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RESUMO 
 
Título: A Gestão do Conhecimento aplicada a projeto: uma proposta metodológica 

Autor: Bárbara Nascimento Barbosa 
Orientador: Profª Helena de Fátima Nunes Silva 
 
Pesquisa descritiva sobre a gestão do conhecimento aplicada a projetos, visando a 
elaboração de uma proposta metodológica para gestão do conhecimento aplicada a 
projetos. Para sistematização da proposta, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 
fundamentada em um estudo de caso na GO4! Consultoria de Negócios. Elabora um 
diagnóstico baseado nos processos de projetos dessa Instituição; descreve e analisa 
os processos do projeto de Conselho Administrativo/BVBA da organização; analisa 
os modos de conversão e criação do conhecimento com base nos conceitos de 
Nonaka e Takeuchi (1997) e identifica elementos e processos de gerenciamento de 
projetos difundidos pelo Project Management Institute – PMI. Verifica pelo 
diagnóstico a disposição da organização para criação de um ambiente de gestão do 
conhecimento, constatando uma concordância parcial dos colaboradores em relação 
ao favorecimento das práticas atuais da organização para criação desse ambiente; 
mapeia as competências técnicas/profissionais e pessoais/habilidades relacionadas 
ao processo do projeto analisado e identifica algumas demandas de informação e 
conhecimento. Pela análise dos modos de conversão e criação do conhecimento, 
verifica que o processo de criação, compartilhamento e reutilização de 
conhecimentos ocorre naturalmente ao longo da execução do projeto, porém, não de 
forma sistematizada, da qual seria possível extrair valor desses conhecimentos. A 
identificação dos elementos e processos de gerenciamento do de projetos contribui 
para determinação de conhecimentos de gestão a serem estimulados para melhor 
realização do trabalho desempenhado pelos colaboradores. Como produto desta 
pesquisa, apresenta-se a proposta metodológica para gestão do conhecimento 
aplicada a projetos, com o intuito de otimizar a criação e o compartilhamento de 
conhecimentos gerados por projetos, indicando os procedimentos para o diagnóstico 
da organização, para o planejamento e a criação do ambiente e para as ações de 
implementação. 
 
Palavras-chave: 
Gestão do Conhecimento; Criação de conhecimento; Compartilhamento de 
conhecimento; Reutilização de conhecimento; Projeto; Gerenciamento de projetos.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ABORDAGEM GERAL DO PROBLEMA 

 

Na atual época, onde o capital intelectual tem se apresentado como um dos 

principais ativos da organização, o valor atribuído ao conhecimento tem aumentado 

cada vez mais. O ativo intangível configurado no conhecimento tem demonstrado seu 

potencial de tal maneira, que muitas organizações têm sido atraídas por teorias que 

visam extrair do conhecimento organizacional um importante diferencial competitivo 

para as empresas. 

Segundo SVEIBY (1998, p.21) “na maioria das empresas, o valor dos ativos 

intangíveis é superior ao valor de ativos tangíveis”, o que justifica a ansiedade de 

algumas organizações em explorar seus ativos intangíveis. Entre as muitas abordagens 

que enfocam o conhecimento como um ativo intangível para as organizações está a 

Gestão do Conhecimento. 

A Gestão do Conhecimento trata fundamentalmente do conhecimento como um 

agente presente na organização, tanto na mente das pessoas que possuem 

conhecimentos e experiências, quanto no conhecimento registrado. O fator mais 

importante em relação à aplicação da Gestão do Conhecimento nas organizações é o 

quanto o conhecimento produzido pode contribuir positivamente, por meio de resultados 

tangíveis ou intangíveis, para o desenvolvimento empresarial tão almejado pelas 

empresas. 

O ambiente organizacional, no qual a Gestão do Conhecimento pode ser 

aplicada é extenso. O modelo de gestão oferecido por este conceito pode ser aplicado 

em parte da organização ou a ela como um todo. Além do aspecto dimensional, 

também é possível considerar vários modelos de organizações, sem restrições de área 

de atuação, nos quais a Gestão do Conhecimento pode ser aplicada. 

Considerando a extensão e variedade de aplicações para Gestão do 

Conhecimento em organizações, é possível identificar um modelo específico de 

organizações que podem se beneficiar com a implantação desse modelo de gestão, por 
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suas características de grandes produtoras de conhecimentos: são as organizações 

orientadas por projetos cujas operações consistem basicamente em projetos. 

Essas organizações se enquadram em duas categorias: organizações cujas 

receitas se originam primariamente do desenvolvimento de projetos para terceiros – 

empresas de arquitetura, empresas de engenharia, consultorias, software, entre outras; 

e organizações que adotam o modelo de gerência por projeto (PMI, 2000, p.18).  

Projeto, em geral é considerado “um empreendimento temporário com o 

objetivo de criar um produto ou serviço único.” (PMI, 2000, p.4) 

Na medida em que, um projeto cria novos produtos e serviços, a geração de 

ativos intangíveis na organização é estimulada. Estes ativos podem ser configurados 

em conhecimentos, ao passo que a empresa acumula experiência em executar 

projetos. 

Diante da definição acima é possível observar, em projetos, um grande 

potencial de criação de conhecimento. Contudo, este conhecimento pode ser gerado 

durante o projeto de duas formas: naturalmente, sem que os colaboradores percebam 

que o mesmo é inerente a sua atuação, ou por outro lado, sendo organizado e 

gerenciado, visando uma utilização futura que contribua com a elaboração de novos 

projetos. 

Para extrair um valor de maior qualidade do conhecimento como um ativo 

intangível, a opção de gerenciar o conhecimento gerado pelo projeto no decorrer da sua 

execução é a mais adequada. Entretanto, a simples aplicação de qualquer uma das 

abordagens existentes da Gestão do Conhecimento, sem que haja um estudo 

detalhado da abordagem mais adequada, ou até a combinação de mais de uma linha 

teórica, será insuficiente para o tratamento específico de projetos.    

Considerando o presente aspecto, uma temática relevante para um estudo é a 

de trabalhar a Gestão do Conhecimento aplicada a projetos. Nesse sentido a questão 

de pesquisa proposta é: 

Como otimizar a criação, o compartilhamento, e a reutilização de 
conhecimentos gerados por projetos por meio de uma proposta metodológica de 
Gestão do Conhecimento?  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Como foi descrito na seção anterior é possível observar em projetos um grande 

potencial de criação de conhecimento. Sendo que este conhecimento pode ser gerado 

durante o projeto sem a percepção dos produtores, ou por outro lado, sendo organizado 

e gerenciado, visando uma utilização futura que contribua com a elaboração de novos 

projetos. 

Ao considerar projetos como uma fonte de conhecimento, duas disciplinas de 

estudo podem ser relacionadas para tratar dessa temática: a Gestão do Conhecimento 

e a Gestão de Projetos. 

Este estudo visou identificar especificamente como a Gestão do Conhecimento, 

por meio de uma proposta metodológica, pode otimizar a criação e reutilização de 

conhecimento gerado por projetos. Isso porque, por meio do conhecimento gerado a 

partir dos projetos a organização pode potencializar o uso do conhecimento gerenciado, 

a fim de dirimir dificuldades e necessidades da empresa e valorizar o seu ativo 

intangível. 
Porém, não só as organizações podem se beneficiar com um modelo de Gestão 

Conhecimento aplicado a projetos, pois, o relacionamento da disciplina que estuda a 

criação e gestão do conhecimento com a disciplina gestão de projetos ainda é muito 

pouco explorado. Sendo assim, um estudo que contemple e combine as duas 

disciplinas pode enriquecer a comunidade científica, abrindo uma nova possibilidade de 

análise do processo de criação e gestão conhecimento na área de Gestão de Projetos. 

A comunidade acadêmica, por sua vez, a partir do presente estudo, tem mais 

uma ferramenta aplicada a modelos de gestão organizacional, com um enfoque na 

Gestão do Conhecimento aplicada a projetos. 

Por fim, a pesquisadora, diante do desafio de desenvolver este estudo se sente 

estimulada com o ganho de conhecimento proporcionado pelo tema, considerando que 

esta abordagem ainda é pouco explorada. Principalmente, tendo como produto final 

uma proposta metodológica que pode ser útil tanto à organizações, quanto às áreas de 

estudo e a comunidade acadêmica. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma proposta metodológica de Gestão do Conhecimento, para 

otimizar o processo de criação e compartilhamento de conhecimentos em projetos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar e descrever as diferentes abordagens conceituais da Gestão 

do Conhecimento; 

b) Identificar e descrever conceitos de elaboração e gerência de projetos, 

priorizando os conceitos difundidos pelo PMI – Project Management 

Institute; 

c) Levantar os conhecimentos gerados em projetos de uma organização, 

por meio de estudo de caso; 

d) Sintetizar em uma proposta metodológica os processos de gestão do 

conhecimento em projetos; 

e) Avaliar aplicabilidade da proposta metodológica desenvolvida para 

organizações que trabalham por projetos. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

 

2.1 O Conhecimento 

 

Desde os tempos dos primeiros grandes filósofos, em torno do século IV a.c, já 

se tentava definir o que é conhecimento. Apesar das diferenças entre racionalismo e 

empirismo, duas grandes linhas teóricas divergentes. De forma simplificada, para o 

racionalismo o verdadeiro conhecimento não é produto da experiência sensorial, mas 

sim de um processo mental ideal – dedução. Para o empirismo a única fonte de 

conhecimento é a experiência – indução. Em geral os filósofos ocidentais concordam 

que conhecimento é a “crença verdadeira justificada”, um conceito introduzido 

inicialmente por Platão (NONAKA, TAKEUCHI, 1997, p.24). 

 A idéia de ”crença verdadeira justificada” considera que, para um indivíduo ter 

conhecimento de “algo”, é preciso que esse “algo” seja verdadeiro, que este indivíduo 

acredite (condição de crença) que este “algo” é verdadeiro, e por fim, crer que este 

“algo” é verdadeiro mediante a uma justificativa (condição de justificação). 

No entanto, esta definição de conhecimento está longe de ser perfeita em 

termos lógicos, segundo NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.24). Diante dessa afirmação, 

considerou-se que as definições de conhecimento intituladas por antigos filósofos são 

relevantes, porém, não fundamentais para este estudo. Assim, o foco deste trabalho 

são os conceitos tratados com relação ao conhecimento organizacional. 

Para iniciar o tratamento do conceito de conhecimento organizacional, é 

necessário descrever, primeiramente, a diferença entre dados, informação e 

conhecimento, que segundo DAVENPORT e MARCHAND (2004, p.190) “são pontos de 

continuum de valores e contribuições humanas crescentes”. 

Os dados são sinais sobre eventos e atividades humanas que têm pouco valor 

em si mesmos, embora sejam de fácil armazenagem e manipulação. As informações 

são aquilo em que os dados se transformam, quando interpretados e contextualizados. 

Já o conhecimento é a informação dentro da mente das pessoas; “sem uma pessoa 
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consciente e perspicaz não há conhecimento” (DAVENPORT, MARCHAND, 2004, 

p.190). 

No contexto organizacional, segundo SILVA (2004, p.57) “a palavra 

conhecimento normalmente é entendida como experiência acumulada originária dos 

atos e palavras das pessoas”. 

Por sua vez, POLANYI1 (1966, apud, NONAKA, TAKEUCHI, 1997, p.65) 

estabelece uma distinção entre dois tipos de conhecimento: conhecimento tácito 

(difícil de ser articulado em linguagem formal, pessoal incorporado à experiência 

individual e envolve fatores intangíveis) e conhecimento explícito (pode ser articulado 

na linguagem formal, inclusive em afirmações gramaticais, especificações, entre outros, 

é transmitido formal e facilmente). 

O conceito de conhecimento, difundido por POLANYI, está intrinsecamente 

ligado às interações humanas, tanto em relação à construção do conhecimento 

individual quanto coletivo.  

O pressuposto, intitulado por NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.68), de que a 

criação do conhecimento se dá por meio da interação entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito, permite “postular quatro modos diferentes de conversão do 

conhecimento” (FIGURA 1), composto pelas fases descritas a seguir: 

• Socialização, na qual o conhecimento tácito se relaciona com outro 

conhecimento tácito; 

• Externalização, onde o conhecimento tácito é explicitado; 

• Combinação, fase que o conhecimento explícito é combinado com 

outros conhecimentos explícitos; 

• Internalização, onde o conhecimento explícito torna ao conhecimento 

tácito. 

 

 

                                            
1 POLANYI, M. The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul. 1966. 
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FIGURA 1 – MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

 

FONTE: NONAKA, I. TAKEUCHI, H. 1997, p, 69. 

 

O conteúdo do conhecimento criado por cada uma das fases da conversão do 

conhecimento, segundo NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.80) é diferente.  Os conteúdos 

são relacionados a cada uma das etapas e possuem as respectivas características: 

• Socialização – Conhecimento compartilhado – modelos mentais, 

habilidades técnicas compartilhadas; 

• Externalização – Conhecimento conceitual – criado por meio de 

metáforas e analogias; 

• Combinação – Conhecimento sistêmico – como a geração de protótipos 

e tecnologias; 

• Internalização - Conhecimento operacional – gerenciamento de projeto, 

processo de produção, uso de novos produtos. 

 

TERRA (2000, p.66) identificou na literatura algumas das tipologias mais 

freqüentes encontradas sobre vários tipos de conhecimento nas organizações, além 

dos já citados conhecimentos tácito (implícito) e explícito; são elas: individual ou 

coletivo; estoque ou fluxo; interno ou externo. 

Conhecimento tácito 

Conhecimento tácito 

Conhecimento explícito 

Conhecimento explícito 

Socialização Externalização 

Internalização Combinação 

em 

do 
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Para TARDIFF2 (1997, apud SILVA, 2004, p.63) o conhecimento apresenta três 

categorias: o declarativo, procedural e condicional.  
O conhecimento declarativo corresponde ao conhecimento teórico, de fatos, de 

regras ou de princípios. Enquanto que conhecimento procedural está ligado 

necessariamente a uma ação ou a qualquer tipo de prática. Por fim, o conhecimento 

condicional diz respeito às condições em que acontece a ação, o quando e o porquê. 

Independente da tipologia de conhecimento adotada por uma organização, 

algumas questões colocadas por STOLLENWERK3 (2001 apud SILVA, 2004, p.63) 

sobre o conhecimento são de extrema importância para direcionar o trabalho com o 

conhecimento em uma organização: Que conhecimentos uma organização quer ou 

deve guardar? De que conhecimentos uma organização necessita? Que conhecimento 

deve ser ignorado ou descartado? Qual a melhor forma de recuperar conhecimento? A 

partir de definições para estas questões é possível traçar uma linha de ação, a fim de 

transformar o conhecimento em um ativo competitivo válido para a organização, seja 

com o foco na criação de novos conhecimentos ou no reaproveitamento de 

conhecimentos existentes na própria organização. 

 

2.2 Histórico e Abordagens Conceituais da Gestão do Conhecimento 

 

O alto valor percebido no conhecimento capaz de gerar competências e um 

diferencial de competitividade tem colaborado para que a Gestão do Conhecimento seja 

um conceito visado pelas organizações atualmente. 

A seguir, busca-se delinear o surgimento da Gestão do Conhecimento como 

prática consciente e as principais abordagens que a área contempla. 

 

                                            
2 TARDIFF, J. Pour un enseignement stratégique. Montreal: Logiques, 1997. p. 47-54. 
3 STOLLENWERK, M. F. L. gestão do conhecimento: conceitos e modelos. In:TARAPANOFF, K. (org)  
Inteligência organizacional competitiva. Brasília: Ed. UnB, 2001. p.152.  
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2.2.1 Breve histórico 

 

A Gestão do Conhecimento está longe de ser um tema tão recente quanto se 

imagina. Como evidencia HANSEN, NITIN e TIERNEY (1999), por centenas de anos o 

proprietário de negócios familiares tem passado seus conhecimentos para seus 

descendentes, trocando idéias e know-how em seu trabalho. 

