um bom resultado. 

Com relação as iniciativas de autoaprendizado, nós não tínhamos isso, de uns três anos para 

cá  isso tem aparecido de forma bastante evidente, só para citar alguns exemplos nós temos 

um Forum aqui que nós chamamos de Momento Lean, todas as iniciativas oriundas do Chão 

de fábrica, lógico existem iniciativas de outras áreas. Falamos sobre boas práticas, tudo que se 

faz sem o input do chefe, sem uma descrição da tarefa, e sim por uma automotivação. A gente 

traz no fórum discute, parabeniza, apura resultados e faz a disseminação disso. O processo 

não ficaria completo se a gente fizesse isso aqui mas não divulgasse e disseminasse as boas 

práticas que você conseguiu desenvolver por iniciativa própria. 

 GRH - Gestão de Recurso Humano  

Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos? 

Nós temos avaliação 360 graus para horistas e para mensalistas nós temos o Lead IT. Em 

ambos os casos o requisito é o trabalho em grupo e a gestão do conhecimento que é a 

iniciativa voltada para a vitória, que é  buscar o sucesso a todo custo. Enfim, existem alguns 

quesitos agora não vou lembrar de todos aqui, mas direcionado exatamente para isso. Com 

relação à remuneração, para os casos reconhecidos como melhores nós temos condições de 

ranquear esses funcionários,  e expondo-os a um processo de aumento de chance de obter 

alguma premiação por essa performance, quer seja por aumento de salário, oportunidade de 

treinamento, oportunidades em trabalhos estratégicos e viagens. Tem o "Prêmio Estrela" que a 

gente tem fomentado fortemente aqui na área, é a possibilidade que cada funcionário tem de 

dar uma ideia de alguma atividade implantada, num prazo  máximo de 6 meses, ele apresenta 

essa descrição de sucesso e  um grupo de pessoas analisa e se essa ideia for classificada ele 

tem um leque de opções de premiação para escolher, como viagem, carro de luxo com tanque 

cheio para utilizar no final de semana, etc..   

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum “coaching” 

com os funcionários? 

A área em que estou ocupando a gerência nesse momento é basicamente composta por 

especialistas tanto do ponto de vista da função em si, pois exige um alto grau de 

especialização, como por tempo de casa, as pessoas acabam se tornando especialistas até pelo 

conhecimento, pelo nível de familiaridade que eles têm com os equipamentos, são 

profissionais que em sua maioria não tem menos de 10 a 15 anos de experiência, aqui então 

ela tem uma característica de especialistas mesmo, nós temos bastante especialistas, temos 

generalistas, mas temos muitos especialistas. Com relação ao network, a gente tem reuniões 

mensais em que a gente proporciona essa possibilidade de compartilhar aprendizado, ou 

tarefas, ou projetos, que a equipe esteja envolvida e temos uma outra oportunidade de fazer 

esse compartilhamento que é a questão do “shop floor management”, em que todos, pelo 
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menos na minha gestão estão obrigados a participar, são convocados nominalmente e eu 

cobro presença de todos, para que traga de forma simples e rápida, não muito cheia de 

detalhes, um momento profissional que esteja vivendo, naquele dia ou no dia anterior, o que 

eles estiverem envolvidos, e qual o programa para esse dia, essas reuniões acontecem 

diariamente de manhã. Não temos um “coaching” específico, duas vezes por ano damos 

feedback específico sobre a performance daquele funcionário, fora isso, eu procuro praticar o 

“coaching” diário, a todo momento, sempre que possível, sempre que eu julgar necessário. Eu 

entendo que isso é um processo de “coaching”, isso é feito de forma orgânica aqui na minha 

gestão. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 

os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que: os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento? 

Com relação a portais, internet e ferramentas,  nós temos várias aqui na empresa. Nós temos a 

internet disponível na questão do Portal da “Empresa Inova”, na internet vindo aqui para 

dentro da cerca nós temos um portal de intranet, nesses dois locais são disponibilizados 

inúmeros artigos,  inúmeros papers ou boletins, em que você pode disseminar, aumentar ou 

incrementar o seu conhecimento, quer seja Regional quer seja Mundial, então isso está de 

forma tranquila e estabelecida que dentro da “Empresa Inova”. Tem também, quadros de 

aviso, boletins, revista, etc., disseminando algum tipo de conhecimento sobre saúde, 

segurança, investimentos em treinamento e oportunidades de eventos. Com relação a 

treinamento, nós temos um programa aqui dentro que chama-se "E-training", ele é disponível 

também nos dois portais tanto na internet como na intranet, que o funcionário pode acessar a 

grade de Treinamento disponíveis, sem custo adicional  para a área. Temos um Sistema de 

Gerenciamento de Manutenção na visão do SAP e nós estamos nesse momento, fazendo 

atualização dele com uma nova plataforma do SAP, a versão atual é muito precisa, muito 

complexa, mas não é muito amigável para lidar. Estamos mudando para uma versão que trata 

disso tornando ele mais amigável, atraindo mais usuários. Lá dentro do SAP existem módulos 

específicos de planejamento, de confiabilidade, de mobilidade, e você pode lançar mão de 

análises, tipo causa e efeito, tipo de gráficos de Pareto, distribuições de mão de obra, 

replanejamento de atividades em função do disponível de mão de obra, essa gestão é feita 

exatamente nesse ambiente e hoje nós temos ferramentas bastante adequadas para isso. 

CAPACIDADE ABSORTIVA  

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição  

Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

Eu entendo que o processo de manutenção é dividido em três partes: a parte de PLAN a parte 

de BUILD e a parte de RUN. Ou seja, você planeja, você constrói, e você gerencia. São três 

etapas bem distintas na infraestrutura (PLAN, Building e Run),  para PLAN, nós temos uma 

área específica, que nos suporta que a área de planejamento de infraestrutura, é lá que são 

planejados os grandes investimentos na minha área, este planejamento ele é apoiado no 

conhecimento dessa área, mas ele usa como input, como demanda os engenheiros na minha 
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área. Então eu sou aquele cara que têm a visão, eles têm os estudos de Life Cicle ( vida útil do 

equipamento) e através de estatísticas do SAP, mais experiência da equipe, mais estado de 

conservação ou vida útil desse equipamento, essa área de planejamento me suporta nessa fase. 

Então a gente determina Budget, determina escopo, determina o time-line, passamos por uma 

fase de Building, que a fase de construção, nesse momento a equipe é fundamental, porque 

associado ao fornecedor que vai colocar aquele equipamento aqui, dentro da empresa, a 

equipe suporta todo o processo de instalação. Então corre junto, adquire conhecimento 

durante essa fase também, então é aí que eu ganho o conhecimento para me suportar na fase 

de funcionamento. Minha equipe é fundamental neste processo, e depois quando é feito o 

Tryout deste equipamento, este equipamento é entregue a meu time, para operarmos e 

cuidarmos. 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  

Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento? 

Nosso time é feito basicamente de especialistas, são pessoas, então entendo que esse processo 

é um processo heterogêneo. Existem pessoas com capacidades mais elevadas e outras com 

algumas limitações, então nós trabalhamos com uma média, falando de média eu entendo que 

meu time tem essa capacidade de analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar, 

entender o conhecimento de uma forma diferente, em função do nível heterogêneo de 

conhecimento do meu time, eu tenho especialistas com 50 anos de idade, eu tenho 

engenheiros recém-formados com 30 anos de idade, então, respeitando as suas 

individualidades eu tenho esse processo. Eu faço o processo de avaliação do Lead, que é uma  

avaliação de performance para o meu time, e dentro desse Lead eu procuro pontuar isso. As 

pessoas que me trazem mais resultado, lógico receberam notas melhores, pessoas que trazem 

o resultado não tão bom, um pouco menos e aquelas pessoas que precisam de 

desenvolvimento também é sinalizado lá. Então eu tenho uma ferramenta de RH que me 

suporta no sentido de colocar isso de forma isonômica, fazendo com que a minha 

subjetividade fique no segundo plano e eu seja mais racional possível. Então eu tenho hoje 

essa ferramenta para trabalhar aqui. A avaliação surge com o dia a dia com o aumento de 

performance, com um aumento de entrega de resultados, mas falar para você que eu verifico 

se absorveu o conhecimento no treinamento, eu não tenho condições de falar isso.  

 

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 

adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?  

Quando eu comentei com você, eu tenho um equipe heterogênea, profissionais bastante 

experientes e profissionais que não tem tanta experiência, uma relação bastante interessante 

que eu tenho percebido é que quanto maior o nível de conhecimento e maior a faixa etária da 

pessoa, mais dificuldade eu tenho de fazer essa transformação, quanto menor o nível de 

conhecimento e menor idade, mais fácil eu fazer a transformação. Acho que está mais ou 
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menos relacionado à questão da experiência, a pessoa conforme ela começa a avançar na 

questão da idade, conhecimento e experiência de processo, ela começa a ser mais reativa à 

transformação, à mudança ao novo, esse é o processo que eu tenho percebido aqui. Porém são 

pessoas que não posso descartar simplesmente coloca-las de lado, simplesmente por que o 

nível de conhecimento delas é muito elevado. Então eu acho que essa é a grande brincadeira 

de você administrar essa alta especialização versus a alta resistência também na mudança. Por 

outro lado tenho um jovem, aquele cara que está muito motivado, muito afim, mas ainda não 

está maduro suficiente. Então o papel de gestor é fundamental nesse processo. 

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)?  

Vencida essa fase da rejeição ou da objeção a capacidade é total, porque aí você ganha o 

reforço do conhecimento do cara que estava fazendo a objeção, uma vez que ele compra a 

ideia, você ganha um foguete na mão.  O cara lança toda aquela bagagem, toda aquele 

conhecimento, aquele “Punch” que ele tinha de conhecimento, na direção correta, aí você tem 

que fazer o contrário, você tem que frear senão o negócio extrapola.  

DESEMPENHO  

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   

Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

“Market Share” e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho? 

Por exemplo, a questão da eficiência energética aqui na planta, a partir do momento que 

tomou-se a decisão, isso veio na forma “Top down” corporativo, a gente teria que ser mais 

eficiente de modo amplo de todas as energias. Colocamos nossos melhores trabalhadores, nós 

aparelhamos esses caras, participaram de congressos, de órgãos e entidades de classe, nós 

inscrevemos eles em eventos e palestras, fizemos benchmarking com outros locais, e isso 

apareceu. Hoje para você ter uma ideia nós temos uma equipe aqui na minha área que é a 

equipe de gestão de contratos de energia, Eletropaulo, AES Tietê, Ultragaz, Comgás, 

SABESP, o pessoal faz uma gestão tão eficiente que hoje as iniciativas de economia de 

energia, o “save” de energia, aqui dessa área que eu trabalho, são as que trazem o maior 

retorno. A medição disso é clara, nós temos um processo de avaliação de maturidade de 

iniciativa que vai de IL0 a IL5,  que são portais e que você vai verificando a maturidade, 

inclusive o resultado financeiro. As iniciativas dessa área estão 100% em IL5, ou seja o 

controle, falou assim, olha aquilo que inicialmente era uma ideia, eu estou aqui te 

comprovando, que você trouxe esse save. Então eu acho que isso é mais do que o KPI é uma 

comprovação, com firma reconhecida em cartório, de que essas pessoas através da gestão, do 

aprimoramento, elas fizeram isso. Nós não dissemos como eles deveriam fazer, eles se 

formaram, eles se capacitaram, eles se interessaram, eles se motivaram e trouxeram resultado. 

Eu acho que isso é uma prova muito clara, de que o improvement, o aumento de 

conhecimento, provocou o resultado para o bem da empresa. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  
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Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como? 

Com relação ao desempenho da manutenção eu acho que está vivendo um momento  crítico. 

Aqui a gente estava há pouco conversando sobre a questão de uma tendência de trabalhos 

“core não core”,  “make or buy”  então nós estamos vivendo aqui como manutenção esse 

caráter, uma análise de custos basicamente assim compensa ter uma estrutura de manutenção, 

com essa característica aqui dentro, que nós estamos vivendo exatamente esse momento, e a 

todo instante a gente é colocado “sub judice” para que verificasse financeiramente se é 

interessante para empresa ter isso aí. Eu acredito que a gente só está aqui ainda até hoje 

justamente por ter esse alto grau de especialização, por alto grau de conhecimento, fazendo na 

gestão dos recursos que você tem que é o seu time. Por que eu falo que é gestão. Se você 

pegar essa área aqui, você é testemunha disso, há 10 anos, nós éramos o dobro do tamanho, 

talvez com escopo até um pouco menor, hoje nós somos metade desse tamanho e temos até o 

escopo maior, como é que se conseguimos isso, justamente fazendo a gestão do 

conhecimento, pegando aquele potencial, colocando para atividade correta, colocando aqueles  

especialistas em atividades correlacionadas, que rende mais. Então é uma prova evidente de 

que a gestão do conhecimento, ela tem que ser praticada, tem que ser usada, senão não 

teríamos mais braços para trabalhar, para manter essa fábrica trabalhando, com essa política 

agressiva de redução de mão-de-obra. Então acho que é aí que a questão da gestão do 

conhecimento entra forte. 

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

Aqui nós trabalhamos numa empresa alemã, com  característica de forte apelo técnico, todo 

mundo disse que o alemão tem uma Norma DIN para tudo. Isso é verdade se você puxar um 

tema aqui, com certeza vai puxar uma DIN e te fala como você tem que abordar, os  

parâmetros, e aqui não é diferente, então eu digo assim nossas instalações físicas, elas seguem 

esses padrões, então nós temos equipamento, material, as normas que por sermos uma área de 

alta periculosidade nós somos obrigados a seguir à risca, você não tem aquela palavra talvez, 

ou pode ser, não, ou é ou não é, está habilitado, não está, está  capacitado, ou não está, está 

dentro da norma, ou não está, então com relação a isso eu acho que a gente não tem nem o 

que falar, a “Empresa Inova”, aqui do Brasil é uma empresa fora de qualquer comentário, de 

qualquer crítica. Com relação à gestão do conhecimento, nisso aí, se a gente não tiver pessoas 

ou aquele indivíduo dentro do time, que você consiga pinçar , que sejam os puxadores, são os 

caras que acabam meio que antevendo as tendências de mercado, e as necessidades que 

poderão vir, então eu acho que aí que entra a gestão. Você consegue identificar aquele 

potencial, aquele cara que vai ser o teu multiplicador, que vai ser o formador de opinião, e aí 

que está a gestão do conhecimento, aquele cara tem que estar devidamente qualificado, 

motivado, capacitado, para que você consiga fazer esse “handling” aí.  Eu acho que esse é o 

papel da gestão, nesse quesito. 

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  
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Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

A gente busca a todo momento a perfeição, porém a possibilidade de retrabalho existe, ela é 

inerente. A gente trabalha para tentar minimizar e até eliminar, mas ainda tem terreno aí, tem 

oportunidade para a gente crescer. Nós temos um sistema aqui na empresa que é a gestão à 

vista, nos temos fóruns específicos de manutenção e eu sou responsável por essa área. O que a 

gente apresenta são resultados, então a gente está a todo momento buscando o “the best” a 

situação ideal, hipotética de falha zero, custo mínimo, máxima eficiência, mas é lógico no 

mundo real você nem sempre tem isso, então eu acho que a gestão de qualidade está 

justamente aí, está na questão de você traçar uma estratégia para o seu time, que você defina 

muito bem quais são os seus KPI’s, aonde você está e aonde você quer chegar. A partir dessa 

definição bem feita é que entra a gestão do conhecimento, você consegue transformar os seus 

processos, aumentar a confiabilidade dos seus processos. Os terceiros são parte integrante, a 

manutenção é dividida em um processo corretivo, processo preventivo, e processo preditivo, 

toda parte de preventiva e preditiva na sua essência é feita por terceiros, a parte de 

emergencial ou corretiva, que a gente trata aqui e nas literaturas como reativa, é feita por 

equipe própria.  Temos a Leadec Industrial Services que é uma empresa terceirizada e outras 

empresas que fazem manutenção preventiva, termografia, etc. 

 RQ – Responsividade na Qualidade  

Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade? 

Ela não é linear homogênea, ela tem altos e baixos, você tem pessoas muito mais focadas em 

satisfação do cliente, você tem pessoas menos focadas. Cabe a você gestor da área, direcionar 

os seus recursos de forma qualitativa, realmente aquele que traz um resultado para as tarefas 

que são mais críticas para você, e aquelas tarefas que não são tão críticas, você coloca a 

pessoa com uma performance não tão boa. Então a gestão que você faz é justamente essa, 

interpretar para aquela atividade qual o melhor recurso a ser utilizado em nosso dia a dia é 

justamente aí que eu falo que a nossa gestão, no conhecimento da equipe, no conhecimento da 

qualificação, no conhecimento da índole até das pessoas, em trazer o resultado para tua área. 

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?  

Existe sim ,existem alguns processos de avaliação de qualidade de serviço uma delas é o 

próprio sistema de SAP, que você tem softwares específicos que garantem aqui na “Empresa 

Inova” a gente usa o software que chama Orium, é o módulo de confiabilidade do que você 

faz e análises fantásticas em cima de informações, de retorno que você coloca no sistema, elas 

vão desde uma peça até um defeito mais complexo,  você passa causa, defeito, providência, 

peça, conjunto, unidade, você tem condição de entrar com todas essas informações de traçar 

um perfil de confiabilidade para aquele reparo que você fez alí. Com relação à influência da 

gestão do conhecimento nesse processo tem uma peça fundamental nesse processo que chama 

supervisor. O supervisor ele tem uma conotação muito técnica, eu acho que o supervisor é um 

gestor de recursos, ele é o cara que vai garantir que essa confiabilidade esteja presente a todo 
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momento. Ele com certeza tem um mapa visual muito grande das instalações da empresa e ele 

tem um mapa mental muito grande das habilidades individuais do seu time,  feito o mix desse 

processo ele consegue destinar a pessoa correta para atividade correta, eu acho que essa é a 

grande garantia que nós temos esse elo é um elo muito forte. Ele é a linha de frente entre 

planejamento e execução, eu acho que esse é o cara fundamental nesse processo, e nós temos 

aqui particularmente na minha área uma pessoa muito habilidosa nesse sentido. 

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender às necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento?   

A gestão é fundamental, basta que você tenha uma capacidade melhor de entendimento de 

todos os processos, inclusive do seu cliente, basicamente a gente tenta como você mesmo 

falou, se colocar na função da pessoa, a situação do seu cliente, entender quais são as 

demandas, o que é importante para ele, na verdade você tem que estar todo momento se 

reinventando, uma solução que funcionava há dois meses talvez não funcione mais nessa atual 

conjuntura. Então eu acho que é muito interessante você revisar os seus padrões, os seus 

acordos de qualidade, eu não gosto muito dele, porque ele acaba engessando e se eu quiser 

acabo relaxando, assim nesse sentido, se eu estou dentro do acordo eu não preciso melhorar, 

isso é um câncer na minha opinião, você tem que melhorar a todo momento, você tem que 

tentar a todo momento fazer um plus, não importa que você entregou, ele não reclamou nada, 

mas será que não é interessante você procurar um elogio. Então eu não gosto muito do acordo 

de qualidade, mas nós temos tá . Nós somos convidados a participar do “shop floor 

management” - SFM das áreas produtivas e aí a gente tenta fazer uma aproximação para sentir 

os medos, as aflições que o cliente sofre, o que  é importante para ele, será que é o que eu 

enxergo como importante, fazer o que é importante para mim, pode  não ser importante para 

ele, então é nesse sentido que eu acho que a gestão tem que estar presente a todo momento, 

você tem que estar se especializando, você tem que estar fazendo entrevistas, tem que estar 

indo a campo, não adianta fazer a gestão do escritório, eu acho que é por aí que a banda toca. 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS GERENTE C 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover", é contemplado como uma gestão 

de conhecimento? Como vocês tratam isso? 

Implantamos a fábrica 4.0 onde os processos estão muito mais robustos, muito mais objetivos, 

muito mais rápidos, com maior eficiência e você não consegue um produto com a qualidade 

que nós fabricamos, se você não tiver o conhecimento, ou a disseminação de conhecimento 

entre os colaboradores. Temos uma estratégia de conhecimento, para nível gerencial. São 

programas da Alemanha, que nos indicam cursos anuais para desenvolvimento da nossa 

capacidade de gestão, aprimorando a condução dos nossos business com os gestores. Com 

relação aos colaboradores, nós incentivamos a buscar o conhecimento, na participação de 

feira, participação de benchmarking em outras empresas, desenvolvimento de projetos. O 

mapeamento do conhecimento, das habilidades de cada colaborador é feita através da Matriz 

de capacitação, aonde a gente coloca nessa Matriz a formação acadêmica, a formação do 

conhecimento técnico, e cruzando com ela o grau de habilidade dessa pessoa em realizar as 

atividades que estão listadas nessa Matriz. Tem uma matriz de Treinamento aonde o 

colaborador entra no sistema corporativo e se inscreve para um determinado curso, o gestor, 

se achar que aquele curso agrega valor ao processo, ou a atividade fim da empresa, é liberado 

o curso para esse colaborador. Isso é definido no feedback do processo chamado Lead, do 

colaborador, que ocorre duas vezes por ano onde é registrado a necessidade de capacitação 

para adquirir ou reciclar conhecimento. Aposentadoria e turnover é um ponto ainda obscuro, 

está falho, estamos perdendo ao longo dos anos, conhecimento de colaboradores por 

aposentadoria, ou por novos desafios. Temos um Turnover baixo, o conhecimento fica 

disseminado dentro do grupo, mas a especialidade por vezes nós perdemos. Então nesse ponto 

eu não consigo destacar nada de positivo, dizendo o seguinte, existe um programa de reter 

conhecimento, mas é mais pelo dia a dia entre a equipe, que parte desse conhecimento fica 

retido, do que um programa específico para preparar o desligamento ou aposentadoria de um 

colaborador. 

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas? 

A relação chefe colaborador tem evoluído bastante. Hoje nós temos um programa chamado 

“Go 2020”, que é preparar a fábrica para 2020, onde a gente tenta incentivar os colaboradores 

a serem mais autônomos, para tomarem decisões, a serem mais efetivos nas suas atividades de 

uma forma positiva. Com isso a gente tenta promover esse colaborador, que ele se destaque 
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em relação à empresa, que ele tenha conhecimento e se sentir à vontade de praticá-lo, sem 

toda hora perguntar para o superior imediato, se ele pode ou não fazer. Não existe assim uma 

mensuração, onde nós percebemos a evolução e registramos, a não ser na matriz de 

capacitação. É o único momento que a gente registra o quanto está evoluindo o colaborador, 

são as entrevistas entre funcionário e chefia imediata, onde nós avaliamos o quanto está 

evoluindo esse colaborador, nos processos da empresa, e nós registramos isso num banco de 

dados para que futuramente, a gente possa estar aproveitando esse colaborador em outros 

processos. Não são feitas reuniões informais promovendo a colaboração interfuncional, mas é  

uma coisa muito dinâmica eu diria. Eu procuro sempre incentivar o colaborador a estudar, 

fazendo cursos rápidos de capacitação, para que ele esteja pronto a assumir novos desafios. 