Entretanto, a Gestão do Conhecimento como prática consciente ainda é um 

tema recente, que tem como data de referência o ano de 1987, ano da 1ª Conferência 

de Gestão do Conhecimento, na Universidade de Purdue, Indiana – EUA. Por volta 

desta data, é que a Gestão do conhecimento tem estado sob o foco das discussões das 

organizações, pesquisadores e usuários da informação e conhecimento. STRAUHS 

(2003, p.129). 

A partir da elaboração de uma retrospectiva enunciada por SVEIBY4 (2000 

apud STRAUHS 2003), é possível identificar três fases de curta duração na evolução 

da Gestão do Conhecimento: 

• 1ª fase – foco no aumento da produtividade: busca por quantidade de 

informações e conhecimento, e muito investimento em bancos de dados; 

• 2ª fase – foco no cliente: grande volume de informações e dados, porém 

pouca interação entre gerações de produtos de GC e necessidades de 

gestão organizacionais; 

• 3ª fase – foco na interatividade: época das páginas de WEB interativas, 

que traz os portais do conhecimento, pontos único de acesso à informação. 

 

Em um primeiro momento, o foco da Gestão do Conhecimento era a Tecnologia 

da Informação. Apenas por volta da terceira fase, começou-se a falar na união da TI 

com a gestão de pessoas e a necessidade de permanente aprendizado, pontos 

relevantes para gestão do conhecimento, sendo esta fase também chamada de 

                                            
4 SVEIBY, K. E. What is knowledge management? Sveiby Knowledge Associates, April, 2000. 
Disponível em: <www.sveiby.com.au/articles/KnowledgeManagement.html> 
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“Segunda Geração da Gestão do Conhecimento” – SGGC – segundo STRAUHS (2003, 

p.130). 

Segundo McELROY5 (1999 apud STRAUHS 2003, p.133) a Segunda Geração 

da Gestão do Conhecimento - enfatiza, sobretudo a produção de conhecimento novo e 

a necessidade da informação. O foco estava centrado em processos que 

compreendessem estratégias de gestão, métodos e tecnologias, capazes de capturar 

informação de alto valor contida no capital intelectual dos membros da organização. 

Com o passar do tempo houve um aprimoramento dos conceitos trabalhados 

pelos estudiosos da área que deixam de ver a aplicação de tecnologias de informação 

como a própria aplicação da Gestão do Conhecimento e passam a perceber no foco 

humano a importância da área, sobretudo, na gestão do ambiente em que o 

conhecimento está inserido e não puramente sobre o conhecimento.  

Para HANSEN, NITIN e TIERNEY (1999) não foi antes dos anos 90 que os 

executivos começaram a falar sobre a Gestão do Conhecimento. Sobretudo, devido ao 

fato de que a base das economias industrializadas começou a mudar de recursos 

naturais para capital intelectual.  

 

2.2.2 Abordagens conceituais 

 

Como a Gestão do Conhecimento é uma área relativamente nova, tem sofrido 

com as divergências de conceituação. A Gestão do Conhecimento não é tão simples de 

ser definida, pois pode estar focada em diferentes objetivos, em diferentes 

organizações e ainda assim não perder as características de área. 

DESPRES e CHAUVEL (2004 p.1999) realizaram um estudo em literaturas 

especializadas: literatura acadêmica, literatura sobre consultoria e a literatura sobre 

negócios e identificaram em linhas gerais quatro dimensões da Gestão do 

Conhecimento quando se trata da aplicação de projetos da área: o processo cognitivo, 

                                            
5 McELROY, M. W. Second–Generation GC. IBM Knowledge Management Consulting Group. Aug. 
1999. p.9.  
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tipo (tácito ou explícito), nível (individual, grupo ou organização), contexto no qual o 

conhecimento é utilizado. Esta visão deu origem a um mapa de conhecimento (FIGURA 

2) que possibilita uma visualização mais clara das empreitadas de Gestão do 

Conhecimento, evitando restrições de atuação dentro da organização com relação aos 

projetos da área. 

FIGURA 2 – ATIVIDADES DE GC NO MAPA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FONTE: DESPRES, C. CHAUVEL, D. 2004 p.200 
 

Os conceitos em torno da Gestão do Conhecimento, para BOSHYK (2004, 

p.65) têm muitos pontos em comum. Segundo o autor ”todos se referem a processos, 

métodos e sistemas para gerar, coletar, analisar, organizar, difundir e aplicar 

informações, entendimentos e experiências coletivas passadas, presentes e, às vezes, 

futuras, em benefício de uma empresa ou sociedade”. 

É possível identificar alguns autores que utilizam os conceitos na mesma linha 

dos enunciados por BOSHYK, corroborando com os aspectos relacionados por este 

autor em relação à Gestão do Conhecimento. 

     

     

     

Rastrear 

Mapear 

Capturar 

Criar 

Embalar 

Armazenar 

Compartilhar 

Aplicar 

Transformar 

Inovar 

In
di

ví
du

o
G

ru
po

 
O

rg
an

iz
aç

ão
 

Contexto 

Tácito 

Explícito 

Tácito 

Explícito 

Inteligência 

Empresarial 

Benchmarking 
Groupware/ 

Equipes virtuais 

Data 

warehouse 
Comunidades 

de prática 

Aprendizagem, competências, 

desenvolvimento do empregado 

Inovação 

Sinergias 

Criatividade 



 

 

12

Para DAVENPORT e PRUSAK (1998) a gestão do conhecimento empresarial 

envolve a geração, a codificação e coordenação e a transferência do conhecimento que 

está disponível tanto de forma explícita, quanto de forma tácita na organização. 

Aprofundando o conceito dos autores citados acima, TRISKA (2001, p. 2, 12), 

define a gestão do conhecimento como um processo onde se busca identificar o que as 

pessoas sabem - conhecimento implícito, também chamado de tácito e o que as 

pessoas expressam / registram - conhecimento explícito, a fim de subsidiar o processo 

de tomada de decisão da empresa. Este processo é considerado pelo autor como a 

“arte de combinar princípios de seleção, classificação e catalogação de registros do 

conhecimento, com vistas à disponibilização de fontes e serviços de informação para 

atender a uma demanda específica”. 

No mesmo sentido caminha o GRUPO GARTNER (1998),  observa que 
Gestão do conhecimento promove uma aproximação integrada à identificação, 

captura, reutilização, partilha e avaliação do capital de informação de uma 

organização. Este capital inclui base de dados, documentos, políticas e 

procedimentos, tal como experiência implícita e a experiência armazenada na 

cabeça de cada um dos membros da organização. 
 

Ainda de acordo com os mesmos parâmetros de BOSHYK têm-se TEIXEIRA e 

TURBAM, dois autores da área tecnológica. 

Segundo TEIXEIRA (2000, p.22) “A Gestão do Conhecimento pode ser vista 

como uma coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização do 

conhecimento para atingir plenamente os objetivos da organização”. 

A Gestão do Conhecimento para TURBAN (2004, p.326) é 
um processo que ajuda as empresas a identificar, selecionar, organizar, distribuir 

e transferir informação e conhecimento especializado que fazem parte da 

memória da empresa e que normalmente existe dentro delas de forma não-

estruturada. A estruturação do conhecimento permite a resolução eficaz e 

eficiente de problemas, aprendizado dinâmico, planejamento estratégico e 

tomada de decisão. 
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Em uma abordagem que tem como foco o capital humano, muito mais do que 

simplesmente processos de captura e disseminação, apontam entre outros temos os 

conceitos a seguir explicitados: 

Para BUKOWIT e WILLIAMS (2002, p.17) a Gestão do Conhecimento é “o 

processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital 

intelectual”. Sendo que estes autores tratam conhecimento ou capital intelectual como 

“qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida nas pessoas, ou seja, 

derivada do processo, de sistemas e da cultura organizacional – conhecimento e 

habilidades individuais, normas regras e valores...”.  

Segundo outros autores (SANTOS et al., 2001), a Gestão do Conhecimento é 

definida como sendo o "processo coorporativo focado na estratégia empresarial e que 

envolve a gestão de competências, do capital intelectual, a aprendizagem 

organizacional, a inteligência empresarial e a educação corporativa”. 

Tendo como tese central o fato de que o papel fundamental da gestão é o de 

criar condições para que os indivíduos possam exercer todo o potencial criativo e de 

contribuições para os fluxos e estoques de conhecimento da empresa, TERRA (2001, 

p.2, 82) explora que a Gestão do Conhecimento está,  
intrinsecamente ligada à capacidade das empresas em utilizarem e combinarem 

as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem 

competências específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, 

permanentemente em novos produtos, processos, sistemas gerencias e 

liderança de mercado. 

 

Contudo, um fator importante a ressaltar é que as principais linhas da Gestão 

do Conhecimento apresentadas estão, geralmente, voltadas para o tratamento do 

conhecimento por meio de processos sistematizados, utilizando-se de sistemas de 

informação e para a influência das pessoas como detentoras de competências, 

podendo ser gerenciadas – gestão de pessoas – a fim de alcançar aprendizagem do 

conhecimento e criação de competências. 
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2.3 Processo de criação do conhecimento 

 

Considerando a amplitude do tema Gestão do Conhecimento, NONAKA e 

TAKEUCHI se destacam dentre os demais autores. Atualmente são usados como base 

de muitos estudos acerca do tema. A abordagem temática explorada pelos autores 

citados é pertinente ao estudo da Gestão do Conhecimento, pois, tem como ponto de 

partida o processo de que precede a gestão, tendo como foco de estudo a criação do 

conhecimento em organizações. 

Tendo em vista a abordagem dos autores (NONAKA, TAKEUCHI, 1997, p. 65), 

a princípio, existem duas dimensões para criação do conhecimento: a ontológica – o 

conhecimento só é criado por indivíduos; e a epistemológica – baseada na divisão entre 

conhecimento tácito e conhecimento explícito estabelecida por POLANYI (1966), que 

observa que os seres humanos adquirem conhecimentos criando e organizando 

ativamente suas próprias experiências. 

Ainda como base de aprofundamento do estudo de NONAKA e TAKEUCHI 

(1997), tem-se o aspecto de conversão do conhecimento que aborda quatro fases como 

primordiais para criação do conhecimento: a socialização, na qual o conhecimento 

tácito é compartilhado com outro conhecimento tácito; a externalização, onde o 

conhecimento tácito é convertido em conhecimento explícito; a combinação, fase que o 

conhecimento explícito é combinado com outros conhecimentos explícitos; e por fim a 

internalização, onde o conhecimento explícito é novamente convertido em 

conhecimento tácito. 

Para visualização do processo completo de criação do conhecimento 

organizacional, NONAKA e TAKEUCHI (1997) relacionam a abordagem das dimensões 

epistemológica e ontológica, com as quatro fases de criação do conhecimento. 

A Figura 3 evidencia que “a criação do conhecimento é um processo em espiral, 

que começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que 

cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações”, (NONAKA, 

TAKEUCHI, 1997, p. 82), significando que o conhecimento pode se espalhar e ser útil 

por toda a organização. 
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FIGURA 3 – ESPIRAL DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: NONAKA, I. TAKEUCHI, H. 1997. p.82. 

 

A partir do processo de criação do conhecimento abordado por NONAKA e 

TAKEUCHI (1997), é possível compreender quais os elementos que compõem o 

conhecimento, e assim visualizar a necessidade de gerenciá-lo como um ativo a 

organização. 

Contudo, a criação do conhecimento organizacional depende de interações 

continuas, pois a não ser que o conhecimento tácito seja convertido em 

conhecimento explícito, o conhecimento organizacional não pode ser facilmente 

compartilhado e alavancado pela organização como um todo. Assim, essas 

interações contínuas e dinâmicas entre os dois tipos de conhecimento podem ser 

moldadas pelas mudanças entre diferentes modos de conversão do conhecimento. 

Os fatores que moldam a conversão do conhecimento são caracterizados na Figura 

4 em um campo de interação que têm como elementos a construção do campo; o 

diálogo; a associação do conhecimento explícito; e o aprender fazendo. 
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FIGURA 4 – ESPIRAL DO CONHECIMENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FONTE: NONAKA, I. TAKEUCHI, H., 1997. p.80. 

 

Além de um campo de interação adequado é relevante que a organização 

proporcione também um contexto adequado para a facilitação das atividades em 

grupo para criação e acúmulo de conhecimento em nível individual (NONAKA, 

TAKEUCHI, 1997, p.83-95). Assim, a organização deve oferecer as seguintes 

condições capacitadoras para criação do conhecimento: 

a) intenção: aspiração de uma organização às suas metas; 

b) autonomia: possibilidade dos colaboradores da organização agirem 

de forma autônoma conforme as circunstâncias; 

c) flutuação e caos criativo: estímulo à interação entre a organização e 

ambiente externo. A condição de flutuação e caos criativo sugere que 

a organização proporcione colapsos que incentivem um processo 

“contínuo” de questionamento e reconsideração de premissas 

existentes; 

d) redundância: superposição intencional de informações sobre 

atividades da empresa, responsabilidades da gerência e sobre a 

empresa como um todo; 
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e)  variedade de requisitos: combinação de informações de uma forma 

diferente, flexível e rápida e de acesso em todos os níveis da 

organização. Complexidade do ambiente para permitir que ele 

enfrente desafios impostos pelo ambiente. 

  

Depois do tratamento das condições capacitadoras do conhecimento que 

proporcionam um ambiente adequado para criação do conhecimento os autores 

NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.95-102) propõem um modelo integrado de cinco fases 

de criação do conhecimento organizacional: 

a) compartilhamento do conhecimento tácito: o compartilhamento do 

conhecimento tácito corresponde ao conhecimento rico e inexplorado 

que está nos indivíduos e precisa ser amplificado dentro da 

organização para outros indivíduos; 

b) criação de conceitos: o conhecimento tácito é compartilhado e 

convertido em um novo conhecimento explícito na forma de um novo 

conceito; 

c) justificação de conceitos: o conceito criado necessita ser justificado 

e este passa por uma avaliação se realmente pode ser levado em 

consideração pela organização; 

d) construção de arquétipo ou protótipo: os conceitos justificados são 

transformados em arquétipos ou protótipos; 

e) difusão interativa do conhecimento: esta fase amplia o 

conhecimento criado para várias divisões da organização e até 

mesmo para o ambiente externo. 

 

É possível observar a partir das fases relatas acima a complexidade do 

processo de criação do conhecimento, pois este processo é fundamentado tanto no 

conhecimento tácito - presente nas pessoas, quanto no conhecimento explícito. Assim, 

apenas criar conhecimento não é suficiente para as organizações obterem vantagem do 

seu ativo intelectual. Devido a este aspecto é relevante que a organização também se 
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preocupe com o passo seguinte para a criação do conhecimento, ou seja, o 

compartilhamento do conhecimento. No próximo tópico serão apresentados alguns 

aspectos relacionados ao compartilhamento do conhecimento. 

 

2.4 Processo de compartilhamento do conhecimento 

 

Uma vez que o conhecimento está presente nas organizações, localizado tanto 

nas pessoas (tácito) quanto em processos ou documentos (explícito) é necessário para 

que este conhecimento adquira real valor, que o mesmo seja compartilhado entre os 

colaboradores e ambientes da organização. 

Segundo PROBST, RAUB e ROMHARDT (2002, p.136): 
É vital que o conhecimento seja compartilhado e distribuído dentro da 

organização para que as informações ou experiências isoladas possam ser 

usadas por toda a empresa. A pergunta-chave é: Quem precisa saber (ou ser 

capaz de fazer) quanto do quê, e como podemos facilitar o compartilhamento de 

conhecimento? 
 