Com isso a gente tem conseguido promover colaboradores. Quanto ao Lessons learning, 

aprendemos com os erros do passado para viver o presente, e não errar no futuro. A gente 

procura sempre disseminar tudo aquilo que acontece de positivo e também de oportunidades 

de melhoria, não vou chamar de erro, ninguém vem aqui para errar, as pessoas vêm para 

produzir o melhor, as vezes o caminho que a gente adota não é o melhor caminho. Então eu 

acho que essa é a grande lição que nós aprendemos durante o tempo, e nós registramos sim 

todas as oportunidades de melhoria em qualquer processo que a gente realiza.   

 GRH - Gestão de Recurso Humano  

Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos? 

Existe sim uma forma de reconhecimento do quanto a pessoa contribui com as suas ideias, 

como fazer diferente, como ela se destaca, é uma ferramenta chamada de "momento lean". 

São reuniões quinzenais aonde o colaborador vem e passa o seu conhecimento, passa a ideia 

que ele teve para melhoria de um processo e essa informação é disseminada dentro de um 

grupo, que passa a informação para frente também, nós registramos isso através de 

fotografias, registramos num banco de dados, qual é a ideia dada, o supervisor ou gerente 

preenche um formulário com avaliação da ideia, se ela é possível de ser implantada, se não é 

possível de ser implantada, se ela traz resultado financeiro, se ela traz melhoria de condições 

de segurança e ergonomia, se ela é dividida por categorias. Esse é o momento que o 

colaborador é valorizado  dentro do grupo, pois se destaca com a ideia dele. Então isso é uma 

coisa positiva, é um processo que estamos um bom tempo trabalhando com ele. A empresa 

tem uma ferramenta corporativa chamada "Prêmio estrela" onde o colaborador que se sentir à 

vontade, trimestralmente nós preenchemos um formulário com a ideia que o colaborador 

gostaria de participar do Prêmio estrela, como recompensa caso a ideia dele seja uma das 

escolhidas, ele passa um final de semana com um carro de luxo da empresa, com tanque 

cheio, para desfrutar um momento com a sua família, além de outras opções de premiação,  

mas existe sim uma ferramenta tanto da vice-presidência de operações bem como corporativa 

da Empresa Inova, para premiar o colaborador, mediante um reconhecimento.   

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum coaching 

com os funcionários? 
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Por se tratar de uma área de infraestrutura, nós fornecemos para a empresa os insumos 

necessários para a produção. Existem projetos multifuncionais que o planejamento nos 

chamam para participar, onde esses especialistas se reúnem para buscar a melhor solução, 

para atender o processo produtivo, isso na fase de planejamento. Participamos também da 

elaboração do caderno de encomenda de máquinas ou de equipamentos de infraestrutura. 

Participamos da instalação, porque depois ficaremos com a manutenção, então o processo se 

fecha do início ao fim. Sempre com a participação das mais diversas áreas: planejamento, 

produção, quem vai produzir com aquele insumo, com aquela atividade e a manutenção; e o 

conhecimento: se ele é mecânico, elétrico, civil, metalurgia, metalografia; não importa a 

disciplina, ele sempre vai ter um fórum onde eles estarão discutindo as necessidade da 

empresa, e durante a manutenção esse fórum pode se reunir a qualquer momento, para 

solucionar um problema que não foi percebido na concepção inicial. Então existe sim um 

fórum onde as pessoas participam desse fórum. Dependendo da necessidade a gente pode 

buscar em outra área uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais apurado em um 

determinado processo por exemplo, então essas pessoas acabam sendo convidadas para trazer 

a experiência, a vivência, para pessoas que não participaram, que não têm aquele 

conhecimento para definição. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 

os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que: os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento? 

A gente tem uma plataforma digital bem robusta. Ela é corporativa. Hoje a gente tem 

procurado incentivar as pessoas evitarem criar pequenos bancos de dados para reterem a 

informação. A gente pede o apoio da área de tecnologia da informação no desenvolvimento de 

ferramentas mais robustas para arquivamento, para suportação dessas informações, a internet 

é livre, para que o colaborador possa fazer pesquisas, para buscar o conhecimento necessário, 

para o desempenho da atividade dele, ferramentas digitais de comunicação, é mandatório. 

Hoje temos ferramentas de comunicação entre plantas, abertas ao mundo onde a gente 

consegue buscar esse conhecimento, essa necessidade de conhecimento ou disseminar até 

alguma coisa, alguma informação, que venha à área de TI nos suportar com uma manutenção 

dos bancos de dados, então por exemplo na área de SAP, para módulo de manutenção, ou 

módulo financeiro, e feito um projeto robusto, compartilhado com a Alemanha, onde a gente 

consegue ter no futuro, a comparação de desempenho entre plantas, então nós temos base de 

dados comparáveis, respeitando a regionalidade de cada país, de cada processo, inserido 

naquele país, mas a gente consegue ter hoje, base de dados para comparar, se o meu processo 

semelhante ao da Alemanha, é mais caro ou mais barato, semelhante ao da Turquia, se eu sou 

mais caro ou mais barato, então existe uma plataforma muito robusta, de retenção. 

Atualizações de ferramentas ou de informações, de normas regulamentadoras, procedimentos 

corporativos, tudo isso fica no banco de dados da Intranet. A cópia papel a gente pede para 

que seja evitada, para a gente garantir sempre a última versão atualizada. 

CAPACIDADE ABSORTIVA  

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição  
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Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

Eu retorno a uma resposta que nós demos na primeira parte, onde nós temos um banco de 

dados, com o custo de treinamento, então cada vez que entra um novo equipamento, novo 

processo de manutenção, ou de produção, os colaboradores envolvidos tem treinamentos 

específicos, o colaborador é convidado a participar desse treinamento, para que ele adquira o 

conhecimento, a capacitação necessária para manutenção daquele novo equipamento, daquele 

novo processo. Então existe essa pesquisa por parte do RH, que faz sob demanda apresentada 

pela área técnica, então eu identifico qual é a minha necessidade, e peço apoio a área 

responsável, para desenvolver um treinamento naquela especialidade que eu entenda que 

necessite ser reciclado, ou adquirir novos conhecimentos. 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  

Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento? 

Aqui nós temos uma ferramenta que cada vez que o colaborador passa por um treinamento, 

uma reciclagem, nós recebemos por parte do RH um formulário com várias funções. Nesse 

formulário a gente avalia o quanto o nosso colaborador absorveu da informação ministrada no 

treinamento. Como é que a gente percebe isso? No dia a dia o quanto ele pratica aquele 

conhecimento que ele adquiriu, então ali eu falo se ele foi satisfatório, se ele não foi 

satisfatório, se ele superou a minha expectativa, então de repente eu dei um treinamento para 

um colaborador e além dele fazer, abriu os olhos dele, e ele conseguiu ir além do que ele tinha 

recebido como informação.  Então existe uma ferramenta que o RH nessa área de treinamento 

também registra isso, que é o quanto o colaborador absorveu do treinamento. Isso vale para 

todos os níveis, do gerente, dos engenheiros, do supervisor, dos operadores de manutenção, 

todos que participam e quem faz essa avaliação é sempre o nível hierárquico acima, o chefe 

imediato que trabalha com essa pessoa. 

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 

adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?  

Como eu falei no início, a nossa fábrica é uma fábrica extremamente dinâmica. Temos 

pessoas com muita experiência, com mais de 30 anos de empresa, e que acompanhou a 

evolução da fábrica, eu até brinco quando eu comecei a trabalhar eu utilizava a régua “T”  

fazendo projetos, depois eu fui para o  técnigrafo, depois eu fui para estação de Catia, depois 

Micro Station, e a fábrica foi assim. Os nossos produtos tinham uma característica, os nossos 

equipamentos eram mais rudimentares, e eles evoluíram. Esse conhecimento vai acumulando 

ao longo do tempo e a equipe começa a compartilhar esse conhecimento de uma forma tão 

natural, é a sede de conhecimento das novas pessoas, mesmo não tendo um problema muito 

elevado, uma rotação mais acentuada, nós recebemos novos colaboradores, nós recebemos 

estagiários, e essas pessoas vêm com conhecimento atual e que é compartilhado com a gente,  

mas eles têm muito mais sede de conhecer como é que a gente trabalhou, como que nós 
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estamos trabalhando ao longo dos anos e é muito legal porque você percebe o brilho nos olhos 

deles. Quando você passa o seu conhecimento, quando você começa a discutir aquilo que o 

cara tá aprendendo hoje numa universidade, com o que você aprendeu, e o que a vida lhe 

ensinou.   

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)?   

Então, a gente tem isso de uma forma natural, nossos colaboradores são incentivados a buscar 

o conhecimento, trazer esse conhecimento para dentro do seu processo. Então as pessoas 

acabam evoluindo e a empresa acaba evoluindo, de uma forma bem dinâmica, mas natural. Os 

fóruns de manutenção que nós temos com as fábricas, os fóruns entre o próprio grupo de 

trabalho, eu acho que hoje as pessoas não têm mais aquele medo de perguntar às pessoas, elas 

acabam compartilhando mais informação, se eu tenho dúvida de uma coisa não vou ficar 

sofrendo, ter vergonha ou medo de perguntar para alguém se ele pode compartilhar um 

conhecimento, a coisa é natural. As pessoas hoje são mais integradas, existe uma 

interdependência maior entre as pessoas, entre o grupo de trabalho, onde o conhecimento 

flutua, e o resultado é a excelência que a gente consegue oferecer no nosso processo. 

DESEMPENHO  

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   

Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

Market Share e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho? 

O principal indicador é o financeiro, onde hoje nós buscamos redução dos custos de 

manutenção e o conhecimento a nossa capacidade de transformar, de se adaptar acaba 

influenciando diretamente na redução desses valores para empresa. Quando nós fomos 

desafiados a um corte de verba, por exemplo, nós temos que buscar fazer diferente, para poder 

atingir o resultado. Nós temos uma máxima aqui que é muito difícil você fazer sempre a 

mesma coisa e buscar um resultado diferente, então você tem que inovar, você tem que fazer 

algo diferente, e o conhecimento, a sua habilitação, a sua capacitação, tem tudo a ver com 

isso, eu consigo ser mais produtivo com o menor custo em função do conhecimento que eu 

agrego ao processo. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  

Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como? 

Hoje aquilo que você não consegue medir, você não consegue mensurar, então nós temos 

vários indicadores para ajudar na gestão da área. Esses indicadores acabam refletindo sempre 

o ser humano, o manutentor. Então essa pessoa é avaliada, porque ele acaba recebendo um 

plano de manutenção, por exemplo, e o desempenho dele em quanto tempo aquele plano foi 

realizado, quanto foi a assertividade na manutenção que ele fez, o que ele realizou, se voltou a 
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dar defeito, aí eu vou verificar os indicadores MTTF, O MTTR, Backlog.  Então quem vai 

cuidar de uma determinada máquina é um grupo de manutenção e eu consigo mensurar 

através de indicadores, como é que está a evolução daquela equipe ou individualmente. 

Avaliando se eles têm oportunidade de melhoria no processo de manutenção, com a aquisição 

de mais conhecimento, e aí como eu falei lá atrás nesse bate-papo entre superior imediato e 

colaborador a gente define se precisa calibrar a régua. O indicador Backlog nem sempre 

podemos avalia-lo por motivo de uma falta de capacitação, e sim por um momento de 

programação, um trabalho que no momento da manutenção percebeu-se que precisa ser feito 

de forma mais alongado, com maior profundidade, então isso é registrado para que no 

momento planejado possa  fazer essa manutenção. Na minha opinião, é esse conhecimento 

que dá o resultado, por isso que é legal a gente sempre dar feedback à base, elogiando o bom 

trabalho realizado, então eu consigo dar um aumento, ou eu consigo valorizar o colaborador 

de uma outra forma, convidando a participar de projetos, encaminhando para outros desafios. 

Esse é o grande segredo de tudo que a gente fala de gestão de pessoas. 

  

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

Eu acredito que sim, acho que a gente tem a história da empresa, da Corporação aqui no 

Brasil, ela mostra bem claro essa evolução e quando nós temos processos extremamente 

pesados, difíceis, onde nós tínhamos um número de colaboradores que acabam se afastando 

pelo trabalho repetitivo, pelo trabalho causar algum dano físico, e no passado nós tínhamos 

isso,  não é só nossa empresa que passou por isso, mas acho que o mercado de uma forma 

geral. Hoje nós temos ferramentas que nos indicam qual a melhor forma de fazer. É esse 

conhecimento que a gente compartilha e é compartilhado pelos colaboradores. Hoje o 

colaborador se sente à vontade em falar assim “Chefe, não vou fazer determinada atividade 

porque o risco de me lesionar é grande” ou “eu não tenho condição técnica de entrar e fazer”, 

que é uma coisa muito mais natural, não existe o receio. Então a qualidade, nesse aspecto 

acho que se tornou e está se tornando cada vez mais tangível. 

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  

Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

Fazemos a gestão por confiabilidade também, é você ter uma equipe que realiza dentro do seu 

portfólio de atividades as manutenções necessárias e consegue ter uma estabilidade, entregar 

para os processos produtivos, o volume de insumo necessário para que a fábrica produza os 

seus produtos. Eu diria para você que retrabalho é uma coisa que a qualquer momento 

estamos sujeitos a fazer, só que os indicadores nos apontam que cada vez menos eu tenho 

falha por retrabalho, esse indicador mostra que a equipe está cada vez mais madura, eu não 

tenho tanto retrabalho como eu tinha no passado, mas eles podem acontecer a qualquer 

momento como em qualquer atividade. É um ser humano que esta por trás dessa atividade. 

 RQ – Responsividade na Qualidade  
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Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade? 

Eu acho que é a maturidade das pessoas. Eu acho que aquele conhecimento que você adquire 

na sua vida acadêmica, mas também na sua experiência de vida. Eu diria para você que hoje 

não somos mais eficientes mais rápidos, porém nem sempre a gente consegue ser assertivo 

porque devido ao volume de trabalho às vezes você precisa determinar prioridades.  Eu acho 

que o principal aspecto desse ponto é que as pessoas  estão mais leves e elas conseguem pela 

política que a empresa tem praticado conversar mais de igual para igual, antigamente um 

colaborador horista, para falar com uma pessoa da área administrativa, se sentia diminuído, 

em alguns casos eu percebia isso. Hoje isso não existe com tanta veemência eu acho que as 

pessoas conseguem, olhar olho no olho e falar claramente, eu consigo te atender de imediato, 

isso aqui eu vou precisar de mais um tempo. A nossa equipe tem essa característica. Hoje pelo 

trabalho que nós realizamos o meu manutentor consegue falar para o cliente, se ele consegue 

realizar isso de uma forma mais rápida e às vezes o cliente não percebe que ele já realizou, ou 

ele vai chegar no cliente e vai falar para ele “Olha agora eu vou demorar um pouco mais, 

vamos ter que escalar o tema” que é passar para o meu superior imediato, quais são as 

dificuldades que eu estou encontrando nesse momento para poder atendê-lo de uma forma 

mais eficiente. 

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?  

Eu diria para você que seria o quanto eu tenho de corretiva por falha de manutenção ou que eu 

tenho que revisitar aquele equipamento mais de uma vez, é um índice extremamente baixo e 

eu acho que esse é o melhor indicador do conhecimento do colaborador. Ele vai lá realiza o 

trabalho dele, não tem retrabalho, ou ele vai lá e faz uma calibração de um determinado 

processo e não tem que voltar lá para refazer, isso é facilidade, conhecimento, habilidade, 

ferramental. É um conjunto de coisas e transforma aquilo numa atividade confiável. 

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender as necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento? 

Eu volto ao mesmo ponto anterior. Eu acho que este conhecimento é uma somatória não só do 

que a pessoa recebe de conhecimento, mas o que ela recebe de conhecimento no dia a dia, o 

que ele consegue transformar para os clientes. Eu acho que nossos clientes  estão satisfeitos 

porque eles fazem uma pesquisa de satisfação, antes faziam com uma frequência maior,  hoje 

menor. Essa pesquisa procura perguntar para o nosso cliente o que ele achou do trabalho, o 

que ele achou da atividade realizada, passando inclusive pelo ponto de cordialidade se o 

manutentor teve uma postura cordial, ou uma postura ética, durante a realização do seu 

trabalho. A gente tem pesquisas de satisfação em alguns casos, não é mais como antigamente, 

que a gente fazia a pesquisa para tudo, mas em alguns casos a gente pergunta diretamente ao 

nosso cliente, por exemplo, o Angelo Mozardo que é da engenharia de desenvolvimento de 

motores, o quanto ele está satisfeito com o nosso trabalho, é o quanto nós ajudamos no 

processo dele, ele dá um retorno muito legal. Assim a produção e outras áreas, a gente 
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pergunta mesmo, você está contente com o trabalho que eu estou te entregando? Tem pessoas 

que nos criticam, pessoas que nos apoiam, pessoas que nos provocam. É isso que faz o 

crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



171 
 

 

APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS ENGENHEIRO A 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado como uma gestão de 

conhecimento? Como vocês tratam isso? 

É muito importante a gente ter estratégia de gestão, porque a empresa é muito grande e a 

gente tem que entender, qual é a importância dessa tarefa, antes de executar qualquer tarefa. 

Hoje a gente tem essa área aqui, ela está na minha visão ainda gatinhando porque mudou 

muito o pessoal que tinha um grande conhecimento. A gente recebe deles uma visão de como 

a gente deve agir, e dentro dessa visão, tem toda a parte de padrões a serem executados, isso a 

gente tem, na regra nós não cumprimos, tem os desvios, porque chega uma hora você tem que 

mudar, porque talvez o pessoal de gestão estratégica, eles não foram a fundo de ver como é no 

campo. É isso que eu vejo. Com relação ao benchmarking, eu acredito que a Empresa Inova, 

já é um benchmark, nós temos  profissionais bem específicos, bem especialistas no ramo da 

manutenção, mas mesmo assim a gente ainda procura um benchmark externo. Já fui várias 

vezes, a última eu fui à Scania, fazer um benchmark sobre carregamento de gás em 

empilhadeira, então foi muito bom, nós fomos com o pessoal do plano diretor, com o pessoal 

de obras, e o nosso pessoal de manutenção. Então eu acho que é bem viável o benchmark, 

apesar de que as empresas pequenas, usam a “Empresa Inova”, como benchmark. Então isso é 

verídico mesmo. 

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas? 

A gente tem o cronograma a ser cumprido, infelizmente acho que de uns 3 a 4 anos  isso foi 

deixado um pouco de lado, porque o número de funcionários reduziu muito, então você não 

tem tempo para fazer essas lições aprendidas, a manutenção civil como qualquer outra 

manutenção da fábrica, tem uma rotina muito acelerada de pedidos, de problemas e que se a 

gente for parar para pensar em tudo que a gente viu no passado a execução atrasa,  e a 

qualidade do serviço pode ser prejudicada. Acredito que isso é uma culpa da própria chefia 

que não consegue dar esse tempo para nós fazermos essas avaliações. Na nossa área nós 

somos três engenheiros. Antigamente, tínhamos reuniões periódicas e cada um relatava o que 

fez, isso na minha área dava certo, porém mudou, não está sendo feito, nós estamos deixando 

para trás porque a agilidade do serviço, tem que ser muito mais rápida. Antes há 19 anos 

éramos nove engenheiros, hoje temos três, então eu acho que prejudica bastante essa cultura 

organizacional. A eficiência faz parte de todo bom profissional, eu estou aqui para fazer o 

meu melhor, quando eu faço o melhor eu não tenho aquela valorização (parabéns) o que tem é 
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quando não sai como estava programado, aí vem a crítica, então um bom profissional tem que 

entender que ele é pago para fazer o melhor, quando ele erra vem a crítica para não errar. Eu 

vejo isso como um ponto positivo para mim, pois se eu tenho crítica eu vou melhorar, se eu 

não tenho crítica, significa que eu estou fazendo papel excelente para o que eu fui contratado. 

Aqui na “Empresa Inova” o que a gente tem são as avaliações anuais de desempenho feitas 

pelo gerente, dentro das metas que a  empresa  determina. Ele dá um feedback ao fazer a 

avaliação final, avaliações intermediárias ou nas tarefas. Eu nunca tive feedback dizendo se 

estou indo bem ou não, ou se tenho que ir por este caminho. Isso é um ponto que está 

faltando.  

 GRH - Gestão de Recurso Humano  

Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos? 

A parte de recompensa monetária não existe. Hoje eu estou no mais alto nível da área de 

manutenção, então eu tenho certeza (porque foi dito) que promoções eu não vou ter. Na parte 

de avaliação do meu desempenho quando eu peço para fazer um curso para me aprimorar, 

devido às novas tarefas assumidas por falta de funcionário, 50% é atendida. A gente faz um 

curso de SAP, faz um curso de Budget, algum curso para ajudar, mas é assim, é de 50% para 

baixo. Agora se você pede um curso externo, um MBA, um curso dentro de algum Instituto 

está bem difícil, por causa da situação do mercado brasileiro. Então a “Empresa Inova” 

também vai junto, não tem verba para fazer curso externo e o próprio RH não limita isso, se 

você tem uma avaliação boa é parabéns para você e só.  

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum coaching 

com os funcionários? 

Nessa parte nós temos na nossa área todas as engenharias, a civil, a hidráulica, a elétrica e a 

gente tem um bom relacionamento com os engenheiros especialistas. Então quando eu tenho 

um problema de hidráulica, nós conversamos; quando a gente tem um problema de elétrica, a 

gente conversa. O que não tem é aquele bate-papo formal, em tal período vocês vão conversar 

sobre o que está acontecendo. Hoje quem cuida é o pessoal da gestão estratégica, eles 

conversam mais com as áreas para divulgar o que está sendo feito. Com o pessoal é assim 

mais colaborativo, participativo, nós conversamos bastante, então o nosso Gerente Sênior faz 

alguns “ bate-papos”. Já começou esse ano mostrar o que cada área está fazendo, para as 

pessoas conhecerem o que está acontecendo nas demais áreas de manutenção da fábrica. Isso 

realmente está voltando a ter. Então o Gerente Sênior faz questão disso, já participei de duas 

reuniões com ele a respeito disso e ele faz um bate-papo sem os demais gerentes; é ele com os 

mensalistas. Muito legal isso aí, porque o pessoal não fica intimidado de estar falando alguma 

coisa e o gerente depois vir tirar satisfação. Eu acho que essa parte de estrutura organizacional 

está sendo um pouco mais divulgada agora. Não teve resultados ainda, mas começou a ser 

divulgada. Com relação a coaching nós fizemos um na área há um ano e meio, dois anos, mas 

eu acredito que não teve um resultado muito bom. O coaching foi para aproximar os 
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funcionários da própria área, e para mim deu um resultado de uns 40%. Depois não teve 

continuidade do trabalho, aí parou. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 

os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento? 