O compartilhamento do conhecimento é uma das tarefas mais difíceis da 

Gestão do Conhecimento, pois, compartilhar implica em distribuir o conhecimento certo 

para as pessoas certas, ou disponibilizar o conhecimento organizacional no momento 

que este é necessário. 

Assim, para obter bons resultados a partir do conhecimento KROGH, ICHIJO e 

NONAKA (2001) tratam de cinco capacitadores do conhecimento – conjunto geral de 

atividades organizacionais que afetam de maneira positiva a criação de conhecimento, 

que por sua vez visam preparar o ambiente para o compartilhamento do conhecimento 

por meio de práticas gerenciais conscientes e sensíveis ao processo de inovação das 

organizações: 

• Capacitor 1 - Instalar a visão do conhecimento – busca criar uma visão 

geral do conhecimento, até mesmo prevendo o desempenho e o sucesso 

da empresa no futuro. Caso esta participe e colabore com a criação do 
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conhecimento em micro-comunidades de conhecimento, deve-se atentar 

para o ambiente em que está inserida e do conhecimento que deve criar 

ou buscar. 

• Capacitor 2 - Gerenciar conversas – refere-se aos relacionamentos e a 

solicitude entre os colaboradores nas organizações. 

• Capacitor 3 – Mobilizar os ativistas do conhecimento – é focado nas 

pessoas que mobilizam ou coordenam os processos de criação do 

conhecimento. 

• Capacitor 4 - Criar o contexto adequado – está ligado à estrutura 

organizacional e a cultura, pois trabalha com o contexto capacitante que 

é determinado justamente por este dois aspectos. 

• Capacitor 5 – Globalizar do conhecimento local - evidencia a 

disseminação e o fomento do conhecimento na organização como um 

todo. Fase fundamental para difundir o conhecimento as pessoas e 

grupos certos. 

 

Embora todos os capacitores sejam importantes, um deles é especialmente 

relevante para este estudo: o compartilhamento do conhecimento, ou seja, capacitor 4 – 

Criar o contexto adequado. Este capacitor evidencia a necessidade de se trabalhar em 

contexto capacitante de relacionamentos sólidos e de colaboração eficaz para alcançar 

o compartilhamento do conhecimento. 

O contexto capacitante é um dos principais fatores que impulsiona a criação do 

conhecimento. Para KROGH, ICHIJO e NONAKA (2001, p.215-251) o contexto 

capacitante é chamado de “bá” e é considerado como contexto certo, que fomenta 

relacionamentos promovendo a liberação de conhecimento tácito, sendo configurado 

em um espaço de compartilhamento que gera redes de interações. 

Algumas possibilidades de ambientes criados para o compartilhamento do 

conhecimento são espaços físicos, como salas de reuniões; conexões cibernéticas, 

como redes de informática; ou ainda interações por força tarefa, como equipes e 

seminários. 
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Existem também ambientes espontâneos de criação e compartilhamento, como 

por exemplo, as simples relações humanas: relacionamentos; confiança; apoio e 

comprometimento. 

Os ativistas do conhecimento ou os próprios líderes da organização devem 

compreender estes ambientes de interação e reconhecer os contextos mais adequados 

da sua organização, para assim criar as condições de criação do conhecimento: 

autonomia, caos criativo, redundância, variedade de requisitos. O ambiente deve 

estimular o compartilhamento de conhecimento, além de fomentar o apoio e a 

convivência entre os colaboradores. 

Os contextos capacitantes mais comuns, segundo KROGH, ICHIJO e NONAKA 

(2001, p. 220), são em geral, relacionados aos tipos de interação: concepção – 

compartilhamento de conhecimento tácito entre indivíduos; interlocução – promoção de 

conversas em grupos para formação de conceitos; documentação – conversão 

conhecimentos em formas explícitas; e internalização – reversão do novo conhecimento 

explícito em conhecimento tácito.  

Outro aspecto em relação ao compartilhamento do conhecimento é referente ao 

conhecimento tácito. Existem algumas maneiras de compartilhar especificamente este 

tipo de conhecimento: 

• observação direta – os membros da organização observam as tarefas 

em andamento e as habilidades dos demais membros na execução de 

determinada tarefa. Os observadores compartilham as crenças sobre 

ações eficazes e ineficazes, aprimorando as suas próprias capacidades 

de agir em situações semelhantes. 

•  observação direta e narração – os membros observam as tarefas e 

recebem explicações na forma narrativa durante a execução das 

mesmas sobre situações semelhantes. As crenças dos observadores são 

reforçadas pelas histórias. 

• imitação - os membros tentam imitar os métodos de execução da tarefa, 

com base em observações diretas dos demais. 
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• experimentação e comparação – os membros experimentam várias 

soluções, posteriormente observam a solução de um especialista, 

comparando o próprio desempenho com o do especialista. 

• execução conjunta – os membros do grupo tentam em conjunto, executar 

uma tarefa. Os mais experientes dão “dicas” aos menos experientes de 

como melhorar o desempenho. (KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 

106-107) 

 

A abordagem de TERRA (2000, p.89-199), por sua vez, propõe como ponto 

central o papel da gestão na criação de condições para que os indivíduos possam 

exercer o potencial criativo e contribuir para os fluxos e estoques de conhecimento nas 

empresas, resultando um modelo chamado de “Sete Dimensões da Gestão do 

Conhecimento”. 

A Dimensão 1 – Fatores Estratégicos e o Papel da Alta Administração - têm 

como aspectos a definição, pela gerência, dos campos de conhecimento, a priorização 

do aprendizado, definição de estratégias e metas desafiadoras e motivantes.  

A Dimensão 2 – Cultura Organizacional – busca trabalhar a cultura sob um 

enfoque voltado à inovação, experimentação e aprendizado contínuo, e assim busca 

criar uma identidade da organização em espaços criativos propícios à implantação de 

novas idéias. 

A Dimensão 3 – Estrutura Organizacional – busca discutir práticas e estruturas 

de trabalho que possibilitam a inovação e o aprendizado, incentivo ao trabalho em 

equipes, dentro de estruturas hierárquicas flexíveis. 

A Dimensão 4 – Recursos Humanos – trata de aspectos como recrutamento e 

seleção, quebra de paradigmas de treinamentos para o da educação e esquemas de 

remuneração e recompensas pelo desempenho individual ou em grupo. 

A Dimensão 5 – Sistemas de Informação – apontam a tecnologia da informação 

e os próprios sistemas de informação como facilitadores do compartilhamento de 

conhecimento, mesmo considerando os aspectos gerenciais e humanos como pilares 

da Era do conhecimento. 
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A Dimensão 6 – Mensuração de resultados – tratada de pontos referentes à 

necessidade de avaliação das dimensões do capital intelectual, dos sistemas contábeis 

vigentes e de projetos de conhecimento. 

A Dimensão 7 – Aprendizagem com ambiente – apresenta aspectos voltados ao 

engajamento da organização em processos de aprendizado com o ambiente e por meio 

de redes de alianças ou parceiras. 

Seja na abordagem de NONAKA e TAKEUCHI, KROGH e outros, ou ainda na 

de TERRA, o ponto principal da revisão de literatura acima é criar condições propícias 

ao compartilhamento e disseminação do conhecimento, pois estas condições são 

fundamentais para que a organização possa agregar valor para si mesma a partir do 

seu ativo intelectual. 

 

2.5 Compreensão do conceito de Projeto: projeto como fonte de conhecimento 

 

Dinamismo e flexibilidade são duas características que têm diferenciado muitas 

empresas no atual mercado competitivo. Na busca por estas características, os 

modelos de gestão organizacional encontraram em projetos uma alternativa gerencial 

que proporciona a empresa uma livre organização de sua estrutura conforme a 

necessidade. 

Além da flexibilidade, os projetos permitem que a organização, segundo 

VARGAS (2003, p.7) “desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento 

e capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 

complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré-determinados”. 

Para obter de projetos realizados um ativo intelectual que pode aumentar a 

vantagem competitiva de uma empresa, dois fatores são relevantes, a estrutura 

organizacional deve favorecer o trabalho com projetos e tratar projetos como uma fonte 

de conhecimento. 

O modelo de estrutura organizacional que adota projetos como objeto de 

trabalho ou mesmo como produto final disponibilizado ao cliente, é enquadrado em 

duas categorias pelo PMI - Project Management Institute (2000, p.18) organizações 
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cujas receitas se originam primariamente do desenvolvimento de projetos para terceiros 

– como empresas de arquitetura, engenharia, consultorias, software; e organizações 

que adotam o modelo de gerência por projetos. 

Ao encontro das duas categorias de empresas que trabalham por projetos é 

possível distinguir quatro formas de atuação relacionada à estrutura organizacional 

capazes de gerir um projeto: 

• projeto em estrutura funcional – ninguém tem a responsabilidade do 

processo global. São responsáveis hierárquicos que respondem pela 

alocação dos diferentes recursos utilizados no projeto; 

• estrutura com coordenador de projeto – há um responsável pela 

coordenação das atividades e pela consolidação das informações, sem 

possuir ascendência direta sobre os colaboradores do projeto. O poder 

de decisão é hierárquico dos departamentos; 

• estrutura com diretor do projeto – há um diretor de responsabilidade 

formal, que adquiriu o cargo por seu ‘status’, experiência ou perfil. Tem 

poder de arbitragem em caso de conflitos e negociação.  

• estrutura específica, também chamada de “força-tarefa” – os atores da 

organização são reunidos para um projeto específico sob a autoridade de 

um diretor de projeto e ao término do mesmo retornam aos seus 

respectivos departamentos (BASGAL 2004, p. 14). 

 

O conceito de projeto, segundo VARGAS (2003, p. 8): 
é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e 

lógica de eventos, com início meio e fim, que se destina a atingir um objetivo 

claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definido 

de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

 

Para o PMI (2000, p. 4) trata-se de “um empreendimento temporário, com o 

objetivo de criar um produto ou serviço único.”.  
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A FGV/ISAE (2004, p. 47) considera projeto como “um empreendimento único e 

não repetitivo, de duração determinada, formalmente organizado e que congrega e 

aplica recursos, visando o cumprimento de objetivos pré-estabelecidos.” 

É possível observar a partir dos conceitos acima que a execução de projetos 

está estritamente ligada a fatores como tempo, singularidade e objetivos definidos. 

Além desses fatores, projetos devem ser realizados por pessoas capazes de planejar, 

controlar e restringir por recursos limitados. 

O ambiente de projetos (FIGURA 5), segundo PRADO (1998), é composto por 

alguns elementos: o gerente do projeto; altas administrações; equipe do projeto; 

vizinhos do projeto; e fornecedores externos. Esses são elementos que criam 

conhecimento e podem ser gerenciados, a fim de auxiliar na elaboração de projetos. 

FIGURA 5 – AMBIENTE DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: PRADO, D. 1998, p. 21. 

 

Os projetos em geral podem produzir muito conhecimento, pois durante as 

etapas necessárias para o seu desenvolvimento, conhecimentos explícitos, 

caracterizados em documento e procedimentos, e conhecimentos tácitos, 

caracterizados nas experiências dos colaboradores do projeto, são gerados. 

Estes conhecimentos criados têm potencial para serem reaproveitados, visto 

que novos projetos ao serem elaborados, mesmo possuindo características 
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particulares, podem usar de conhecimentos anteriores referentes à experiências e 

situações similares vivenciadas, para encontrar soluções mais apropriadas para sua 

execução. 

O conhecimento gerado por projetos é caracterizado na experiência adquirida 

pelos colaboradores envolvidos. Este conhecimento pode ser reconhecido nas 

competências de desenvolvimento de metodologias, procedimentos e gestão, além do 

Know-how relacionado à área técnica do projeto ou em habilidades e competências 

pessoais. 

Desta maneira, a partir da compreensão dos projetos como fontes de 

conhecimentos, é possível identificar que a gestão estruturada e sistemática dos dados, 

informação e conhecimentos de projetos pode colaborar na tomada de decisões 

futuras. Além de proporcionar o aprimoramento de produtos ou serviços da 

organização. 

2.6 Gerenciamento de projetos; metodologias e o PMBOK 

 

Para alcançar sucesso na realização de projetos é necessário que seja 

destinada uma atenção a todo o processo de execução para atingir os objetivos 

propostos. Devido a esta necessidade surgiu a disciplina de gerenciados os projetos. 

Para que se obtenha sucesso na criação e desenvolvimento de um projeto é 

necessário que existam profissionais capacitados e orientados para gerí-los. 

Segundo o PMI (2000, p.6) o gerenciamento de projetos é a “aplicação de 

conhecimento, habilidades, técnicas e ferramentas em atividades de projetos a fim de 

satisfazer os requisitos dos projetos”. 

A aplicação de técnicas de gerenciamento de projetos em uma empresa é uma 

forma de disponibilizar a ela, ferramentas que contribuam para otimização do uso dos 

seus recursos, da tecnologia e dos modelos de gestão do negócio. 

Gerenciar um projeto é acima de tudo realizá-lo por meio da utilização de 

processos que envolvam as demandas competitivas como escopo, tempo, custos e 

qualidade, atenção aos principais interessados no projeto – stakeholders - atendendo 

as suas expectativas, e observando os requisitos identificados.  
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Os processos de gerência identificados pelo PMI (2000, p.30) podem ser 

organizados em cinco grupos, cada um deles contendo um ou mais processos: 

a) iniciação – autorização do projeto; 

b) planejamento – desenvolvimento de objetivos, metas e estratégias e 

seleção de alternativas viáveis e adequadas para alcanças a 

finalidade do projeto. 

c) execução – coordenar pessoas e os outros recursos para realizar o 

planejamento previsto. 

d) controle – monitorar regularmente o progresso do projeto, a fim de 

assegurar que os objetivos do projeto estão sendo cumpridos, e assim 

tomar ações corretivas caso necessário. 

e) encerramento – formalizar a aceitação do projeto ou fase de encerrá-

lo de forma organizada.  

 

Entretanto, apenas conhecer os processos não é o suficiente para alcançar o 

pleno gerenciamento de projetos. Devido a isso, o PMI tem como principal foco a 

definição e divulgação das melhores práticas em gerenciamento de projetos, e a partir 

desta linha, elaborou o PMBOK – Guide to the Project Management Body of Knowledge 

– que por sua vez descreve o contexto de gerenciamento de projetos em nove áreas: 

gerência de integração; gerência de escopo; gerência de tempo; gerência do custo; 

gerência da qualidade; gerência dos recursos humanos; gerência das comunicações; 

gerência dos riscos e gerência das aquisições. 

Cada uma dessas nove áreas apresenta objetivos próprios, sendo compostas 

por processos específicos: 

a) gerência de integração: corresponde a integração do projeto, a fim de 

assegurar que os elementos do projetos sejam coordenados de forma 

apropriada. Processos: elaboração do plano do projeto, execução do 

plano do projeto e controle geral de mudanças; 

b) gerência de escopo: descreve os processos requeridos para assegurar 

que o projeto inclua o trabalho necessário e não mais que o 
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necessário, para conclusão do mesmo. Processos: iniciação, definição 

do escopo, detalhamento do escopo, verificação do escopo e controle 

de mudanças do escopo; 

c) gerência de tempo: busca assegurar que o projeto irá ser concluído no 

prazo planejado. Processos: definição das atividades, seqüência das 

atividades, estimativa de duração das atividades, elaboração de 

cronograma e controle de cronograma; 

d) gerência do custo: busca garantir que o projeto irá terminar dentro das 

previsões orçamentárias. Processos: planejamento dos recursos, 

estimativa de custos, orçamento do custo, controle do custo; 

e) gerência da qualidade: esforço para assegurar que o projeto irá 

satisfazer as necessidades para quais ele foi iniciado. Processos: 

planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da 

qualidade; 

f) gerência dos recursos humanos: previsão de força humana necessária 

para realização do projeto, além de atentar para a utilização de forma 

efetiva das pessoas. Processos: planejamento organizacional, 

montagem da equipe, e desenvolvimento da equipe; 

g) gerência das comunicações: inclui os processos requeridos para 

garantir, de forma apropriada e no tempo certo, a geração, coleta, 

disseminação, armazenamento e o destino das informações do projeto. 

Processos: planejamento das comunicações, distribuição de 

informações, relato de desempenho, encerramento administrativo; 

h) gerência dos riscos: identificação, análise e gerenciamento dos riscos. 

Processos: planejamento da gerência de riscos, identificação dos 

riscos, análise qualitativa dos riscos, análise quantitativa dos riscos, 

planejamento de respostas aos riscos e controle e monitoramento dos 

riscos; 

i) gerência das aquisições: aquisição de bens e serviços externos 

necessários para realização do projeto. Processos: planejamento das 
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aquisições, preparação da aquisição, obtenção de propostas, seleção 

de fornecedores, administração de contratos e encerramento do 

contrato. 

 

O PMBOK prevê ainda que ao final de cada etapa sejam estabelecidas ações 

corretivas para etapas seguintes, e que haja uma verificação das lições aprendidas. 

Existe atualmente um consenso sobre o valor e utilidade do PMBOK sendo este 

um método aceito por muitas organizações, o que significa que o conhecimento e as 

práticas descritos são muitas vezes aplicáveis a projetos. Entretanto, o próprio PMI 

coloca que não significa que o conhecimento e as práticas descritos são ou devem ser 

aplicados uniformemente em todos os projetos, sendo a equipe de gerência de projeto 

a responsável pela determinação do que é apropriado para um dado projeto. 

Para trabalhar com os conhecimentos gerados por projetos é essencial a 

compreensão de algumas práticas de gerenciamento de projetos, pois, só assim é 

possível identificar nas fases do projeto, o tipo de conhecimento que pode ser gerado 

em cada uma delas. O próximo ponto a ser estudado é o relacionamento de projetos 

com a gestão do conhecimento. 

 

2.7 Relação entre Gestão do Conhecimento e Gerenciamento de Projetos 

 

A questão central desse estudo está focada em como otimizar o processo de 

criação, compartilhamento e reutilização de conhecimentos gerados por projetos, por 

meio de uma proposta metodológica de Gestão do Conhecimento. A fim de alcançar os 

objetivos propostos é essencial analisar o entrelaçamento entre as disciplinas de 

Gestão do Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. 

A compreensão de projetos como uma fonte de conhecimentos da organização 

é o ponto de partida para relacionar as duas disciplinas. 

A concepção de projetos como fonte de conhecimentos implica em observar 

que ao logo da execução de um projeto os colaboradores da organização têm contato 

com dados e informações, que ao serem processados pelos mesmos passam a ser 
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conhecimentos. Os conhecimentos gerados nos sucessivos trabalhos da organização 

são acumulados, consolidando as suas competências em oferecer um determinado 

projeto configurado em um produto ou serviço. 

Os conhecimentos criados podem corresponder ao conteúdo e a metodologia 

de execução de um projeto. Os conhecimentos relacionados ao conteúdo compõem 

uma fonte rica em experiências para aplicações em projetos futuros de conteúdos 

similares. Um projeto que vise, por exemplo, diagnosticar os impactos ambientais em 

uma região devido à implantação de uma indústria pode ter seu conteúdo reaproveitado 

– conhecimento criado no projeto anterior – na decisão de implantação de um outro 

projeto de preservação ambiental para a mesma região. 

Por outro lado, os conhecimentos de metodologia de execução estão 

relacionados a como fazer o projeto, isto é, no acúmulo por parte da organização de 

experiências da melhor execução, ferramentas a serem aplicadas e no constante 

aprimoramento da forma de fazer e gerenciar o projeto. 

Observando os dois aspectos levantados anteriormente, é possível identificar 

que os colaboradores da organização são geradores de conhecimentos em projetos. Os 

conhecimentos gerados podem ser tácitos – estar na experiência dos colaboradores, ou 

explícitos – codificados em documentos. 

Organizações de consultorias trabalham em grande parte das vezes por meio 

do desenvolvimento de projetos. Esta categoria de organizações, segundo HANSEN, 

NITIN e TIERNEY (1999), está entre os primeiros negócios a prestar atenção na Gestão 

do Conhecimento, e emprega duas estratégias distintas de GC relacionadas aos seus 

projetos: estratégia de codificação e estratégia de personalização. 

A estratégia de codificação está focalizada em conhecimentos explícitos 

tratados por meio de tecnologias da informação. O conhecimento é cuidadosamente 

codificado e armazenado em bancos de dados para posteriormente ser acessado e 

usado. Nessa estratégia, os conhecimentos gerados recebem um tratamento pessoa-

para-documento, o que permite que pessoas recuperem conhecimento codificado sem 

ter contato com a pessoa que o desenvolveu. 
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Em uma aplicação da estratégia de codificação em projetos os colaboradores 

podem escrevem relatórios que outras equipes possam usar. As vantagens dessa 

estratégia é a redução de custos, economia de trabalho e a possibilidade da empresa 

de assumir mais projetos simultaneamente. 

Todavia, a estratégia de codificação é mais adequada a empresas que 

executem projetos similares repetidamente, pois está mais focada na linha de 

reutilização de conhecimentos. 

A estratégia de personalização, por outro lado, tem como foco o conhecimento 

tácito, que está intimamente ligado à pessoa que o desenvolveu. Nessa estratégia, os 

conhecimentos gerados por um projeto são compartilhados por contatos diretos 

pessoa-a-pessoa. Para tanto, são desenvolvidos métodos na organização, como a 

criação de redes de pessoas, para auxiliar os colaboradores a comunicar conhecimento 

e não armazená-los. 

A aplicação da estratégia de personalização está relacionada a projetos 

altamente customizados que apresentam problemas únicos, que apesar disso, podem 

usar de experiências ricas em conhecimentos tácitos de outros colaboradores que 

passaram por situações semelhantes. 

A escolha por uma das estratégias de citadas acima não exclui a outra. Isto é, 

uma empresa que codifique seus conhecimentos e os armazene em bancos de dados 

tem toda a liberdade para compartilhar conhecimentos por meio de diálogos. E 

empresas que priorizem a troca de conhecimentos face-a-face podem também 

armazenar o mínimo de conhecimentos em documentos. 

As questões chave para a definição da estratégia adequada estão em três 

aspectos, segundo HANSEN, NITIN e TIERNEY (1999): no grau de padronização ou 

customização dos projetos, produtos ou serviços; se o produto final do projeto é maduro 

ou inovador e principalmente se os colaboradores da organização se apóiam em 

conhecimento tácito ou explícito para resolver os problemas. 

A observação da adoção de estratégias de Gestão do Conhecimento por 

consultorias – empresas que trabalham por projetos – confirma afirmação de 
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RODRIGUEZ (2001, p.126) de que ”o gerenciamento de projetos orientado ao 

conhecimento é uma tendência”. 

A partir das idéias de criação e compartilhamento de conhecimento 

RODRIGUEZ (2001, p.126) coloca os seguintes pré-requisitos para organizações que 

trabalham por projetos orientados ao conhecimento: 

• Conhecimento externo estruturado: agregação de valor a partir de 

elementos externos a organização, utilização de inteligência competitiva; 

• Conhecimento interno estruturado: estruturação de procedimentos, 

sistemas de informação, métodos e padrões utilizados, permitindo que 

as demandas de conhecimento atuais da organização sejam atendidas 

com agilidade; 

• Conhecimento interno informal: conhecimento tácito, fundamentado nas 

experiências das pessoas, a fim de propiciar a troca de lições 

aprendidas nos projetos. 

 

Diante dos relatos acima, é possível observar que a criação de um ambiente 

voltado para o conhecimento não se refere exclusivamente ao estabelecimento de uma 

metodologia padrão de controle de execução do projeto. Mas sim, da preparação de um 

ambiente que estimule a criação e o compartilhamento do conhecimento, a fim de 

proporcionar à organização eficiência operacional, inovação ou um melhor atendimento 

às necessidades do cliente final do projeto. 

Para tanto, conhecer métodos de gerenciamento de projeto voltados para o 

conhecimento pode contribuir com a execução de projetos, sendo um suporte de 

otimização tanto para refinar e aprimorar os projetos existentes, quanto para criar novos 

projetos a partir dos conhecimentos que existem na organização. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Um trabalho de conclusão de curso exige uma série de providências a serem 

tomadas, para que o estudo realizado seja delineado por diretrizes claras, orientadas 

para a resposta do problema e o alcance dos objetivos propostos.  Estas diretrizes 

compõem o procedimento metodológico, que por sua vez, garante clareza e 

objetividade na realização das atividades para conclusão do trabalho proposto. 

Os passos iniciais dos procedimentos metodológicos partem das definições 

introdutórias do projeto de conclusão de curso. Fazem parte deste contexto introdutório 

à definição do problema de pesquisa, a delimitação do tema central, a justificativa da 

relevância do tema, e os objetivos a serem atingidos. Já vencida esta etapa, fato 

verificado a partir das apresentações realizadas em capítulos anteriores, a seguir será 

descrito o encaminhamento metodológico que culminou no alcance dos resultados 

finais do trabalho. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A partir das diretrizes iniciais, mais precisamente dos objetivos propostos, foram 

identificados três momentos distintos na realização da pesquisa: 

1) levantamento teórico na literatura pertinente; 

2) levantamento de campo / estudo de caso; 

3) construção da proposta metodológica. 

 

O primeiro momento indica que esta pesquisa tem como finalidade desenvolver, 

esclarecer, e se propõe a modificar ou complementar conceitos e idéias, com vistas à 

formulação do problema mais preciso abordado em capítulos anteriores. Segundo GIL 

(1994, p. 44) estas características são apresentadas por pesquisas exploratórias, que 

“habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso”. 
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O levantamento bibliográfico é desenvolvido a partir de material já existente, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. (GIL 1994, p.71) 

Por sua vez, o segundo momento fundamentado em uma pesquisa qualitativa 

amparada por um estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos” (YIN, p.32). O 

estudo de caso visou analisar um contexto real, que neste caso foi configurado na 

investigação e observação do ambiente de projetos de uma organização. A partir desta 

observação concreta e prática das etapas de desenvolvimento e conclusão de um 

projeto real, foram definidos os limites do fenômeno analisado. 

Por fim, a construção da proposta metodológica teve como base os dois 

estudos anteriores, levantamento bibliográfico e estudo de caso, que sustentaram à 

fundamentação teórico - prática do estudo. 

 

3.2 O ambiente da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na GO4! Consultoria de Negócios, evidenciando no seu 

ambiente de realização de projetos externos. Esta escolha se deve ao fato da mesma 

ser uma empresa de consultoria em negócios que desenvolve projetos para clientes 

externos, sendo esta sua principal fonte de receitas. 

O primeiro ponto considerado para escolha do ambiente da pesquisa foi  a 

categoria da organização, pois esta deveria se enquadrar na caracterização do PMI 

(2000, p. 18) como organização cujas receitas se originam primariamente do 

desenvolvimento de projetos para terceiros – empresas de arquitetura, empresas de 

engenharia, consultorias, software, etc. 

A GO4! Consultoria de Negócios atua no mercado desde o ano de 2002, 

realizando consultoria em três áreas principais de negócios: Fusões e Aquisições; 

Revitalização de Empresas e Conselho de Administração / BVBA (Business Value 

Based Analisys). 
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As áreas de atuação da empresa têm as seguintes definições: 

• Fusões e Aquisições: a metodologia é incorporada por um modelo 

organizado em quatro etapas. Essas etapas possuem uma seqüência e 

uma estratégia orientada para a maximização do resultado esperado. 

Como este processo é revestido pelo forte aspecto de confiança e 

credibilidade é comum o estabelecimento de um relacionamento de 

longo prazo entre os clientes e a GO4!. A organização está preparada 

para oferecer os serviços em processos de aquisição, venda ou 

associação (joint venture) de empresas.  

 

• Revitalização de Empresas: A GO4! entende que a “Reengenharia” 

define claramente os três diferentes momentos que uma organização 

pode enfrentar ao longo de sua história e com base neste contexto 

desenvolve um formato de trabalho direcionado para cada tipo: 

Empresas em apuros: São aquelas com fortes dificuldades 

financeiras e de crédito que demandam ações de curto prazo 

através do restabelecimento da ordem e que normalmente com o 

passar do tempo a situação se deteriora ainda mais e coloca em 

risco um negócio ou marca com décadas de tradição. 

As empresas que ainda não estão em dificuldades, mas 
prevêem problemas à frente: São aquelas onde a direção 

percebe que aquilo que estava dando certo já não está 

funcionando, começam a ceder prazos e terem dificuldades em 

manter os padrões de vendas, percebem uma falta de 

alinhamento gerencial e sucessivas justificativas sobre os 

problemas, e com a sensação de que somente os concorrentes 

estão acertando. 

As empresas que estão em seu pico de desempenho: 
Normalmente são as empresas que lideram o mercado e que não 

possuem qualquer tipo de problema de ordem financeira ou de 
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gestão, mas que de uma forma ou de outra procuram superar 

constantemente seus resultados e sabem que são os alvos dos 

concorrentes e precisam manter a superação em alta. 

 

• Conselho Administrativo / BVBA: O propósito do BVBA® é a criação 

do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é uma 

boa prática para o modelo de governança corporativa, sobretudo para 

empresas fechadas em desenvolvimento e empresas com controle 

familiar. Permite que os conselheiros independentes (consultores) 

possam atuar com visão externa crítica, contribuindo para que a 

organização tenha um processo gradual de melhoria, através do 

desenvolvimento contínuo das melhores práticas de mercado.  

(www.go4.com.br) 

 
A área de atuação escolhida para o aprofundamento do estudo em questão foi 

a de Conselho Administrativo/BVBA.  O ponto essencial para esta escolha foi a 

necessidade expressa pela empresa de organizar os procedimentos relacionados aos 

projetos dessa área de atuação. 

Os projetos caracterizados como Conselho Administrativo/BVBA são 

sustentados por três pilares com os respectivos objetivos: 

a) Análise econômica: tem por objetivo avaliar indicadores e fatos 

macro econômicos que possam interferir na atuação de mercado do 

cliente da GO4!  e elaborar prognósticos; 

b) Análise setorial: tem por objetivo avaliar indicadores do setor de 

atuação do cliente da GO4! , identificar tendências de mercado e 

analisar os resultados dos concorrentes; 

c) Análise de valor: avalia o valor da empresa do cliente, isto é, por 

meio de ferramentas de análise financeira e diagnósticos 

organizacionais avalia a condição atual do seu próprio cliente. 

 



 

 

36

Cada uma das análises realizadas, citadas como pilares de sustentação para os 

projetos, têm um objetivo específico, entretanto todas visam angariar elementos 

informacionais sólidos para discutir o futuro do cliente em reuniões planejadas, das 

quais participam, além do cliente, outros agentes externos (parceiros, empresários, 

consultores, entre outros) que aconselham a tomada de decisões de uma forma 

consistente e fundamentada. 

Assim, definido o ambiente da pesquisa, passou-se a coletar informações 

pertinentes a conclusão da proposta metodológica, respeitando o ambiente natural de 

projetos da organização, mas buscando despertar aspectos relacionados à criação, 

compartilhamento e reutilização de conhecimentos. 

 

3.3 Coleta dos dados 

 

A pesquisa de campo caracterizada como estudo de caso reuniu informações 

pertinentes a pesquisa em questão. O conjunto comprobatório de dados e informações, 

coletadas e interpretadas, partiu primordialmente de reuniões/entrevistas, questionários 

estruturados e semi-estruturados e documentação de projetos da organização. A 

estruturação das estratégias de coleta de dados pode ser observada na Figura 6. 

A coleta de dados foi realizada em momentos diferenciados de inteiração com 

os colaboradores - chave da organização. Foram realizados sete encontros 

caracterizados com entrevistas semi-estruturadas (APÊNDICE 1) e consultas para 

esclarecimento de dúvidas. 