Eu participei de algumas palestras e faço parte do grupo da fábrica 4.0 então hoje à 

informática é assim 100% bem-vinda para qualquer área e tem que estar. A nossa área tem 

internet livre, tem a intranet disponível para todo mundo, nós sabemos usar, lá tem tudo que 

você precisa, todas as normas, todos os padrões, quem tem habilidade e tem conhecimento de 

trabalhar com essa ferramenta, tem tudo que precisa para executar o serviço. Quanto aos 

bancos de dados estarem atualizados, hoje eu acredito que a parte da Manutenção Civil 

encontra-se esquecida pelo resto da fábrica, porque a maioria dos bancos que nós temos, 

softwares, são dedicados à produção, então a gente faz uma adequação para engenharia civil, 

a gente precisa se adaptar. No que existe, não é nada dedicado para manutenção civil.  Precisa 

pedir que isso esteja melhorando. O SAP por exemplo, é uma ferramenta que é mais para 

produção, é para você fazer manutenção nos equipamentos. Como hoje está muito cru, está 

muito a desejar, como é que eu faço manutenção num prédio e não existe essa ferramenta para 

isso, elas são adaptadas para o nosso meio, para manutenção, para uma vistoria, para uma 

preventiva, para a planta, e estão sendo bem feitas. 

CAPACIDADE ABSORTIVA  

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição  

Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

Hoje a internet é um veículo que é muito importante, então hoje pela internet se estou com um 

problema que eu não entendo, um tipo de tinta que eu preciso utilizar, você vai à internet, nela 

já tem. Acabou aquilo que você ia em feiras, principalmente eu saia pegando o catálogo, hoje 

você tem o catálogo virtual, então eu acredito que essa parte de você ir buscar o potencial 

externo ele está na internet, então é muito fácil você procurar uma empresa especialista, o que 

está acontecendo no mercado, via internet aí você faz um filtro e você tem toda a liberdade de 

chamar essa empresa aqui para te explicar melhor, para você ter um conhecimento disso. Até 

não sei se vai chegar mais, até os próprios órgãos que você tem de  treinamento no Brasil, 

institutos a gente consegue receber o conteúdo deles para desenvolver aqui dentro, isso daí é 

aberto. Por exemplo, o “site strategy” que foi pedido, até o pessoal de obras fez, nós tivemos 

todo o habitat usado para desenvolver formas construtivas mais eficientes, mais rápidas, mais 

baratas, que eles foram buscar no mercado e passaram para nós. Então é fácil vir essa 

metodologia para nós, foi o que nós fizemos mudamos bastante, por causa de novas 

patologias de material, coberturas novas, nós temos esse conhecimento agora. Porque eu vejo 

assim, eles fazem a obra, depois tem que passar para nós da manutenção mantermos. 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  
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Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento? 

Está vindo coisa nova no mercado e aí depende da cabeça da pessoa que está esperando isso, 

se for uma pessoa muito fechada que está acostumada fazer do seu jeito, ele não vai assimilar 

de jeito nenhum. Mas eu vejo que se for uma pessoa preparada, que quer ainda progredir um 

pouco, é normal ela assimilar. É claro que você tem que ir atrás, tem que procurar saber, você 

tem que ter vontade de aprender, senão você vai ficar no método antigo é por isso que tem 

pessoas que ficam paradas no tempo. 

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 

adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?  

Assim a gente falou em alguns itens anteriores, ainda está faltando aquele tempo de você 

fazer a reunião, mostrar práticas realizadas novas, a divulgação para o pessoal interno. Como 

a gente não tem muito tempo, somente assimila quem tem a vantagem de participar dessas 

divulgações. Porque a área está muito pequena e tem poucas pessoas a assimilação fica para 

quem foi buscar o conhecimento, essa divulgação interna, que está meio complicada porque 

se você tem vontade, se você quer escutar vai assimilar muito mais fácil, você não vai parar, 

agora se o cara é fechado e não quer, ele só vai aprender na hora que chegar na prática. Puxa 

vida não deu certo, veja se você tivesse feito daquele jeito daria. 

   

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)?   

Então acho que uma coisa tem a ver com a outra, a capacidade você está colocando em 

prática, tudo que você aprendeu, ou foi buscar de patologias novas, novos materiais, novas 

atualizações do mercado vem na sua proatividade de buscar. Com várias formas construtivas 

novas, para ajudar na aceleração do processo, na qualidade do processo, isso a gente tem que 

pôr em prática, porque praticamente virou padrão. A empresa disponibiliza essa possibilidade 

de buscar essa proatividade, ela não te barra de jeito nenhum, a única  coisa que eu acho que 

falta é a empresa ajudar nessa divulgação. Nós, os engenheiros que estão aqui há um bom 

tempo, eles conhecem as pessoas que fizeram essas alterações, então só de bate-papo a gente 

consegue, agora assim de um fórum para mostrar tudo isso não existe, é isso que eu acho que 

está faltando. Formalizar o fórum dessas melhorias, por causa da correria, da urgência, isso 

até hoje não existe. 

DESEMPENHO  

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   
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Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

Market Share e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho? 

Todas as áreas tem que ter os seus indicadores, para você ser avaliado no seu desempenho, 

então nós temos realmente indicadores de atendimento, indicadores de Budget, indicadores de 

performance e execução de serviços, então isso é tudo mensurado mês a mês, a gente tem 

junto com SAP e algumas outras ferramentas que fazem esses gráficos de desempenho, tanto 

pessoal, como da própria área. Estes indicadores estão estáveis, a única coisa que piorou um 

pouco foi o tempo de atendimento das solicitações, por causa do número de funcionários que 

tem na área. Então em vez de a gente atender uma solicitação em 24 horas, por exemplo, ficou 

no máximo 48 horas. Isso é divulgado e a pessoa não pode dar uma avaliação por causa do 

tempo de atendimento, porque ela entende que nos dias de hoje o quadro de funcionários está 

diminuído. Com relação à qualidade, isso não influenciou, isso até melhorou, porque hoje a 

gente tem materiais que dão uma qualidade, uma eficiência de trabalho, muito melhor. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  

Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como? 

Há um tempo nós tínhamos mais ferramentas, ou pessoas que controlavam isso. Hoje cada 

funcionário se controla, cada funcionário entra nas ferramentas de KPI’s  de resultados e ele 

mesmo tem que se autoavaliar, então desta forma eu acredito que houve uma parada de 

melhoria, porque não existe uma pessoa determinada para ficar cobrando. Então hoje você se 

sente mais livre para ver a sua meta, se teu desempenho está melhorando ou não, então isso 

ficou um pouquinho mais solto para cada especialista de cada área resolver, não sei se você 

entendeu. Isso piorou em termos de acompanhamento dos indicadores, porque antigamente 

nós tínhamos uma pessoa que cobrava todo mundo, hoje essa pessoa responsável por isso 

somos nós mesmos. Somos cobrados pela gerência uma vez por mês, antes não, era 

praticamente todo dia, então isso deixa você mais livre, para ajustar lá no final do mês, correr 

atrás do teu mau desempenho, aí você chega no desempenho que precisaria ter. Se você for 

ver no gráfico, eu fui fazendo e de repente eu fiz, mas isso é o que acontece com todo mundo, 

é até natural. 

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

Eu vejo assim, é uma minoria de pessoas que acho que na "“Empresa Inova”" tem essa visão 

de olhar se o prédio está bonito se não está. Eles olham muito na parte de zeladoria que é 

coisas fáceis que você tem na sua própria casa: se o chão esta limpo, se a grama está cortada. 

Isso as pessoas falam, ver eles veem  e comentam, se esse feedback vem para nós, vem de 

número de pessoas mínimo, a nossa área é que vai atrás de inspeções. Nós fazemos duas 

inspeções por ano, onde vemos toda parte predial, piso, fachada, cobertura. Nós vamos atrás 

disso, o que o colaborador vê é o que aconteceu de corretiva, ele não enxerga na preventiva. 

Então a minha visão é essa. Nós somos preparados para fazer as preventivas, as inspeções 
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anuais, as inspeções periódicas, que a gente tem que fazer numa rotina de trabalho. Com 

relação à padronização, material normativo, esse material esta em ordem e atualizado. 

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  

Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

O retrabalho existe, sempre tem, ele é bem plausível no tempo de execução que você tem, 

principalmente na manutenção, você só faz quando a fábrica está parada, então a agilidade 

tem que ser grande e em torno de uns 10% de toda atividade, a gente tem retrabalho. 

Retrabalho na forma de você ver que o acabamento do serviço não ficou bom, mas que ele foi 

executado de forma aceitável, porém o acabamento final foi a desejar. Para isso nós temos 

padrões e a gente tem que manter os padrões. Isso nós pegamos quando fazemos a inspeção 

final do serviço realizado, algo em torno de 10% a gente tem que pedir para refazer o serviço. 

Esse serviço pode ter sido feito por terceiros, ou pela pequena equipe interna que nós temos 

de emergência.   

 RQ – Responsividade na Qualidade  

Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade? 

A gente tem um padrão, e os funcionários tem o conhecimento de resposta, isso de como deve 

ser feito o atendimento,  Eu tenho um período para você fazer em cada chamado e nós 

avaliamos o que é emergencial ou não. Se não for emergencial nós vamos informar ao 

solicitante que isso vai para uma prévia de orçamento. Nós vemos se vai ter verba para fazer, 

ou não, mas a eficiência de você chegar a informação para o cliente que solicitou o pedido, ou 

uma vistoria predial, ela tem esse padrão geral para todo mundo. Nós temos que fazer a 

avaliação se aquilo é emergencial, se é preventivo, ou se é embelezamento. Verificamos a 

gravidade urgência tendência (GUT) então a gente faz essa avaliação em todos os pedidos, 

tanto nós como engenheiros, como o pessoal que vai executar, tem essa visão e isso tem 

atendido aos clientes. 

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?  

Tanto o funcionário interno, como o funcionário contratado tem um padrão de atendimento. 

Estamos fazendo uma modificação no SAP, onde ele vai ter um campo para indicar a garantia, 

então se eu executei um serviço e antes de terminar a garantia desse serviço eu tiver um novo 

chamado, é que eu não atendi direito, então isso vai na garantia do serviço que o executante 

fez. Então isso é bem determinado que existe a garantia e hoje a gente cobra e com a 

ferramenta SAP ela vai ficar registrada que o serviço foi feito e que tem garantia. Então se 

vier um novo pedido, vai estar sinalizado e o serviço será executado em garantia. 

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender às necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento? 
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Hoje no nosso KPI de atendimento, quem responde sempre está satisfeito com o atendimento. 

A gente tem um padrão de não deixar a pessoa insatisfeita, ele fez um pedido simples de uma 

limpeza de um carpete, a gente não dá o atendimento, o atendimento é feito e a gente sempre 

tem a resposta do serviço executado e lá tem que ter três perguntas: se foi no prazo; se foi bem 

atendido; e qual foi a qualidade. Então eles respondem, o que nós estamos fazendo melhorar 

isso é a pessoa entrar no sistema e responder, porque esse é o único feedback que a gente tem, 

é se foi feito ou não. Ou senão para a gente fazer um pagamento de um terceiro, é a gente 

fazendo a vistoria do serviço executado, então ali vem simplesmente a nossa visão de 

manutentor e não a visão do cliente que pediu o serviço. O cliente que pediu ele fecha a 

ordem, o chamado de serviço que ele abriu, então ele tem que responder essas três perguntas, 

que vão avaliar nós da manutenção ou serviços feitos por terceiros. 
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APÊNDICE K– TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS ENGENHEIRO B 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado como uma gestão de 

conhecimento? Como vocês tratam isso? 