As entrevistas contemplaram, primordialmente, questões relacionadas ao 

processo de criação e compartilhamento de conhecimento do ambiente de projetos da 

organização. O roteiro teve como objetivo delinear a temática da entrevista, permitindo 

aos entrevistados a livre explanação de suas experiências e perspectivas sobre o 

assunto. 
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FIGURA 6 – ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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Entre as reuniões/entrevistas foram aplicados três questionários (um 

estruturado e dois semi-estruturados) com os objetivos respectivamente de realizar um 

diagnóstico para criação do ambiente para Gestão do Conhecimento da organização; 

mapear as competências dos colaboradores da organização; e verificar as demandas 

de informação e conhecimentos dos projetos (ANEXO 1). 

O diagnóstico para criação do ambiente de Gestão do Conhecimento foi 

realizado por meio de um questionário estruturado, desenvolvido e aplicado por SILVA 

no Programa de Qualificação da Associação Catarinense de Empresas de Base 

Tecnológica - ACATE, baseado nas “Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento” 

intituladas por TERRA (2000). Este questionário foi composto por afirmativas 

organizadas nas Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento, cujas perguntas 

exigiam os colaboradores da organização atribuíssem o grau de concordância, baseado 

na escala de graduação, (Concordo Totalmente, Concordo, Concordo Parcialmente, 

Discordo Totalmente, e Não Se Aplica) a cada uma delas.  

O mapeamento de competências dos colaboradores da organização foi focado 

em dois aspectos na coleta de dados, primeiramente em competências 

técnicas/profissionais e posteriormente em competências pessoais/habilidades. Este 

mapeamento foi realizado a partir do questionário semi-estruturado desenvolvido pelo 

CEFET – PR – Laboratório de Inovação e Tecnologia de Sistemas Embarcados – LIT. 

As competências técnicas/profissionais foram respondidas por meio de questões 

abertas, enquanto que as competências pessoais/habilidades foram determinadas por 

questões fechadas nas quais os colaboradores tinham que atribuir o grau de 

proficiência para cada uma das competências avaliadas (inexperiente, principiante, 

competente, proficiente, especialista). 

As demandas e necessidades de informações e conhecimento foram 

analisadas, primeiramente, por meio de um questionário semi-estruturado desenvolvido 

na disciplina de Monitoramento de Informação do curso de Gestão da Informação da 

Universidade Federal do Paraná. Entretanto, a análise deste ponto especificamente não 

se restringiu ao questionário. Fez-se necessário a interpretação, apoiada por 

questionamentos nas reuniões presenciais para determinar as demandas reais de 
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informação e conhecimento, por se tratar de um aspecto complexo para ser reduzido a 

um questionário. 

Devido à adaptabilidade dos questionários citados a cima ao caso estudado não 

se fez necessária à construção de novos instrumentos de pesquisa para os respectivos 

temas. No entanto, foram realizadas adaptações de formato e estrutura aos 

instrumentos de pesquisa em questão. 

Outro aspecto da coleta de dados foi à análise da documentação de projetos da 

organização. Sobre este ponto, foram analisados os documentos gerados por um 

projeto e a forma de organização dos mesmos. 

 

3.4 Sistematização e análise dos dados 

 

Os dados e informações, coletados a partir das reuniões e dos questionários 

aplicados, foram sistematizados com o intuído de possibilitar a interpretação do 

ambiente organizacional da empresa alvo do estudo de caso. 

As reuniões orientadas por roteiro de entrevista ao serem sistematizadas 

colaboram para a compreensão do ambiente de projetos da organização e ao 

mapeamento do processo de criação e compartilhamento de conhecimento de projetos 

da empresa. 

A sistematização das informações coletadas por meio dos questionários 

passou, primeiramente, por um processo de tabulação de dados auxiliada pelo software 

aplicativo Excel. Em seguida, os dados foram interpretados, culminando no diagnóstico 

para criação do ambiente de Gestão do Conhecimento e no mapeamento de 

competências da organização. 

Para tabular o questionário de diagnóstico para criação do ambiente de Gestão 

do Conhecimento no Excel foram atribuídas as respectivas notas a escala de respostas 

do questionário: 5 – Concordo Totalmente; 4 – Concordo; 3 – Concordo Parcialmente; 2 

– Discordo totalmente; 1 – Não se aplica. Posteriormente, foi calculada a média de cada 

afirmativa e a média de cada dimensão. 
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O questionário que avaliou competências foi separado em duas partes, 

competências técnicas/profissionais e competências pessoais/habilidades. As 

competências técnicas/profissionais deram origem a uma lista de competências que, 

segundo os colaboradores da organização, eles possuem.  

Já, as competências pessoais/habilidades foram tabuladas no Excel indicando o 

nível de proficiência dos colaboradores em relação a cada uma das competências 

avaliadas (0-inexperiente, 2-principiante, 3-competente, 4-proficiente, 5-especialista). 

A partir da tabulação do grau de proficiência de cada individuo em relação à 

cada competência avaliada, foi estabelecida a média das competências e, 

posteriormente, foram gerados gráficos para aprimorar a visualização do desempenho 

da empresa.  

Entretanto, como as médias não apresentaram apenas números inteiros, optou-

se por reordenar as mesmas em classes, por meio de uma distribuição de freqüência 

com perda de informação O método de agrupamento dos dados em classes chamado 

de distribuição de freqüências com perda de informação, segundo SIMM (2004, p.8), 

ocorre quando os dados são agrupados por pertencerem a certos intervalos 

(normalmente ocorre com variáveis quantitativas contínuas).  

As competências pessoais/habilidades foram reordenadas, devido à 

necessidade de representar com mais precisão as variações de apresentadas pelas 

médias encontradas na tabulação, de acordo com a distribuição de freqüência do 

Quadro 1. 

QUADRO 1 – ESCALA DO GRAU DE HABILIDADE 

Habilidade Grau de Habilidade 
Inexperiente       0 | 0,5 
Inexperiente para Principiante 0,5 | 2 
Principiante       2 | 2,5 
Principiante para Competente 2,5 | 3 
Competente       3 | 3,5 
Competente para Proficiente 3,5 | 4 
Proficiente       4 | 4,5 
Proficiente para Especialista 4,5 | 5 
Especialista  5 II 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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A partir dos dados e informações sistematizadas foi possível obter subsídios 

para elaborar a proposta metodológica contemple a Gestão do Conhecimento como a 

principal base de criação e compartilhamento de conhecimentos gerados no projeto.  

 

3.5 População e amostra 

 

A escolha da população foi diferenciada para dois momentos específicos do 

estudo de caso: reuniões ou entrevistas e aplicação de questionários. 

Para as reuniões ou entrevistas a população escolhida para o estudo em 

questão foi a de área projetos, da GO4! Consultoria de Negócios. A amostra foi 

constituída por colaboradores envolvidos na gerência e execução de projetos de 

Conselho Administrativo / BVBA, definida a partir da indicação do responsável pela 

organização na primeira reunião realizada na GO4! Consultoria de Negócios. 

Este tipo de amostra constitui uma amostra por tipicidade que segundo GIL 

(1994, p.97) é um sub-grupo da população que “possa ser considerado representativo 

de toda a população”. Esses colaboradores da organização são as pessoas-chave no 

processo de criação e compartilhamento de conhecimento, podem ser considerados 

representativos. 

Questionários, por sua vez, abrangem assuntos que dizem respeito à empresa 

como um todo, sendo assim foram aplicados a todos os colaboradores, o que 

enriqueceu o processo de diagnóstico do ambiente. O tamanho da organização 

favoreceu esta prática, pois possui somente onze colaboradores. 

 

3.6 Etapas metodológicas do estudo de caso 

 

Os procedimentos descritos a seguir permitiram o delineamento da proposta 

metodológica de Gestão do Conhecimento como a base de criação e compartilhamento 

de conhecimentos gerados por projetos na GO4! Consultoria de Negócios.  
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3.6.1 Diagnóstico da Instituição 

 

O ponto de partida do estudo de caso foi a realização de um diagnóstico da 

instituição. Por meio de reuniões ou entrevistas, questionários e consultas à 

documentação de projetos da organização buscou-se identificar informações relevantes 

referentes ao ambiente de projetos e ao processo de criação, reutilização e 

compartilhamento de conhecimentos gerados no ambiente. 

As reuniões ou entrevistas (já descritas no item coleta de dados) foram 

realizadas com três colaboradores da organização, dentre elas o Diretor Geral da GO4! 

Consultoria de Negócios; o Gerente de Projetos; e uma Consultora. 

Os questionários (estruturado e semi-estruturados) buscaram respectivamente 

diagnosticar a tendência para criação do ambiente para Gestão do Conhecimento da 

organização; mapear as competências dos colaboradores da organização; e verificar as 

demandas de informação e conhecimentos dos projetos. 

A documentação analisada diz respeito a documentos gerados por um projeto 

do Conselho Administrativo/BVBA. Estes documentos representam os conhecimentos 

explícitos gerados pela GO4! Consultoria de Negócios nesse tipo de projeto. A partir da 

análise dos conhecimentos explícitos contidos nos documento foi possível delinear 

algumas demandas de informação e conhecimento para execução de um projeto. 

 

3.6.2 Delineamento da proposta metodológica 

 

A proposta metodológica foi orientada pelo diagnóstico da instituição 

contemplando, além do que foi descrito no item 3.6.1, os fundamentos da teoria de 

NONAKA e TAKEUCHI (1997) sobre os quatro modos de conversão do conhecimento e 

as cinco fases de compartilhamento do conhecimento, na análise dos conhecimentos 

do projeto, assim como os conceitos de gerência de projetos do PMI. 

Estes aspectos podem ser observados na Figura 7 – Estratégia de Análise e 

orientação para proposta metodológica.   
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3.6.3 Validação da Proposta metodológica 

 

A etapa final do estudo de caso foi a validação da proposta metodológica, por 

meio de uma reunião com os colaboradores-chave da GO4! Consultoria de Negócios. A 

reunião de validação foi dividida em três momentos: apresentação dos resultados do 

estudo e da proposta desenvolvida (APÊNDICE 2); análise, discussão, e aplicação de 

um questionário (APÊNDICE 3). 

A organização estudada avaliou a aplicabilidade da proposta em questão. Ao 

fim da reunião foi aplicado um questionário de validação e verificar o grau de 

concordância da organização em relação às etapas propostas na metodologia 

desenvolvida. 

Os elementos utilizados para o questionário de validação, foram os aspectos do 

diagnóstico organizacional; o planejamento e a criação do ambiente e as ações de 

implementação da proposta. 

Ao término da reunião foi disponibilizado aos colaboradores uma cópia da 

proposta metodológica e um relatório dos resultados obtidos a partir das análises 

realizadas na GO4! Consultoria de Negócios. 
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FIGURA 7 – ESTRATÉGIA DE ANÁLISE E ORIENTAÇÃO DAPROPOSTA METODOLÓGICA 
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4 RESULTADOS OBTIDOS: apresentação e análise 

 

Um dos pilares para estruturação deste trabalho que, visa otimizar a criação, o 

compartilhamento e reutilização do conhecimento gerada por projetos por meio de uma 

proposta metodológica de Gestão do Conhecimento, foi a realização de uma pesquisa 

qualitativa com base no estudo de caso da GO4! Consultoria de Negócios. 

A pesquisa foi iniciada pelo diagnóstico da instituição, tendo como base 

reuniões orientadas por roteiros de entrevista semi-estruturados, buscando 

compreender o funcionamento do ambiente de projetos e identificar pontos relevantes 

do processo de criação e troca de conhecimento em projetos da organização. 

Em seguida, foram aplicados questionários que contribuíram para a análise de 

tendência para a criação do ambiente de Gestão do Conhecimento, o mapeamento das 

competências da empresa e a identificação das demandas de informação e 

conhecimento em projetos. 

O questionário de diagnóstico para criação do ambiente para Gestão do 

Conhecimento obteve uma resposta de nove questionários válidos. Enquanto que o 

questionário que teve como objetivos realizar o mapeamento de competências obteve 

uma resposta de oito questionários válidos. 

Para completar a identificação das demandas de informação e conhecimento 

foram analisados documentos gerados por projetos da organização. 

Os resultados obtidos em cada uma das fases da pesquisa são apresentados a 

seguir. 

4.1 Diagnóstico da Instituição 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o contexto da pesquisa, descrevendo 

o ambiente de projetos da GO4! Consultoria de Negócios, empresa alvo do estudo de 

caso, a relação desse ambiente com a Gestão do Conhecimento, o mapa de 

competências da organização e a análise da demanda de informações e conhecimento. 

Para tanto, foram realizadas reuniões com colaboradores-chave da organização e 
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aplicados questionários a todos os colaboradores com o intuito de investigar aspectos 

relevantes a organização como um todo. 

 

4.2 Análise do ambiente de projetos 

 

A GO4! Consultoria de Negócios é uma consultoria que administra sua 

estrutura, por meio da divisão de tarefas e funções. A empresa possui uma estrutura 

pequena, são apenas 11 (onze) colaboradores que dividem entre si as atividades 

gerenciais da empresa, além de executarem os projetos para clientes externos. Não 

existem departamentos rígidos como em modelos tradicionais de gestão. 

Os projetos são administrados por um gerente responsável pela coordenação 

das atividades, consolidação das informações fornecidas pelos canais hierárquicos e o 

acompanhamento de todas as atividades do projeto. 

Como mencionado em capítulos anteriores, a GO4! Consultoria de Negócios 

desenvolve projetos para clientes externos, sendo esta sua principal fonte de receitas. 

A empresa atua em três áreas de negócio: revitalização de empresas; fusões e 

aquisições; e conselho administrativo – também chamado de BVBA – Business Value 

Based Analisys ou gestão baseada em valor.  

A realização dos projetos da empresa, a partir de uma visão simplificada, passa 

pelas seguintes etapas (FIGURA 8): apresentação de proposta ao cliente; indicação 

dos colaboradores participantes; elaboração do cronograma; captura de dados; análise 

de informações; e apresentação do projeto para o cliente. 

Por meio do desenvolvimento dos projetos a GO4! Consultoria de Negócios 

busca atender as necessidades dos seus clientes. Para tanto, a empresa difunde suas 

áreas de atuação, identificando a primeira necessidade do cliente e combinando a esta 

necessidade a outros projetos que possam contribuir ainda mais para o 

desenvolvimento do cliente.  

Por exemplo, em um primeiro momento um cliente pode procurar um projeto de 

revitalização, a GO4! Consultoria de Negócios ao executar o projeto assumirá a gestão 

da empresa do cliente e tratará os problemas emergenciais. Porém, depois que o 
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cliente atingir um patamar de organização e apresentar condições gerencias, a GO4! 

Consultoria de Negócios pode oferecer ao mesmo cliente um projeto de Conselho 

Administrativo/BVBA, que se resume a um projeto de formação de conselho 

administrativo que buscará orientar a empresa a uma gestão baseada no valor que a 

organização possui, explorando seu diferencial competitivo no mercado. 

 

FIGURA 8 – ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (visão simplificada) 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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projeto chamado Conselho Administrativo/BVBA tem o propósito de criar um do 

conselho de administração. O conselho de administração é uma prática para o modelo 

de governança corporativa, sobretudo para empresas fechadas em desenvolvimento e 

empresas com controle familiar. Permite que os conselheiros independentes 

(consultores) possam atuar com visão externa crítica, contribuindo para que a 

organização tenha um processo gradual de melhoria pelo desenvolvimento contínuo 

das melhores práticas de mercado. 

Os projetos de Conselho Administrativo/BVBA são de longa duração, porém, 

podem ser considerados cíclicos, pois, a cada reunião do conselho de administração a 

GO4! Consultoria de Negócios inicia novamente a coleta de dados e informações para 

serem apresentadas na próxima reunião. As reuniões do conselho de administração 

são geralmente semestrais.  

Sendo assim, para este estudo de caso, o fluxo do projeto analisado tem como 

delimitação a contratação do projeto até a primeira reunião do conselho de 

administração, embora o projeto tenha seqüência, reiniciando o ciclo de coleta de 

informações e análises até a próxima reunião do conselho.  

No período de um semestre, geralmente, a GO4! Consultoria de Negócios, 

como descrito em capítulos anteriores, realiza análises em três abordagens específicas 

(análise econômica; análise setorial; e análise de valor), coletando e analisando 

informações, que fundamentam a as reuniões de conselho. 

Considerando a necessidade de analisar com maior especificidade o 

desenvolvimento deste tipo de projeto foram realizadas reuniões orientadas por roteiros 

de entrevistas (APÊNDICE 1) que resultaram na descrição e em fluxograma de 

atividades executadas ao longo dos projetos de Conselho Administrativo. 

As atividades do projeto da GO4! foram divididas em cinco grupos de processos 

de gestão do projeto, segundo os grupos difundidos pelo PMI (2000, p.31): iniciação, 

também tratado como processo de negociação; planejamento; execução; controle; e 

encerramento. 

Assim, o projeto de Conselho Administrativo/BVBA possui as seguintes 

atividades e suas respectivas descrições: 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROJETOS DE CONSELHO ADMINISTRATIVO/ 
BVBA 

continua 

Etapa / Atividade Descrição da atividade 

Primeiro contato com o cliente O cliente procura a GO4! com uma necessidade específica. 
Avaliação da necessidade do 
cliente 

A GO4! faz uma análise da necessidade do cliente. 

Elaboração de uma proposta de 
prestação de serviço para o cliente 

A GO4! elabora a proposta com base na necessidade do cliente.

Aguardar a posição do cliente O cliente recebe a proposta e avalia para fechar o projeto. 
Contratação do projeto O cliente aceita a proposta da GO4! e assina o contrato. 
Indicação da equipe Sócio-Diretor e Gerente indicam os colaboradores que devem 

participar do projeto. 
Elaboração do cronograma É elaborado um cronograma de realização de atividades / 

entrega do projeto para o cliente. 

Apresentação do projeto a equipe O projeto é apresentado as pessoas indicadas para realização 
do projeto. 

Discussão do projeto Reunião realizada com a equipe responsável pelo projeto para 
que todos tomem conhecimento da área do projeto e para 
opinarem sobre ele. 

Levantamento das limitações do 
projeto 

Na primeira reunião são levantas as limitações do projeto. 

Definição do escopo É definido um escopo descrevendo como fazer o projeto, quais 
as fases que este terá. 

Levantamento das informações 
sobre o cliente 

A equipe do projeto busca informações para conhecer o cliente 
e entender melhor suas necessidades - início da análise de 
valor. 

Análise Superficial do Mercado e 
do Setor do projeto 

Após tomar conhecimento do cliente é necessário compreender 
a dinâmica do mercado, considerando aspectos que podem 
afetar a empresa e sobre o setor que esta atua - início das 
análises: econômica e de setor. 

1º rascunho com as informações 
do cliente / setor / mercado 

A partir das informações adquiridas sobre o mercado, setor e o 
cliente é elaborado o primeiro rascunho sobre as informações 
que devem ser coletadas no projeto - análises de valor, setor e 
econômica. 

Levantamento / listagem dos 
principais indicadores do cliente / 
setor / mercado 

São levantados quais indicadores são fundamentais para terem 
dados coletados a seu respeito para conclusão do projeto - 
análises de valor, setor e econômica. 

Reunião para avaliação dos 
indicadores levantados 

Após o levantamento dos indicadores é realizada uma reunião 
para validar estes indicadores que serão coletados e dirimir 
dúvidas existentes em relação ao projeto. 

Monitoramento das informações / 
coleta de dados 

A coleta de dados e informações em fontes de informação para 
criar os relatórios e análises: econômica, de setor e de valor. 

Análise da precisão e suficiência 
das informações 

A partir dos dados e informações coletadas é realizada uma 
análise destas informações e para avaliar a necessidade de 
buscar mais informações 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROJETOS DE CONSELHO ADMINISTRATIVO/ 
BVBA 

conclusão

Etapa / Atividade Descrição da atividade 

Correção de informações Havendo erros e imprecisões em relação as informações elas 
são corrigidas. 

1º Relatório / Elaboração do 
relatório baseado nas informações 
coletadas e na discussão 

Elaboração do primeiro relatório para discussão formal baseado 
em dados e informações coletadas - formatação em um relatório 
que contemple as análises: econômica, de setor e de valor. 

Reunião / Análise do primeiro 
relatório 

Discussão sobre o relatório produzido, para refinar as 
informações existentes neste. 

2º Relatório - Relatório final Elaboração do relatório final que deverá ser apresentado para o 
cliente - formatação final das análises: econômica, de setor e de 
valor. 

Reunião do Conselho Apresentação dos resultados do projeto para o cliente, formação 
do conselho e discussão de estratégias para o cliente. 

Fechamento da reunião Avaliação da apresentação realizada para o cliente e análise 
para aprimoramento de relatórios posteriores que devem obter 
as informações coletadas neste período para períodos 
posteriores. 

 

Elaborado pela autora (2005) 

 

As atividades que compõem os projetos de Conselho Administrativo/BVBA 

foram organizadas visualmente, por meio de um fluxograma (FIGURA 9). A 

visualização deste fluxo colabora para a compreensão do andamento do projeto, além 

de ser, a base para análise dos processos de criação e compartilhamento do 

conhecimento nas próximas seções e construção da proposta metodológica. 
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FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROJETO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Fluxograma da etapas do projeto da GO4! Consultoria de Negócios

NEGOCIAÇÃO / INICIALIZAÇÃO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO CONTROLE ENCERRAMENTO

Início

1 º CONTATO COM O 
CLIENTE INDICAÇÃO DA EQUIPE LEVANTAMENTO SUPERFICIAL DE 

INFORMAÇÕES DO CLIENTE
REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS 

INDICADORES LEVANTADOS
REUNIÃO COM O CLIENTE / REUNIÃO 

DE CONSELHO

AVALIAÇÃO DA 
NECESSIDADE DO 

CLIENTE
ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA ANÁLISE SUPERFICIAL DO MERCADO 

E SETOR (  NA ÁREA DE PROJETO)
ANÁLISE DA PRECISÃO E 

SUFICIENCIA DAS INFORMAÇÕES
FECHAMENTO DA REUNIÃO / 

TOMADA DE DECISÃO DO CLIENTE

ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

APRESENTAÇÃO DO PROJETO A 
EQUIPE

1º RASCUNHO DAS INFORMAÇÕES 
DO CLIENTE / SETOR / MERCADO

AS INFORMAÇÕES ESTÃO 
CORRETAS E SÃO SUFICIENTES?

AGUARDAR POSIÇÃO DO 
CLIENTE DISCUSSÃO DO PROJETO

LEVANTAMENTO / LISTAGEM DOS 
PRINCIPAIS INDICADORES DO 
CLIENTE / SETOR / MERCADO

LEVANTAMENTO DAS LIMITAÇÕES MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES 
/ COLETA DE DADOS

PROJETO CONTRATADO?

DEFINIÇÃO DO ESCOPO CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES

1º RELATÓRIO / ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO

REUNIÃO  / ANÁLISE DO 1º 
RELATÓRIO

2º RELATÓRIO - RELATÓRIO FINAL

FIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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4.3 Análise do ambiente voltado à Gestão do Conhecimento 

 

A partir do ambiente de projeto descrito na seção anterior, foram analisados 

aspectos de como a criação e compartilhamento do conhecimento está presente nesse 

ambiente. 

Para analisar estes aspectos, em um primeiro momento, tendo em vista a 

organização como um todo, foi aplicado um questionário estruturado (ANEXO 1) a 

todos os colaboradores da organização. Este questionário teve como objetivo realizar 

um diagnóstico para criação do ambiente para Gestão do Conhecimento, o mesmo foi 

desenvolvido e aplicado por SILVA (2004) no Programa de Qualificação da Associação 

Catarinense de Empresas de Base Tecnológica - ACATE, baseado nas “Sete 

Dimensões da Gestão do Conhecimento” intituladas por TERRA (2000). 

O questionário de diagnóstico para criação do ambiente de Gestão do 

Conhecimento avaliou, por meio de afirmativas, o grau de concordância dos 

colaboradores com a realidade do ambiente organizacional da GO4! Consultoria de 

Negócios. 

As afirmativas avaliadas foram elaboradas com o foco em processos da 

organização que colaboram para criação e compartilhamento do conhecimento. Estas 

por sua vez, foram organizadas de acordo com as “Sete Dimensões da Gestão do 

Conhecimento” intituladas por TERRA (2000), com algumas adaptações, sendo estas: 

1. Estratégia e Alta Administração 

2. Cultura Organizacional 

3. Organização e Processos de trabalho 

4. Políticas e Práticas para Administração de Recursos Humanos 

5. Sistemas de Informação e Comunicação 

6. Mensuração dos Resultados 

7. Aprendizado com o Ambiente 

 

O resultado do diagnóstico indicou, a partir da opinião dos colaboradores – que 

na média geral concordam parcialmente com as afirmativas, que a GO4! Consultoria 
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de Negócios possui um ambiente que necessita ser melhor preparado para criação de 

um ambiente voltado para Gestão do Conhecimento. 

A seguir o Quadro 3 apresenta o resultado do diagnóstico: 

 

QUADRO 3 - PONTUAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARA CRIAÇÃO DO AMBIENTE PARA 
GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Diagnóstico para criação do Ambiente de Gestão do Conhecimento 
Dimensões Avaliadas Pontuação 

Estratégia e Alta Administração 3.4 
Cultura organizacional 3.7 
Organização e processo de trabalho 3.3 
Políticas e práticas para Administração de Recursos Humanos 3.3 
Sistemas de Informação e Comunicação 3.4 
Mensuração de Resultados 3.4 
Aprendizado com o Ambiente 3.2 
Total 3.4 

 
FONTE: Elaborado pela autora (2005) 

 

Este resultado indica que alguns ajustes devem ser feitos para se alcançar um 

ambiente favorável à implantação uma metodologia de Gestão do Conhecimento. 

Ajustar o ambiente organizacional para implantação de uma metodologia de 

Gestão do Conhecimento vai ao encontro do quarto capacitor – Criar o contexto 

adequado - descrito por KROGH, ICHIJO e NONAKA (2001, p.215-251) que evidencia a 

necessidade de se trabalhar em um contexto de relacionamentos sólidos e de 

colaboração eficaz para alcançar o compartilhamento do conhecimento. 
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4.4 Mapeamento das competências 

 

O mapeamento das competências da empresa, alvo do estudo de caso, visou 

identificar alguns conhecimentos que permeiam o ambiente da organização e 

conseqüentemente o ambiente de projetos. 

A definição das competências partiu de um questionário semi-estruturado que 

buscou identificar competências técnicas/profissionais e competências 

pessoais/habilidades. 

Em relação às competências técnicas/profissionais identificou – se na GO4! 

Consultoria de Negócios que todos os colaboradores efetivados possuem o ensino 

superior completo e apenas os sócios – diretores possuem Mestrado ou cursaram MBA 

– Master Business Administration. Todos os estagiários, por sua vez, estão cursando o 

ensino superior. 

Os cursos de formação dos colaboradores da empresa são diversificados, 

entretanto todos os colaboradores possuem alguma afinidade com a área empresarial. 

Os cursos de formação identificados pelo questionário aplicado foram: Administração; 

Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal. 

Os colaboradores especificaram as grandes áreas profissionais que já atuaram, 

dando origem a uma lista experiências. As experiências relatadas podem indicar 

algumas áreas do conhecimento a serem difundidas e exploradas pela organização 

para gestão da empresa ou para serem empregados na execução dos projetos. Esta 

lista pode ser o primeiro passo para criação de um banco de dados de competências 

disponíveis na organização que devem ser compartilhadas pelos colaboradores. 

As grandes áreas de atuação dos colaboradores são: 

• Administração Financeira 

• Administração 

• Análise setorial e econômica 

• Análise de margem de contribuição 

• Análise de resultados 

• Avaliação de empresas e investimento 
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• Consultoria Financeira 

• Contabilidade Empresarial 

• Contabilidade Pública 

• Desenvolvimento de novos produtos 

• Direção de operações 

• Direção de Negócios 

• Economia 

• Fusões e aquisições 

• Gerenciamento e análise de custos 

• Gestão Geral 

• Logística 

• Orçamentos e custos 

• Organização de eventos 

• Pesquisa de Marketing 

• Pesquisa de Mercado 

• Planejamento Estratégico 

• Planejamento Financeiro 

• Planejamento Operacional 

• Produção teatral 

• Reformulação de sistemas de informação e demonstrações financeiras 

• Tesouraria / Controladoria 

• Venda de Projetos 

 

As competências pessoais/habilidades foram determinadas por uma questão 

fechada, na qual, os colaboradores atribuíram o grau de habilidade (inexperiente, 

principiante, competente, proficiente, especialista) para cada uma das características 

analisadas. Porém, para auxiliar a tabulação foi determinada a seguinte variação do 

grau de proficiência: inexperiente; de inexperiente para principiante; principiante; de 
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principiante para competente; competente; de competente para proficiente; proficiente; 

de proficiente para especialista; e especialista.  

As características analisadas foram reunidas em sete grupos de habilidades, a 

fim de aproximar características semelhantes e avaliar o desempenho da empresa em 

relação a cada uma delas. Os sete grupos de habilidades são: 

Comunicação/Informação; Liderança; Visão Sistêmica; Relacionamento Interpessoal; 

Estilos; Empreendedorismo; Percepção Pessoal. 

A seguir serão apresentados os gráficos que indicam o grau de habilidade da 

empresa em relação às características analisadas e a média geral da habilidade. 

Em relação a habilidade da empresa em comunicação e informação foram 

analisadas as seguintes características: valorização, comunicação oral, persuasão, 

busca de informação, e tratamento da informação. A característica que a empresa 

apresenta com o maior grau de habilidade é a busca de informação, sendo de 3,625 

pontos, o que indica um grau de habilidade de competente para proficiente. Este é um 

fator muito positivo para a GO4! Consultoria de Negócios, pois, a mesma necessita da 

busca de informação para executar seus projetos (GRÁFICO 1). 

 

GRÁFICO 1 – COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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Outra habilidade analisada foi a liderança (GRÁFICO 2), que por sua vez reuniu 

as seguintes características: liderança, coordenação, motivação de pessoas, 

fomentação do trabalho em equipe, delegação de autoridade. O aspecto relevante 

dessa habilidade é que a mesma foi a única que, na média, apresenta um grau de 

habilidade de competente para proficiente, com 3,813 pontos. Este fator é positivo, pois, 

a execução de projetos depende de uma liderança coerente que seja capaz de 

coordenar a equipe para atingir resultados. 

 

GRÁFICO 2 - LIDERANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A competência seguinte representa a capacidade de ter uma visão sistêmica, 

esta avaliou as habilidades de: negociação, gestão de mudanças, gestão de resultados, 

previsão de problemas, resolução de problemas, capacidade de projetar, definição de 

metas, e orientação para clientes. O Gráfico 3 representa a competência da visão 

sistêmica, que por sua vez apresenta como ponto positivo a capacidade de projetar 

como a competência de maior pontuação  com 3,5 pontos, indicando um grau de 

competente para proficiente. 
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GRÁFICO 3 – VISÃO SISTÊMICA 

 

O Gráfico 4 apresenta a competência de relacionamento interpessoal. As 

características avaliadas em relação a este aspecto foram: consciência interpessoal, 

influência, participação em equipes, capacidade de mobilização, apoio ao 

desenvolvimento de outrem. O ponto positivo deste aspecto foi a pontuação de 3,75 em 

relação à participação em equipes, o que favorece o trabalho com projetos. 