Primeiro a importância da gestão de conhecimento é fundamental principalmente para uma 

multinacional onde tem nas suas instalações uma tecnologia de ponta, então o conhecimento é 

fundamental. Assim ela tem alguma coisa preparada como estratégia, por exemplo, a gente 

tem muitos treinamentos, com empresas especializadas, e com isso a gente vai absorvendo  

uma grande parte dos conhecimentos. Então conforme vai passando o tempo a gente vai 

adquirindo mais conhecimento, mais prática, mais experiência, isso é fundamental numa área 

de manutenção, principalmente. Por exemplo, a última aquisição nossa foi o retrofit da 

subestação principal. Então, nós  adquirimos um relé de proteção de arco mais sofisticado e 

inteligente. A empresa que ganhou a concorrência vendeu o produto e nos passou o 

treinamento. Então, esse é um dos treinamentos que a gente passa também. Com relação a 

mapeamento de conhecimento crítico, temos a matriz de capacitação, onde definimos quem 

são essas pessoas, saber quem tem um determinado conhecimento que possa substituí-lo e 

qual é o conhecimento da pessoa que possa estar treinando os outros. Com relação a 

benchmarking, nós temos feito com nossos concorrentes com relação a alguma máquina ou 

equipamento que podemos implementar na empresa. Com relação a aposentadoria e turnover, 

eu acho que estamos perdendo uma mão de obra valiosíssima, uma experiência muito boa, 

onde num setor de manutenção quanto mais velho, experiente você fica, melhor é para 

empresa, e a gente está perdendo essa mão de obra valiosa, enquanto outros mercados os estão 

absorvendo.   

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas? 

Sim, a nossa área é uma área que eu estou nela desde quando entrei, então eu entrei aqui como 

eletricista normal e cheguei numa engenharia sou engenheiro de manutenção. Então a 

empresa te dá essa possibilidade, e a gente tem uma relação entre chefe e colaborador muito 

forte, uma relação de confiança muito boa com relação a isso, a gente não só é observado, 

como a gente observa também as pessoas que mais se destacam, que mais procuram obter 

conhecimento, que mais conseguem ter iniciativa de aprendizado, e como eu estou aqui há um 

bom tempo, eu já vi muita gente crescer, desenvolver, e chegar a um nível acima do que ele 

chegou no setor.  Então essa relação tanto de confiança, como dar condição para o 

funcionário, é claro que a maioria das vezes depende dele, se ele quer se desenvolver, se ele 
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não quer, tem uns que acham que estava onde está, mas tem outros que almejam uma posição 

maior, tem um conhecimento maior, tem facilidade e a empresa não só por uma filosofia, uma 

característica da empresa, mas como da chefia também, te dá essa possibilidade de crescer, 

são feitas reuniões, dados desafios, depois recebe o feedback de como que ele está, então tem 

todo esse processo que é muito bacana. 

 GRH - Gestão de Recurso Humano  

Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos? 

Na avaliação de desempenho dos funcionários incluindo o compartilhamento do 

conhecimento, sempre tem uma pessoa que se destaca melhor naquela função e ela consegue 

passar para as demais. Quanto existir alguma forma de recompensa, eu posso até dizer que se 

a pessoa está num determinado nível, como um eletricista e passa a técnico, ele é promovido, 

já é uma forma de recompensa, e uma forma de incentivo monetário, isso realmente acontece 

e você só chegou ali através do conhecimento. Sua recompensa financeira é o seu salário, o 

aumento que você tem por mérito, então existe sim. Quanto ao incentivo não monetário tem o 

prazer e a satisfação de estar transmitindo conhecimento, tanto no treinamento de um ponto, 

quanto no treinamento de pessoas em equipamentos ou softwares específicos tanto para o 

pessoal próprio como para terceiros.  

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum coaching 

com os funcionários? 

Todos os dias pela manhã nós fazemos uma reunião, chamada Shop Floor Management. Nela 

são passados os problemas e as soluções que tem para as atividades diárias. Temos  a 

participação do gerente e especialistas. Também temos mensalmente reunião com nosso 

Gerente Sênior, temos reunião com nosso diretor periodicamente, conversando com todos os 

colaboradores com chão de fábrica, onde eles têm a possibilidade de mostrar toda e qualquer 

necessidade, dar sugestão, opinar, é feito inclusive através do porta-voz do trabalho em grupo. 

Os encontros acontecem periodicamente, inclusive em salas de reunião igual essa, por 

exemplo, onde nós utilizamos para desenvolver trabalhos como, por exemplo, o retrofit da 

Subestação 88, tivemos que estudar novamente seletividade, proteção, discutir as etapas,  para 

que tudo saísse do jeito que está perfeito. Então a gente tem um pouco mais de conhecimento, 

outro menos conhecimento, e aí tentamos trazer todo o pessoal  para o mesmo nível de cima, 

ou seja subir o nível da equipe. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 

os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento? 
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Nós temos internet, podemos acessar de celular, desktop, você consegue através da internet 

consultar manuais, consultar os próprios fabricantes, você tem material também na própria 

intranet que são os procedimentos, que não deixa de ser uma ferramenta também, então hoje a 

internet está na vida de qualquer colaborador. E é claro que o conhecimento a trocar ideia, 

quem tem um conhecimento maior e ele passa para o outro, onde pode se adquirir através do 

dia a dia na internet, intranet.  Os supervisores fazem reunião, por exemplo, como aconteceu, 

você tem um sistema novo implantado, então são feitas reuniões, procedimento e treinamento 

do pessoal, fazendo com que todos eles tenham a mesma base de informação e atualização. A 

atualização daquilo que é corporativo é a segurança do trabalho quem faz, eles que tem a 

incumbência de deixar atualizado, porém a gente dá o suporte para eles naquilo que é 

relacionada a parte elétrica, e aquilo que é nosso, por exemplo, algum banco de dados do 

nosso sistema  normal, isso é mantido atualizado e passando por revisões periodicamente.  

CAPACIDADE ABSORTIVA  

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição  

Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

Não só o caso dos relés a gente teve que fazer, infelizmente por causa de um acidente grave, 

um retrofit na Subestação 88, colocando equipamentos de ponta, com proteção de fibra ótica, 

com Arc flash.  O objetivo é para melhorar o sistema, diminuir o tempo de resposta, onde  

isso resulta em evitar danos materiais, seria até segundo plano, o primeiro plano seria evitar 

acidentes pessoais, e isso a gente está considerando uma tecnologia de ponta e a gente 

consegue isso com os fabricantes, com os fornecedores, e pesquisando na internet. Por outro 

lado, o que nós estamos fazendo hoje a nível  de “Empresa Inova”, não estamos mais trocando 

os cabos de média tensão por idade, estes cabos têm um custo altíssimo e atualmente 

avaliamos a vida útil dos cabos e não simplesmente pegar e trocar por idade, pois não quer 

dizer que os cabos estejam condenados, nós estamos com algumas empresas fazendo teste de 

ponta não destrutivo, similar ao Hipot Test ou Megger Test. 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  

Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento? 

Eu, no caso como um dos responsáveis do setor de abastecimento começo com um estudo 

antes, pesquisando na internet, consultando outras empresas. Eu visitei a Vale do Rio Doce, 

onde eu tive a oportunidade verificar o teste não destrutivo feito nos cabos de média tensão,  

então pesquisando, estudando, conhecendo e a próxima etapa seria trazer o fornecedor aqui, 

onde ele faz uma apresentação e consegue te mostrar a eficácia daquilo que ele vai fazer, por 

outro lado não só mostrando, ele apresentando empresas em que ele já fez os testes, 

apresentando relatórios, apresentando o resultado. E aí a gente conseguindo assimilar esses 

testes, essa avaliação, a gente consegue pegar e passar tanto para o gerente e o gerente não 

consegue participar de tudo. Então é que a gente aqui é o intermediário disso aí, consegue 

assimilar, aprender um pouco mais, passar essas informações para eles, e depois conseguir 

passar isso tudo para o grupo. Outra coisa importante é quando a empresa vem para fazer o 
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teste, eu deixo um, dois ou três colaboradores do grupo acompanhando e automaticamente 

eles vão questionar também o fornecedor e vão chegar a um conhecimento muito bom. 

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 

adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?  

Eu digo que é tudo uma evolução, você tem um conhecimento passado, que é onde vêm as 

novas tecnologias, você pega e aprende essa nova tecnologia e automaticamente você 

consegue assimilar a antiga com atual. Na realidade, a parte elétrica é uma evolução, se você 

não tem o conhecimento passado, não adianta vir com tecnologia nova, que você não vai 

entender o que está acontecendo. Então a área com o pessoal no dia a dia têm muita facilidade 

em conseguir assimilar os conhecimentos. Hoje nós estamos com a indústria 4.0 onde pode 

ser que no detalhe alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma dificuldade, mas todo 

mundo sabe que foi a junção de internet, informação, comunicação,  juntou tudo que tinha no 

passado, numa coisa só chamado hoje de indústria 4.0. 

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)?   

A nossa área, mesmo sendo elétrica, é uma área diferenciada da fábrica, quando você fala “eu 

trabalho com manutenção de alta tensão”, não é uma área comum falando de parte elétrica. O 

nosso pessoal tem muito poder de assimilar e eles conseguem fazer na área todo dia criando 

algo novo, outro dando uma ideia, fazendo melhorias constantes. Outro dia eles fizeram um 

sistema de trocador de calor de um transformador, então tem muita gente que não sabe nem o 

que é isso, mesmo sendo eletricista, tem muita gente da fábrica, que não tem conhecimento de 

alta tensão, e o nosso pessoal consegue assimilar porque eles estão vivendo isso no seu dia a 

dia, e vivendo isso todos os dias, eles conseguem criar e melhorar a todo instante. 

DESEMPENHO  

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   

Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

Market Share e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho? 

Dentro da área de manutenção eu faço gestão de contrato de manutenção, onde eu  consigo 

avaliar as manutenções, melhorar as manutenções e com isso o teu resultado é melhor. 

Gastando menos com corretiva, melhorando a preventiva, então a gente faz algumas planilhas, 

onde você demonstra que se fizer um investimento nas preventivas, evita você gastar, ter 

despesa com corretiva. Esses são os indicadores que a gente acompanha na gestão à vista. Por 

exemplo, quanto gastamos de manutenção em moto gerador com corretiva ano passado? 

Gastou tanto. Quanto gastou esse ano? Então temos um comparativo do ano atual com o 
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anterior, demonstrando melhoria no desempenho de um ano para outro. O mesmo para 

subestações, então esses indicadores são os que nós controlamos. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  

Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como? 

Na área de manutenção o conhecimento é fundamental, você tendo conhecimento dos 

equipamentos que você tem, tendo conhecimento de manutenção, tendo conhecimento de 

gestão, você consegue chegar nos seus objetivos. Além de termos indicadores, a gente sempre 

tenta reduzir, quer dizer, você tem ali uma certa manutenção para fazer, conserta, tem o gasto. 

Então se a gente ultrapassar a meta, ou foi mal dimensionado, ou gastamos mais do que 

deveríamos, entretanto a gente sempre consegue atingir o objetivo. Sempre buscamos atingir 

as metas e sempre fazendo o melhor através do conhecimento. O corpo de trabalho nosso de 

engenheiro, técnico e eletricistas, com todo conhecimento que tem, atingir a meta e é claro 

tem influência no resultado final. 

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

Nossa planta tem mais de 50 anos, então a gente ainda tem uma instalação relativamente 

antiga e uma instalação que eu comentei da indústria 4.0, relativamente nova, mas através do 

conhecimento técnico os colaboradores conseguem dar manutenção e manter funcionando 

tanto as instalações antigas, como também fazer manutenção em equipamentos de última 

geração, equipamentos de ponta. Então eu acho que isso aí também é percebido por todos, e 

todos estão envolvidos com esse processo, com as instalações antigas e novas e vimos 

superando a cada dia. 