 

GRÁFICO 4 – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
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Os estilos representados no Gráfico 5 contemplaram as seguintes 

competências: pensamento analítico, pensamento pró-ativo, pensamento conceitual, 

pensamento estratégico e pensamento multidisciplinar. Todos os estilos se mantiveram 

na faixa de pontuação correspondente ao grau de habilidade igual a competente, 

apenas com um destaque maior aos pensamentos analítico e pró-ativo, com 3,375 

pontos. 

GRÁFICO 5 - ESTILOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As habilidades relacionadas ao empreendedorismo atingiram as pontuações 
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GRÁFICO 6 - EMPREENDEDORISMO 

 

Por fim, o Gráfico 7 apresenta a competência de percepção pessoal, que 

contempla as características de: consciência pessoal, confiança pessoal, motivação 

pessoal, credibilidade pessoal, gestão do stress, projeto de vida e inteligência 

emocional. Esta competência foi a que mais apresentou característica com o maior grau 

de habilidade de competente para proficiente. 

 

GRÁFICO 7 – PERCEPÇÃO PESSOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Pr
of

ic
iê

nc
ia

Empreendedorismo Inovação Persistência Decisão Média

Competências

Empreendedorismo

          INEXPERIENTE
          
          INEXPERIENTE /  PRINCIPIANTE
          
          PRINCIPIANTE
          
          PRINCIPIANTE /  COM PETENTE
          
          COM PETENTE
          
          COM PETENTE /  PROFICIENTE
          
          PROFICIENTE
          
          PROFICIENTE / ESPECIALISTA
          
          ESPECIALISTA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Pr
of

ic
iê

nc
ia

Consciência
pessoal

Confiança pessoal M otivação
pessoal

Credibilidade
pessoal

Gestão do stress Projeto de vida Inteligência
emocional

M édia

Competências

Percepção Pessoal

          INEXPERIENTE
          
          INEXPERIENTE /  PRINCIPIANTE
          
          PRINCIPIANTE
          
          PRINCIPIANTE / COM PETENTE
          
          COM PETENTE
          
          COM PETENTE / PROFICIENTE
          
          PROFICIENTE
          
          PROFICIENTE / ESPECIALISTA
          
          ESPECIALISTA



 

 

61

O mapeamento das competências, para o presente estudo, é relevante na 

medida em que se pode determinar a partir do mesmo quais as competências que 

predominam na GO4! Consultoria de Negócios. Porém, além deste aspecto, o 

mapeamento das competências também é interessante ao ser relacionado às etapas 

e/ou atividades do projeto. 

Ao avaliar o fluxo do projeto estabeleceu-se a relação entre as mesmas e as 

competências pessoais ou habilidades, a fim de evidenciar as competências que cada 

etapa depende para ser executada com êxito (QUADRO 4). 

 

QUADRO 4 - COMPETÊCIAS PESSOAIS E HABILIDADES EM RELAÇÃO ÀS ETAPAS DO PROJETO 
continua 

Etapa / Atividade Mapeamento das competências 
pessoais / habilidades 

Primeiro contato com o cliente Negociação 
Orientação para o cliente 
Credibilidade pessoal 

Avaliação da necessidade do cliente Negociação  
Capacidade de projetar  
Orientação para o cliente 
Pensamento analítico 
Pensamento conceitual 
Credibilidade pessoal 

Elaboração de uma proposta de prestação de serviço para 
o cliente 

Negociação 
Capacidade de projetar 
Orientação para o cliente 
Pensamento analítico 
Pensamento conceitual 
Credibilidade pessoal 

Aguardar a posição do cliente Não se aplica 
Contratação do projeto Negociação 
Indicação da equipe Coordenação de equipe 

Fomentação de trabalho em equipe 
Capacidade de mobilização 

Elaboração do cronograma Gestão de resultados 
Previsão de problemas 
Pensamento analítico 
Pensamento estratégico 
Definição de metas 

Apresentação do projeto a equipe Fomentação de trabalho em equipe 
Motivação de pessoas 

Discussão do projeto Comunicação oral 
Persuasão 
Coordenação de equipes 
Motivação de pessoas 
Participação em equipes 
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QUADRO 4 - COMPETÊCIAS PESSOAIS E HABILIDADES EM RELAÇÃO ÀS ETAPAS DO PROJETO
continuação

Etapa / Atividade Mapeamento das competências 
pessoais / habilidades 

Levantamento das limitações do projeto Gestão de resultados 
Previsão de problemas 
Pensamento analítico 
Pensamento estratégico 

Definição do escopo Previsão de problemas 
Capacidade de projetar 
Pensamento analítico 
Pensamento estratégico 
Pensamento conceitual 
Definição de metas 

Levantamento das informações sobre o cliente Busca e tratamento de informações 
Análise Superficial do Mercado e do Setor do projeto Busca e tratamento de informações 

1º rascunho com as informações do cliente / setor / 
mercado 

Tratamento das informações 

Levantamento  / listagem dos principais indicadores do 
cliente / setor / mercado 

Busca e tratamento de informações 
Pensamento analítico 
Pensamento multidisciplinar 

Reunião para avaliação dos indicadores levantados Comunicação oral 
Persuasão 
Resolução de problemas 
Participação em equipes 
Pensamento analítico 
Pensamento estratégico  

Monitoramento das informações / coleta de dados Busca e tratamento de informações / 
pensamento pró-ativo 

Análise da precisão e suficiência das informações Decisão 
Gestão de mudanças 

Correção de informações Busca e tratamento de informações 
1º Relatório / Elaboração do relatório baseado nas 
informações coletadas e na discussão 

Participação em equipes 
Pensamento analítico 
Pensamento estratégico 
Pensamento conceitual 
Pensamento multidisciplinar 

Reunião / Análise do primeiro relatório Participação em equipes 
Pensamento analítico 
Pensamento estratégico 
Pensamento conceitual 
Pensamento multidisciplinar 
Comunicação oral 
Valorização 
Gestão de mudanças 

2º Relatório - Relatório final Tratamento das informações 
Reunião do Conselho Comunicação oral 

Persuasão 
Gestão de resultados 
Pensamento estratégico 
Credibilidade pessoal 
Orientação para clientes 
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QUADRO 4 - COMPETÊCIAS PESSOAIS E HABILIDADES EM RELAÇÃO ÀS ETAPAS DO PROJETO
conclusão

Etapa / Atividade Mapeamento das competências 
pessoais / habilidades 

Fechamento da reunião Comunicação oral 
Gestão de mudanças 
Decisão 
Consciência pessoal 

FONTE: Elaborado pela autora (2005) 

 

A relação estabelecida entre as competências e as etapas do projeto auxilia na 

identificação de quais conhecimentos devem ser estimulados para o desenvolvimento 

dos colaboradores da organização e para o aprimoramento dos projetos executados.  

 

4.5 Análise das demandas de informação e conhecimento 

 

A identificação das demandas de informação e conhecimento nesta seção está 

intimamente ligada à necessidade de buscar dados, informações e conhecimentos 

confiáveis para execução de projetos. 

Segundo os autores (DAVENPORT, MARSHAND, 2004, p.190) os dados são 

sinais sobre eventos e atividades humanas que têm pouco valor em si mesmo, embora 

sejam de fácil armazenagem e manipulação. As informações são aquilo que os dados 

se transformam quando interpretados e contextualizados. Enquanto que o 

conhecimento é a informação dentro da mente das pessoas; “sem uma pessoa 

consciente e perspicaz não há conhecimento”. 

No contexto organizacional segundo SILVA (2004, p.57) “a palavra conhecimento 

normalmente é entendida como experiência acumulada originária dos atos e palavras 

das pessoas”. 

A partir, da compreensão dos conceitos acima é possível identificar a geração de 

dados e informações na realização dos projetos, principalmente no desenvolvimento 

das metodologias e procedimentos de gestão do projeto, que se preocupam em 

armazenar de forma estruturada e sistemática os dados e informações para colaborar 

na tomada de decisões futuras. 
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No estudo de caso buscou–se identificar as demandas de dados, informações e 

conhecimento por meio de um questionário aberto respondido por colaboradores chave 

da organização e de documentos produzidos por projetos de Conselho 

Administrativo/BVBA. 

 

4.5.1 Demandas de informação e conhecimento - Questionário 

 

A avaliação das respostas do questionário apresentou alguns aspectos 

relevantes sobre as demandas de informações e conhecimentos da GO4! Consultoria 

de Negócios como é relatado a seguir. 

Em relação à execução de projetos de Conselho Administrativo/BVBA foi 

possível identificar a necessidade de conhecimentos referentes à informática, a 

contabilidade, a administração, a economia, além de conhecimentos gerais e 

informações sobre concorrentes e órgãos relacionados ao setor de atuação do cliente 

da GO4! Consultoria de Negócios. 

As informações para realização dos projetos são obtidas com maior freqüência 

em consultas: a colegas de trabalho; material disponível na área de atuação do 

colaborador; na rede da organização; em sites da Internet e jornais. 

Considerando apenas as informações disponíveis na rede da organização, 

segundo as repostas do questionário, o acesso a estas informações é facilitado pelo 

fato das mesmas estarem organizadas de forma “lógica”, dentro de uma pasta 

específica para cada projeto, o que pode facilitar a busca por informações de projetos 

passados, além dos colaboradores estarem à disposição para esclarecer dúvidas. No 

entanto, nem sempre quem necessita das informações compreende com facilidade os 

métodos e interpretações utilizadas pelos colaboradores que desenvolveram o projeto 

anteriormente, pois, não existe um padrão a ser seguido na execução de cada detalhe 

do projeto. 

Em relação à necessidade de buscar informações externas a organização a 

indicação do questionário quanto a facilidade de acesso se reporta ao fato dos 

clientes estarem sempre a disposição para esclarecer dúvidas. Porém, às vezes é 
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necessário cobrar as informações dos clientes para que os mesmos enviem no 

tempo desejado. 

As informações externas, disponíveis na Internet, por sua vez, apesar da 

facilidade de acesso e volume disponível, nem sempre são divulgadas na integra ou 

são ultrapassadas, o que compromete a confiabilidade das mesmas. 

Quando a GO4! Consultoria de Negócios necessita de informações sobre 

empresas caracterizadas como limitadas – Ltda, existe outra dificuldade para 

encontrar fontes confiáveis, pois as mesmas não são obrigadas a divulgar 

informações contábeis assim como é dever das empresas caracterizadas como 

Sociedades Anônimas – S/A. 

As informações produzidas por projetos realizados pela GO4! Consultoria de 

Negócios, na maioria das vezes, são apresentadas por meio de relatórios, planilhas 

e materiais gerados para serem apresentados aos clientes. Os colaboradores 

identificados como chave para produção dessas informações, e conseqüentemente, 

conhecimentos foram os dois sócio-diretores da empresa, o gerente do projeto e 

estagiário envolvido na busca e tratamento das informações. 

Devido ao tamanho da GO4!, os colaboradores ainda não encontram muitas 

dificuldades para recuperar as informações geradas pela organização, pois, quando 

não encontram o que desejam tem a liberdade de interagir entre si e auxiliar uns aos 

outros a encontrar as informações. Porém, já existe uma preocupação com o 

crescente volume de informações geradas por projetos. Ao encontro dessa 

preocupação a empresa caminha para uma conscientização da necessidade de 

aprimorar a forma de organizar e padronizar as informações coletadas.   

Segundo as respostas do questionário, o compartilhamento do 

conhecimento gerado por projetos se dá primordialmente por meio de “troca de 

idéias” oriundas de apresentações parciais do projeto com um espaço para 

esclarecimento de dúvidas. 

Por fim, o questionário buscou investigar quais as sugestões relevantes para 

a efetiva geração e recuperação de informações e documentos na organização. 

Neste sentido a temática relevante vinculada a resposta se refere ao conhecimento 
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explícito, pois indica a necessidade de registrar em documentos maiores detalhes 

sobre o projeto, para que o colaborador tenha mais autonomia na busca por 

informações de projetos já executados.   

 

4.5.2 Demandas de informação e conhecimento – Documentos 

 

Ao longo da execução de um projeto de Conselho Administrativo/BVBA, a GO4! 

Consultoria de Negócios coleta uma série de informações e as organizadas em 

planilhas e relatórios são apresentadas ao seu cliente. 

As planilhas e os relatórios são documentados principalmente em arquivos de 

Excel e apresentados em PowerPoint para facilitar a apresentação dos resultados do 

projeto para o cliente, na reunião do conselho – fase final do projeto. 

Os documentos analisados foram os relatórios finais apresentados, sendo estes 

três: análise econômica, análise setorial - também chamado de benchmark, e análise de 

valor ou resultado do cliente. 

Cada um dos documentos tem os respectivos objetivos e é construído a partir 

das seguintes fontes de informação: 

a) análise econômica: tem por objetivo avaliar indicadores e fatos macro 

econômicos que possam interferir na atuação de mercado do cliente da 

GO4! e elaborar prognósticos. Fontes de informações: jornais, órgãos 

públicos, Internet, opinião de economistas renomados; 

b) análise setorial: tem por objetivo avaliar indicadores do setor de atuação 

do cliente da GO4! , identificar tendências de mercado e analisar os 

resultados dos concorrentes. Fontes de informações: jornais, órgãos 

públicos, Internet, entidades de classe, concorrentes, publicação e o 

próprio cliente; 

c) análise de valor: avalia o valor da empresa do cliente, isto é, por meio de 

ferramentas de análise financeira, e diagnósticos organizacionais avalia 

a condição atual do seu próprio cliente. Fontes de informações: cliente. 

Não existe um padrão. 



 

 

67

A partir das reuniões com a pesquisadora os colaboradores da GO4! 

Consultoria de Negócios iniciaram a criação de modelos de relatórios (ANEXO 2) que 

apresentam as principais informações e gráficos que devem conter em cada relatório e 

as principais fontes de coleta de informações para cada uma das análises. Foram 

concluídos os modelos de relatório para análise econômica e de setor – benchmark, 

faltando apenas a análise de valor. 

Estes modelos dão início a um processo de conscientização da necessidade de 

organizar e padronizar a metodologia de projetos para auxiliar na execução de projetos 

futuros, ou seja, a reutilização de conhecimentos. 

 

4.6 Organização de documentos e informação 

 

A GO4! Consultoria de Negócios organiza seus documentos e informações em 

um servidor interno. Os diretórios do servidor são separados por projetos de clientes e 

as áreas da administração da empresa. 

O nome dos diretórios é formado a partir da área de atuação do projeto, 

abreviatura do nome do cliente e um número do projeto. Por exemplo, o diretório BVBA-

B100 corresponde a um projeto de Conselho Administrativo/BVBA do cliente Berneck, 

como o número 100 (cem). 

Os códigos usados para cada área de projeto são: 

• M&A: Fusões e Aquisições 

• REV: Revitalização de empresas 

• BVBA: Conselho Administrativo / BVBA 

 

As análises econômicas e de setor são agrupadas em diretórios específicos, 

pois podem ser usadas por outros projetos com maior freqüência. 

Cada colaborador tem acesso apenas as pastas de projeto no qual está 

envolvido. E alguns têm acesso ao diretório chamado de “Arquivo Morto”, local onde 
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estão armazenados os projetos finalizados, para tirar dúvidas ou até mesmo ver 

modelos e informações de projetos anteriores.  

Os diretórios principais chamados de Diretoria, Geral e Metodologia 

correspondem a área de administração da empresa. 

 

4.7 Considerações do ambiente de projetos voltado para o conhecimento 

 

A partir das considerações apresentas nas seções anteriores, que revelam 

como funciona o ambiente de projetos da GO4! Consultoria de Negócios foi elaborada 

uma análise sob a ótica da Gestão do Conhecimento, com o intuito de aprofundar os 

estudos sobre criação, troca e compartilhamento do conhecimento nos projetos de 

Conselho Administrativo/BVBA executados pela empresa. 