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  

Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

O retrabalho é uma coisa às vezes até inevitável por mais que a gente queira fazer e fazer uma 

vez só e fazer bem feito, mas depende. Area de manutenção tem aquele lance de apagar fogo, 

resolve o que tem que resolver, e  tentar pôr para funcionar, por outro lado tem os serviços 

planejados e programados, esse tipo de serviço a gente tem muita confiança, nossa equipe tem 

uma competência muito alta para fazer isso. Você programa, planeja  não dá retrabalho. Onde 

eu quis dizer que há o retrabalho é quando temos um atendimento emergencial, correr para 

pagar fogo, mas o pessoal tem um conhecimento muito grande para fazer trabalhos muito bem 

feitos sem dar retrabalho, com qualidade, com confiabilidade muito alta. No entanto, nós 

estamos falando de um abastecimento elétrico de uma “Empresa Inova”, onde eu sempre disse 

que o número de ocorrência, o histórico que nós temos por falta de manutenção é muito baixo, 

ou fazer um trabalho no final de semana, chegar na segunda-feira e ter que refazer o serviço 

que tinha sido programado é quase zero. 

 RQ – Responsividade na Qualidade  
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Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade? 

Tem sim, inclusive a nossa área passou numa ocasião por uma auditoria e fomos muito 

elogiados com relação a esse primeiro atendimento, é um atendimento muito rápido, a equipe 

está bem disposta, ela é bem proativa. Para fazer este atendimento, a equipe tem um 

conhecimento alto das instalações e os nossos clientes tem uma confiança muito grande no 

nosso atendimento, então a proatividade é muito alta nesse sentido e mais uma vez repetindo, 

o cliente tem muita confiança nos nossos atendimentos. 

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?  

A habilidade dos colaboradores em conhecer as instalações, conhecer os equipamentos, 

prestar o primeiro atendimento e ter a garantia de que vai consertar, ou vai atender, ou vai 

fazer, tanto uma preventiva, como uma corretiva, ou até mesmo como uma melhoria é muito 

alta. Isso é muito bom e a equipe tem um conhecimento muito grande a respeito disso e 

consegue fazer um trabalho com nível alto, com bom conhecimento, automaticamente onde 

você consegue garantir que aquele serviço foi bem feito. 

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender às necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento? 

Eu também sou cliente, tem os fornecedores que me atendem e eu falo para eles que eu não 

queria  ter chamado de corretiva. Eu queria que eles viessem, fizessem o serviço e voltassem 

só para atender novamente em outra preventiva. Então eu acho que é como o meu cliente 

espera de nós. Não ter uma corretiva, não tem uma parada involuntária no meio do processo e 

eles não querem enxergar que tem manutenção trabalhando. Como clientes, eles gostariam de 

passar por um processo de manutenção onde escolheriam uma manutenção que seria feita com 

qualidade e não teria nesse meio tempo nenhuma corretiva, quer dizer, uma parada 

involuntária daquele processo. Então é isso que buscamos para nossos clientes. 

 

 

 

 

 

  



184 
 

 

APÊNDICE L– TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS ENGENHEIRO C 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 GE – Gestão Estratégica do Conhecimento  

Na sua visão qual é a importância da Gestão Estratégica de conhecimento? Sua empresa conta 

com uma estratégia para desenvolver conhecimento e competências? É desenvolvido algum 

mapeamento dos conhecimentos críticos? É realizado benchmarking de conhecimento com 

concorrentes? O processo de aposentadoria, ou "turnover" é contemplado como uma gestão de 

conhecimento? Como vocês tratam isso? 

Nós estamos aqui em função do conhecimento que temos. Quanto melhores, mais você 

consegue desenvolver o seu trabalho com qualidade e consegue ter uma melhor performance. 

Então o conhecimento não se discute, precisa estar sempre se aprimorando. Com relação à 

empresa, eu acho que nos dias atuais ela está pecando um pouco com relação a isso, já teve 

uma gestão de conhecimento bem melhor do que tem hoje. Se preocupava muito com que os 

funcionários fizessem cursos, treinamentos, cursos internos e cursos externos, havia uma 

verba para curso externo, você era incentivado a fazer esses treinamentos. Hoje  existe a 

Matriz de capacitação, que determina quais são as necessidades da área, e quais são os 

conhecimentos específicos que alguém precisa desenvolver em determinada função. Esse 

trabalho existe, mas falta continuidade. Não está sendo colocado em prática. Quando alguém 

tem que sair, simplesmente tem que sair, aí você tem que correr atrás do prejuízo, para colocar 

alguém no lugar que executa essa função. Cortou-se muitos cursos, não tem verba, não dá 

para fazer, os cursos não são feitos  de uma forma estruturada, eu não vejo um plano de curso 

sendo feito. O Turnover em relação à aposentadoria, são as áreas específicas que acabam 

tendo essa preocupação em preparar alguém e “colar” nessa pessoa, que tem mais de 

experiência e que vai sair da empresa, para que a pessoa que assumir essa posição consiga 

desenvolver o trabalho. 

 CO - Cultura Organizacional  

Como é a relação chefe-colaborador e entre colaboradores? Há na área promoção, mensuração 

e valorização às iniciativas para o autoaprendizado? São feitas reuniões informais 

promovendo a colaboração interfuncional? São utilizados e acompanhados formalmente o 

aprendizado com lições aprendidas? 

Com relação chefe colaborador e entre colaboradores, hoje a relação entre os diferentes 

cargos desde o horista até o gerente é muito boa, você tanto na parte profissional ou na 

cobrança de serviços, na divisão de tarefas, e tudo mais até a parte de pessoal, de 

conhecimento e tratamento entre as pessoas. Com relação ao autoaprendizado está começando 

alguma coisa, não temos algo muito estruturado, temos no TOS a Matriz de Capacitação, que 

exige os conhecimentos mínimos para se ocupar as funções. As pessoas que estão na área têm 

as competências suficientes para atender às necessidades. Quando entra uma pessoa nova, são 

geradas lacunas devido essa pessoa não ter todas competências para cobrir todas as 

necessidades de conhecimento. Elas estão tendo esse treinamento, mas é algo da área, não 

vejo isso como um treinamento formal da empresa. Temos os bate-papos informais no café, 

ou quando almoçamos juntos. O pessoal tem uma forma muito boa de se lidar um com os 
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outros, convivem muito bem, porém não são tratados assuntos sobre gestão do conhecimento, 

somente nas reuniões formais. Com relação as lições aprendidas, a gente ainda está pecando 

um pouco, porque não vejo esse acompanhamento de uma forma acadêmica, o 

acompanhamento é dado de uma forma mais prática, baseado no que já aconteceu no passado. 

Então se você aprendeu alguma coisa ou você conseguiu alguma habilidade é dada a tarefa 

para você cumprir e mede-se o resultado. Eu não vejo um acompanhamento, inclusive na 

execução da tarefa, de sentar com a pessoa, verificar como está indo, como é que está 

fazendo, como é que está acontecendo. 

 GRH - Gestão de Recurso Humano  

Existe alguma forma de recompensas com incentivo monetário ou não para a criação e 

compartilhamento de conhecimentos? Na avaliação de desempenho dos funcionários é 

incluído o compartilhamento de conhecimentos? 

Na parte de incentivos monetários e não monetários, não temos nada na “Empresa Inova”, 

nunca teve isso. Desconheço sobre o "Prêmio Estrela" e sobre sua continuidade. Na avaliação 

de desempenho dos funcionários eu nunca fui cobrado nem solicitado a fazer o 

compartilhamento de conhecimentos, isso porque o relacionamento entre as pessoas é tão bom 

que o compartilhamento de conhecimentos acontece de uma forma natural e espontânea no 

dia a dia do trabalho, porém na avaliação de desempenho da área temos metas de 

desenvolvimento pessoal e procuramos desenvolvê-las.  

 EO – Estrutura Organizacional  

Na sua área, há um quadro de especialistas com habilidades e experiência de diversas áreas 

para trabalhar em equipe interdisciplinar? Como é feito o networking interno dos 

colaboradores? Há diálogos abertos entre colaboradores e gerente, e é feito algum coaching 

com os funcionários? 

O pessoal de engenharia, o pessoal que não lida direto com o pessoal operacional, são o nosso 

quadro de especialistas, nossos engenheiros da área de hidráulica, na área de ar condicionado 

e refrigeração, na área de química, e na área de mecânica, então nós temos especialistas. O 

networking interdisciplinar acontece normalmente em qualquer serviço, nós  sentamos juntos, 

nós interagimos para execução do serviço, isso acontece de uma forma acredito que 

harmônica. Esse Network acontece pelas tarefas que se apresentam, do momento que você 

tem uma tarefa você vai buscar o conhecimento, daquele que detém esse conhecimento, para 

te ajudar nesse serviço. Isso é feito na área, em sala de reunião, no campo, com relação a isso 

a gente nunca teve uma limitação de espaço, ou de oportunidade para trabalhar assim. Não 

tem aquela sala própria de reunião para isso, mas existe e isso acontece em todo o campo do 

trabalho. Temos diálogos abertos entre colaboradores e gerentes, é um diálogo bem aberto que 

a gente tem, a gerência trabalha junto com a gente, acompanha muito, aquela coisa de 

reuniões a portas fechadas para se discutir assuntos são raras, claro que existem, mas não são 

no dia a dia do trabalho. Tudo é discutidos bem abertamente, então tem essa troca de 

informações sim. 

 TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação  

Poderia informar se são disponibilizadas internet, intranet e ferramentas de e-learning 

facilitando o compartilhamento de ideias e conhecimento? Como são atualizados e mantidos 
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os sistemas para gerir conhecimento? Como é assegurado que os sistemas de apoio à  decisão 

suportem trabalho baseado em conhecimento? 

Com relação a TIC, isso nós temos bastante. A gente tem internet tem a intranet temos 

softwares que nos ajudam a desenvolver nossos trabalhos. Com relação ao compartilhamento 

de ideias nós temos por exemplo o SAP onde abastecemos com informações pertinentes a 

manutenção de um equipamento, por exemplo, e  outra pessoa que vai fazer o serviço acaba 

se utilizando das informações ali contidas, ajudando no seu conhecimento. Com relação a 

máquinas e equipamentos, está bem estruturado, nós temos o banco de dados, o que nós não 

temos é um período longo de análise, mas porque o banco de dados não é tão antigo, todo o 

histórico de ocorrências das máquinas e equipamentos estão nesses bancos de dados. Então na 

hora de tomar uma decisão se vamos continuar fazendo manutenção, se vamos começar a 

estudar a troca de equipamento, se vamos investir numa reforma geral desse equipamento, 

tudo isso é baseado no histórico de ocorrências, da vida nesse equipamento. 

CAPACIDADE ABSORTIVA  

 CAPAQ - Capacidade Absortiva Potencial de Aquisição  

Qual é a capacidade da sua área em localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo considerado importante para o desenvolvimento da manutenção? 

Nós temos dentro das equipes de trabalho os grupos de trabalho. Esses grupos são 

responsáveis por tarefas. Para desenvolver essas tarefas o grupo precisa desenvolver esse 

conhecimento novo. Esse conhecimento é dividido sempre em habilidades de cada um e você 

é responsável por ir atrás desse conhecimento junto aos fornecedores, as empresas, 

pesquisando na literatura disponível, você vai ter que estudar e aprender esse novo 

conhecimento. Essa pessoa que deteve o conhecimento acaba por disseminar aos demais 

integrantes do grupo. Não é algo passado para todo mundo, é passado para os integrantes do 

grupo envolvidos no processo. 

 CAPAS – Capacidade Absortiva Potencial de Assimilação  

Qual é a capacidade da sua área em compreender o conhecimento (ou informação)  externo? 

Os colaboradores têm habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar, internalizar e 

entender o conhecimento? 

Isso tem e é alta essa capacidade de assimilação, pelo conhecimento técnico que cada um tem 

de formação. Nós somos uma empresa que costumamos ter coisas de ponta, então estamos 

sempre atrás de coisas novas. Essa entrada de novos conhecimentos acaba virando para nós 

uma rotina, no dia a dia entrando equipamento novo, uma coisa nova, uma tecnologia nova, e 

nós estamos tendo que lidar com isso, então como a área não é estanque com relação a isso, 

onde de repente aparece uma coisa nova e todo mundo se assusta, o aparecer uma coisa nova 

para nós, é o dia a dia, não temos dificuldades em lidar com isso, não. Então aquela coisa de 

repente eu chegar numa linha de montagem toda com AGV toda automatizada e rapidamente 

todos estamos lidando com isso sem ter grandes dificuldades.   

 CART – Capacidade Absortiva Realizada de Transformação  

Qual é a capacidade da sua área em facilitar o compartilhamento e combinação do seu 

conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado ( consiste em 
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adicionar, eliminar, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente 

forma)?  

Eu não acho que as pessoas que a gente trabalha junto tem essa dificuldade de compartilhar, 

porque a gente vive com todos os mundos aqui, então nós temos coisas de tecnologia muito 

nova como também trabalhamos com máquinas e equipamentos da década de 60, e convivem 

juntos e funcionam muito bem. Então o trabalhar com isso e lidar com a essas diferenças é o 

nosso dia a dia, a vontade seria estar com equipamentos atuais, mas isso tem também um fator 

financeiro, você não consegue estar trocando tudo porque saiu alguma coisa nova. 

 CARE – Capacidade Absortiva Realizada de Explotação  

Qual é a capacidade da sua área em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e 

transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso da área (esta capacidade dará 

origem à criação ou melhoria de processos, serviços, qualidade ou competências)?   

Pergunta meio embutida nas outras  mas o que eu estou entendendo é que se  eu adquiri uma 

nova tecnologia ou comecei a conviver com essa nova tecnologia como é que eu coloco essa 

nova tecnologia ou como é que eu melhoro aquilo que não tem essa tecnologia para que ela 

não seja igual a essa tecnologia, mas chegue mais perto dela. Nós temos feito isso no nosso 

dia a dia, como a gente convive com todos os mundos simultaneamente a gente tem certa 

facilidade em fazer esse entrosamento de tecnologia. Outro ponto forte da área é o 

atendimento dos desejos da produção em si. Porque temos pouquíssimas, mas muito poucas 

reclamações, a gente tem um acordo de qualidade onde é acertado o que a gente fornece e a 

qualidade daquilo que a gente fornece, com o nosso cliente, e a gente cumpre esse acordo 

rigorosamente com bastante desempenho. 

 

DESEMPENHO  

 MCD – Mensuração Comparativa de Desempenho   

Poderia demonstrar quais são os indicadores que avaliam as características de Rentabilidade, 

Market Share e Crescimento da organização e como o conhecimento influencia esse 

desempenho? 

É passado para gente o desempenho da fábrica, produção, como é que está o mercado, o que 

está acontecendo e é uma avaliação principalmente nos últimos anos: difícil, porque você tem 

um mercado bem retraído. Eu consigo observar que a gente está, mesmo nessa condição ruim 

de mercado, conseguindo um diferencial e que dentre as montadoras a gente continua muito 

bem, continua muito bem no mercado na venda dos nossos produtos. Isso é fruto do nosso 

trabalho diário, então aí você consegue ver que esse conhecimento, essa vantagem técnica, 

está mantendo a gente bem no mercado, mesmo o mercado estando retraído, embora pudesse 

estar  muito melhor. A gestão do conhecimento acaba sendo o resultado de tudo que acontece 

atrás, da gestão da qualidade do produto, qualidade dos equipamentos, qualidade da 

manutenção desses equipamentos, qualidade da mão de obra. É tudo isso que gera um produto 

final competitivo e nesse ponto nós estamos bem no mercado. 

 MID – Mensuração Interna de Desempenho  
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Na sua opinião como está o desempenho da área de manutenção? Os objetivos e metas 

propostos estão sendo atingidos? Há indicadores para evidenciá-los? O conhecimento 

influencia esses indicadores, como? 

Eu acho que o desempenho está bom, temos atingido todas as metas sempre, estamos tendo 

algum questionamento agora da quantidade de pessoas versus o serviço executado. Isso é um 

questionamento que vem do comparativo de diversas plantas do grupo, onde a quantidade de 

pessoas para cada planta, estão buscando uma régua, uma escala, que ajude a comparar as 

diferentes plantas, nessa primeira medição, a nossa planta deu uma quantidade de mão de obra 

muito acima das outras, na hora que você começa a estratificar o que tem nessa régua e 

colocar as coisas como elas são, a diferença não é tão significativa, porque nós fazemos o 

ônibus, fazemos caminhão, fazemos eixos, fazemos motores, fazemos desenvolvimento, 

fazemos escritório central, fazemos vendas, enquanto que você pega uma determinada planta 

de outro país e ela só faz caminhão, outra planta só faz ônibus, outra planta é que cuida da 

manutenção dos prédios, etc. Quando você começa a comparar o número de funcionários da 

manutenção, operadores de utilidades, de São Bernardo do Campo, para a manutenção de 

atividades de uma determinada planta, nós temos mais gente, na hora que você começa 

estratificar e verificar quanto tempo as outras áreas influenciam, esses números acabam se 

comparando ou até diminuindo um pouquinho. Nós estamos num trabalho no momento, que 

está sendo visto isso, está sendo medido isso, nós estamos tentando ajustar essa régua (essa 

escala) porque ela não está calibrada ainda, mas não está sendo algo muito fora não. Com 

relação à gestão do conhecimento, ela entra nos resultados, porque se você tem custos e você 

está conseguindo atingir esse indicador, esse resultado significa que o conhecimento aplicado 

foi adequado, pois  temos conseguido um bom resultado, um custo mais baixo, um custo mais 

compatível, significa que o conhecimento que foi utilizado para executar essa tarefa, esse 

evento, foi um conhecimento adequado. 

 

 TQ – Tangibilidade na Qualidade  

A qualidade no que diz respeito às instalações físicas, equipamentos, pessoal e material 

normativo, é percebida por todos? Como o conhecimento pode influenciar a Tangibilidade? 

Sim, isso é percebido e não só por nós. Quando você vive nesse ambiente você já se 

acostumou a ele e você percebe, que esse ambiente é diferenciado. Na hora que você recebe 

visitante, que vem conhecer seu ambiente e se impressionam com o que vêm, então coisas que 

para nós é o dia a dia, rotina, são coisas que encantam os que aparecem para ver e se 

impressionam realmente com o que encontram aqui. Então isso é uma prova de que a coisa 

realmente é diferenciada. Quanto à gestão do conhecimento, acho que é bem específico 

responder sobre ela, falar dela é difícil, você fala dos resultados que ela demonstra, então 

esses resultados são bem interessantes. 

 CQ – Confiabilidade na Qualidade  

Há qualidade em executar de forma segura e eficiente o serviço, isento de não conformidades? 

Existe a possibilidade de retrabalhos? Como o conhecimento influencia a confiabilidade? 

Sim, o retrabalho faz parte do serviço, acontece e é nesse retrabalho que se mede a qualidade 

do serviço executado, uma vez que se a sua qualidade de serviço acaba caindo, a 

consequência é o aumento do retrabalho, então é o principal ponto de avaliação do que 
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acontece, uma vez que você tem um serviço executado com qualidade bem feito você não tem 

retrabalho. Na nossa área os serviços são muito bem feitos, não temos esse problema de 

retrabalho, mas quando a gente sai para linha de montagem e tem perdas, temos reunião todo 

dia para discutir esse problema. A gente está principalmente com essa linha de montagem 

nova, estão acontecendo muitos problemas de retrabalho e os de sempre, falta de apertar um 

parafuso, falta de treinamento do pessoal, máquina inadequada, apertadeira inadequada para 

fazer aquele aperto, funcionário mal treinado que tira a máquina antes de acabar o aperto. 

Então nós temos esses problemas que acabam gerando retrabalhos e diminuição de qualidade 

e diminuição de pontos no item qualidade quando você passa pelas auditorias de qualidade e a 

gente é chamado a participar disso. No caso da área de utilidades, esse retrabalho acontece 

numa escala muito baixa, o serviço acaba saindo muito bem feito, pela nossa equipe. 

 RQ – Responsividade na Qualidade  

Como é a disponibilidade dos colaboradores da sua área em atender seus clientes de forma 

atenciosa e com rapidez de resposta? Como o conhecimento pode influenciar na 

responsividade? 

Nossa briga sempre é atender o mais rápido possível e isso é  medido nas áreas onde a gente 

tem influência mais direta com o cliente. O processo de ar-condicionado e ventilação, onde os 

problemas são imediatos, você tem a falha do equipamento, causa um transtorno muito 

rápido, Nós temos problemas, mas cada vez a gente se preocupa em melhorar esse 

atendimento, a velocidade do atendimento e a qualidade de atendimento. Esse serviço é 

terceirizado, mas a gente está trabalhando com muita coisa terceirizada, e não interessa se é 

terceirizado ou não, a reclamação vem para a gente do mesmo jeito. O terceiro é um braço 

nosso, então se o terceiro vai lá e faz um serviço ruim a reclamação vem para a gente aqui. 

Nós temos um padrão e o terceiro tem que cumprir, ele tem que ter treinamento, ele tem que 

ter esse conhecimento, para poder atender a nossa qualidade. O que acontece é que a 

rotatividade do terceiro é grande, então os problemas são recorrentes, porque você treinou a 

pessoa, aprendeu, está trabalhando direitinho, de repente começa  outro no  lugar dele. Temos 

então que começar o processo todo de novo.   

 GQ – Garantia na Qualidade  

Como você avalia o conhecimento e habilidade de seus colaboradores com relação à execução 

dos serviços de manutenção?  

O nosso pessoal como o terceiro que trabalha com a gente têm um treinamento com relação às 

tarefas que eles executam, não só treinamento como uma experiência muito grande. Do nosso 

pessoal isso é bem visível, no terceiro voltamos aquela conversa da rotatividade, onde a gente 

acaba tendo maiores problemas, mas esse conhecimento é medido na existência de 

retrabalhos, a qualidade do nosso produto e o nosso resultado final, que seriam o atendimento 

aos acordos de metas, que a gente tem com os clientes e o atendimento às nossas metas 

internas. 

 EQ – Empatia na Qualidade  

Qual é a sua percepção em entender às necessidades dos seus clientes e o que pode ser feito 

como melhoria desse atendimento através do conhecimento? 
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Parte disso está no próprio acordo de qualidade, que quando foi feito ele buscou as 

necessidades do cliente e nessa busca de necessidades entra a empatia, Claro que o cliente 

quer tudo do bom e do melhor e você quer dar para ele o mínimo necessário para conseguir 

atingir suas metas. Você tem que ter um acordo nisso, por isso que é um acordo de qualidade, 

porque ele quer o ar comprimido dele a 12 kgf/cm² e eu quero mandar com 5 kgf/cm², porque 

é o  menor custo para mim, aí nós vamos chegar que o melhor é 6,5 kgf/cm², porque atende à 

produção e também me atende. Então esse acordo é onde a gente vai tentar entender as 

necessidades dele, nós temos que entrar no processo do cliente, tem que entender o processo, 

para ter condição de discutir e achar parâmetros que sejam bons para os dois lados, aí você 

precisa conhecer um pouco do processo do cliente. Aí entra a empatia. 
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APÊNDICE M– MATRIZ DE CAPACITAÇÃO 

   

                 Fonte: Dados fornecidos pela Empresa Inova 
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