O relato aqui apresentado será baseado no fluxo de etapas do projeto de 

Conselho Administrativo e terá como fio condutor os conceitos sobre os modos de 
conversão do conhecimento, as fases de criação de conhecimento, ambos 

descritos por NONAKA e TAKEUCHI e os fundamentos de gerência de projetos, 

levantados pelo PMI. 

 

4.7.1 Conceitos sobre a criação e troca do conhecimento 

 

As etapas do projeto de Conselho Administrativo / BVBA são baseadas em uma 

metodologia de interação entre os colaboradores da empresa. A todo o momento os 

colaboradores têm que interagir entre si e com as fontes de informação para gerar o 

relatório final que será apresentado na reunião do conselho.  

Durante a execução do projeto existem conhecimentos permeando a o 

desenvolvimento das etapas. Este conhecimento é em determinados momentos tácito e 

em outros explícito. Sendo o conhecimento tácito (difícil de ser articulado em 

linguagem formal, pessoal incorporado à experiência individual e envolve fatores 

intangíveis) e conhecimento explícito (pode ser articulado na linguagem formal, 
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inclusive em afirmações gramaticais, especificações, entre outros, é transmitido formal 

e facilmente). 

O pressuposto, intitulado por NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.68), de que a 

criação do conhecimento se dá por meio da interação entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito, permite “postular quatro modos diferentes de conversão do 

conhecimento”, sendo: socialização, externalização, combinação, e internalização. 

O fluxo do projeto de Conselho Administrativo da GO4! Consultoria de Negócios 

foi analisado sob a ótica dos quadros modos de conversão do conhecimento (FIGURA 

10), a fim de identificar aspectos da criação do conhecimento. 

Em um primeiro momento, percebe-se que todos os modos de conversão do 

conhecimento estão presentes no fluxo do projeto. 

A socialização, modo responsável pelo desenvolvimento de campos de 

interação que facilitam o compartilhamento de experiências, está presente nos 

processos de iniciação, planejamento e encerramento do projeto. Nesses momentos, a 

GO4! Consultoria de Negócios compartilha seu conhecimento tácito com o cliente e os 

membros que desenvolverão o projeto, entretanto ainda não inicia o processo de 

criação de conceitos ou modelos. 

A externalização, por sua vez, está presente em quatro dos cinco processos de 

gerência: iniciação, planejamento, controle e encerramento. Este modo de conversão 

evidencia a passagem do conhecimento tácito para o conhecimento explícito, 

considerando o diálogo ou a reflexão coletiva como fatores que induzem o processo de 

criação dos conhecimentos do projeto. As etapas consideradas na Figura 11 como de 

externalização geram para os projetos da GO4! Consultoria de Negócios 

conhecimentos conceituais na mente dos colaboradores que servirão de suporte para 

execução do projeto. 

A partir dos conceitos criados pelo modo de externalização, os colaboradores 

responsáveis pelo projeto buscam conhecimentos existentes em fontes de informação e 

conhecimento, dentro ou fora da empresa, combinam esses conhecimentos, ambos 

explícitos - modo de combinação - e constroem o produto final do projeto que será 

apresentado ao cliente e usado como base para reunião do conselho administrativo. 
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FIGURA 10 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS X MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

Fluxograma da conversão do conhecimento do projeto - GO4! Consultoria de Negócios
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Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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Durante a construção do produto final, na etapa de execução, os colaboradores 

internalizam os conhecimentos que absorveram no processo de interação entre os 

outros conhecimentos nos modos de conversão anteriores e aprendem fazendo o 

projeto, extraindo do conhecimento explícito conhecimento tácito. 

A partir da análise do modelo das cinco fases do processo de criação do 

conhecimento (NONAKA, TAKEUCHI, 1997, p.95-103) em relação às etapas do projeto 

de Conselho Administrativo da GO4! Consultoria de Negócios é possível compreender, 

com maiores detalhes como a empresa cria conhecimentos. 

As cinco fases correspondem a: compartilhamento do conhecimento tácito; 

criação de conceitos; justificação de conceitos; construção de um protótipo; e difusão 

interativa. Será considerada para análise a seguinte definição de cada fase: 

• compartilhamento do conhecimento tácito: o compartilhamento do 

conhecimento tácito corresponde ao conhecimento rico e inexplorado 

que está nos indivíduos e precisa ser amplificado dentro da organização 

para outros indivíduos; 

• criação de conceitos: o conhecimento tácito é compartilhado e 

convertido em um novo conhecimento explícito na forma de um novo 

conceito; 

• justificação de conceitos: o conceito criado necessita ser justificado e 

este passa por uma avaliação se realmente pode ser levado em 

consideração pela organização; 

• construção de protótipo: os conceitos justificados são transformados 

em arquétipos ou protótipos; 

• difusão interativa do conhecimento: esta fase amplia o conhecimento 

criado para várias divisões da organização e até mesmo para o ambiente 

externo. 

 

A etapa de iniciação/negociação do projeto, tem no primeiro contato com o 

cliente o início do processo de criação do conhecimento por meio de um 
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compartilhamento do conhecimento tácito, sendo este um momento em que cliente e 

empresa são representados pelos indivíduos que fazem uma reunião e trocam a sua 

experiência. 

Após o primeiro contato com o cliente, o colaborador da empresa que participou 

da reunião é responsável por analisar a necessidade do cliente, nesse momento o 

colaborador cria o primeiro conhecimento sobre o projeto e o justifica por meio de uma 

proposta de prestação de serviço que pode ser considerada como um protótipo. 

A partir da proposta o cliente justifica o conhecimento colocado na mesma se 

aceitar o projeto, isto é, se os conhecimentos contidos na proposta corresponderem às 

expectativas do cliente, o processo tem continuação, caso contrário, o projeto é 

finalizado. 

Na continuação do projeto uma equipe é indicada para executar o mesmo, 

nessa etapa os dirigentes da empresa compartilham conhecimento tácito para indicar 

os colaboradores apropriados e iniciam a criação de conhecimento ao estabelecer um 

cronograma para as atividades para o projeto. 

Logo após a indicação da equipe e definição do cronograma o projeto é 

apresentado à equipe, para que todos compartilhem conhecimentos tácito. Durante a 

discussão do projeto a equipe dá continuidade a criação de conhecimento, momento 

em que todos contribuem para determinar como o projeto será executado, e consolidam 

estes conhecimento ao definirem as limitações do projeto. Por fim, ao definir o escopo, 

a equipe constrói o segundo protótipo do projeto. 

Ao levantar as informações definidas no escopo, a equipe permanece 

construindo o protótipo, até a primeira reunião para avaliar o trabalho que está sendo 

desenvolvido. Nessa reunião de controle acontece o primeiro momento de difusão 

interativa, no qual os colaboradores trocaram conhecimentos, ampliando o 

conhecimento gerado para outros colaboradores da organização. 

Em seguida, a equipe volta a executar o projeto monitorando informações para 

construir o protótipo final – relatório final. Entretanto, antes de ter seqüência, o projeto 

passa por mais dois momentos de justificação de conceitos, no qual os colaboradores 
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analisam a precisão, a suficiência das informações e conhecimentos e corrigem 

possíveis erros. 

A elaboração do relatório final corresponde a fase de elaboração de protótipo, 

pois é o produto apresentado ao cliente. Existem dois momentos principais de 

elaboração de relatório, e entre estes um momento de difusão interativa, no qual os 

colaboradores fazem uma apresentação prévia do projeto para os dirigentes da 

empresa apresentando os conhecimentos que geraram durante o projeto. 

Por fim, o projeto é concluído em duas fases de difusão interativa para ampliar 

os conhecimentos do cliente na reunião de Conselho Administrativo. 

Diante das análises estabelecidas acima se pode dizer que a GO4! Consultoria 

de Negócios tem um processo de dinâmico em relação à troca e compartilhamento do 

conhecimento. Muito conhecimento é gerado na execução de projetos da organização. 

No entanto, não é possível afirmar que esta é a melhor forma de criar e compartilhar 

conhecimento, apenas um estudo mais detalhado pode propor uma metodologia 

adequada, para extrair valor do ativo intangível configurado nos conhecimentos gerados 

pelos projetos da empresa.  
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FIGURA 11 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS X FASES DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Fluxograma do modelo de cinco fases de criação do conhecimento  no projeto
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Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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4.7.2 Práticas de Gestão de Projetos e o conhecimento 

 

Ao elaborar o fluxograma do projeto de Conselho Administrativo / BVBA da 

empresa, alvo do estudo de caso, as atividades foram divididas em cinco grupos de 

processos de gestão do projeto: iniciação/negociação; planejamento; execução; 

controle e encerramento. 

A divisão das atividades nos grupos de processo foi fundamental para a análise 

compreensão de como ocorre o processo de criação e troca do conhecimento descrita 

na seção anterior. 

Além da análise de criação e troca de conhecimento, a estruturação das 

atividades do projeto nos grupos de processo representadas no fluxograma também 

contribuiu para a compreensão dos conhecimentos de gerência que o projeto exige ao 

ser executado. 

A análise dos conhecimentos de gerência que um projeto de Conselho 

Administrativo / BVBA exige tem como base o corpo de conhecimento de projeto 

descrito pelo PMI (2000) no PMBOK – Guide to the Project Management Body of 

Knowledge – que descreve o contexto de gerenciamento de projetos em nove áreas: 

gerência de integração; gerência de escopo; gerência de tempo; gerência do custo; 

gerência da qualidade; gerência dos recursos humanos; gerência das comunicações; 

gerência dos riscos; gerência das aquisições (FIGURA 12). 

As nove áreas de gerenciamento de projetos citadas exigem que 

conhecimentos específicos de gerência sejam empregados em diferentes momentos do 

projeto. A definição desses conhecimentos de gerência em relação a cada etapa 

pressupõe que os colaboradores da empresa devem desenvolver os respectivos 

conhecimentos para executar cada etapa e atividade do projeto. 

Porém, como a empresa não utiliza formalmente as áreas descritas pelo 

PMBOK, as atividades de gerência do projeto são executas empiricamente. Diante 

desse fato considerou-se pertinente apresentar quais processos de gerência 

relacionados a cada etapa / atividade do projeto, a fim de estimular a criação, o 

aprimoramento e compartilhamento de conhecimentos gerência sobre esta ótica. 
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FIGURA 12 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS X CONHECIMENTOS DE GERÊNCIA DE PROJETOS 

Fluxograma da etapas do projeto X Areas do PMBOK

NEGOCIAÇÃO / INICIALIZAÇÃO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO CONTROLE ENCERRAMENTO

Início

1 º CONTATO COM O 
CLIENTE INDICAÇÃO DA EQUIPE LEVANTAMENTO SUPERFICIAL DE 

INFORMAÇÕES DO CLIENTE
REUNIÃO COM O CLIENTE / REUNIÃO 

DE CONSELHO

AVALIAÇÃO DA 
NECESSIDADE DO 

CLIENTE
ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA ANÁLISE SUPERFICIAL DO MERCADO 

E SETOR (  NA ÁREA DE PROJETO)
FECHAMENTO DA REUNIÃO / 

TOMADA DE DECISÃO DO CLIENTE

1º RASCUNHO DAS INFORMAÇÕES 
DO CLIENTE / SETOR / MERCADO

AS INFORMAÇÕES ESTÃO 
CORRETAS E SÃO SUFICIENTES?

AGUARDAR POSIÇÃO DO 
CLIENTE

LEVANTAMENTO DAS LIMITAÇÕES MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES 
/ COLETA DE DADOS

PROJETO CONTRATADO?

1º RELATÓRIO / ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO

2º RELATÓRIO - RELATÓRIO FINAL

FIM

GERÊNCIA DE INTEGRAÇÃO

GERÊNCIA DE ESCOPO

GERÊNCIA DE TEMPO

GERÊNCIA DE CUSTO

GERÊNCIA DE QUALIDADE

GERÊNCIA DE REC. HUMANOS

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES

GERÊNCIA DE RISCOS

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

SIM

NÃO

NÃO
SIM

ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

APRESENTAÇÃO DO PROJETO A 
EQUIPE

DISCUSSÃO DO PROJETO

DEFINIÇÃO DO ESCOPO

LEVANTAMENTO / LISTAGEM DOS 
PRINCIPAIS INDICADORES DO 
CLIENTE / SETOR / MERCADO

CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES

REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS 
INDICADORES LEVANTADOS

ANÁLISE DA PRECISÃO E 
SUFICIENCIA DAS INFORMAÇÕES

REUNIÃO  / ANÁLISE DO 1º 
RELATÓRIO

Fonte: Elaborado pela autora (2005) 
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A partir da Figura 12 é possível observar que os processos de gerência do 

projeto estão presentes na maioria das etapas. Sob esta perspectiva o fator relevante 

da análise estabelecida é consolidado na possibilidade da GO4! Consultoria de 

Negócios investir tempo e atenção no aprofundamento dos conhecimentos de gerência 

para aprimorar a execução das atividades e sistematizar os conhecimentos gerados em 

cada projeto. 

 

4.8 Resultado da Validação da proposta metodológica 

 

A validação da proposta metodológica foi realizada junto a colaboradores-chave 

da GO4! Consultoria de Negócios. Como descrito na metodologia, a estratégia utilizada 

para a validação da proposta metodológica foi a apresentação dos resultados e da 

proposta em uma reunião. 

A reunião contou com a participação de dois colaboradores, sendo um consultor 

e uma estagiária, e infelizmente o sócio-diretor da organização não pode comparecer. A 

reunião teve início com apresentação detalhada, dos resultados obtidos e da proposta. 

Em seguida, foram realizadas a análise e discussão e, por fim, a aplicação de um 

questionário para validação da proposta. 

O posicionamento dos colaboradores que realizaram a validação foi 100% 

favorável à proposta metodológica desenvolvida. Ambos concordaram plenamente com 

os procedimentos indicados em relação ao diagnóstico organizacional, planejamento e 

criação do ambiente e ações de implementação da proposta. Os procedimentos estão 

explicitados na seção 5, deste estudo. 

Pela análise dos resultados obtidos na validação é possível afirmar que a 

proposta metodológica de Gestão do Conhecimento aplicada a projetos teve aceitação 

junto a GO4! Consultoria de Negócios. Portanto, a aplicação da proposta na empresa é 

viável. Porém, durante o período de discussão foi possível constatar que a maior 

necessidade da empresa, no momento, está voltada para a gestão das suas 

informações, muito mais do que para a gestão dos conhecimentos. 
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Diante da iminente necessidade da empresa alvo do estudo de caso, cabe 

ressaltar que, para a viabilização da proposta metodológica apresentada a organização 

deve, primeiramente, compreender que o processo de gestão da informação é 

complementar ao processo de gestão do conhecimento. E a partir do apoio da Alta 

Administração, especialmente no estabelecimento de estratégias voltadas para o 

conhecimento, a empresa poderá valorizar e motivar os colaboradores para 

consolidação de uma proposta que contemple a Gestão da Informação como uma 

ferramenta para Gestão do Conhecimento, buscando extrair valor dos conhecimentos 

gerados por projetos. 
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5 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

A presente proposta tem como objetivo apresentar às organizações que 

trabalham por projetos um caminho para compreensão, análise, identificação e 

implementação de um processo de gestão do conhecimento, que contempla a criação, 

o compartilhamento e a reutilização dos conhecimentos gerados pelos produtos e 

serviços que a empresa desenvolve como um ativo intangível de valor. 

A fundamentação desta proposta está centrada três aspectos: a) mapeamento 

dos processos de projetos; b) concepção de uma base de conhecimentos; c) elementos 

sobre criação e compartilhamento de conhecimentos. A partir desses três aspectos foi 

observado e analisado um ambiente organizacional – a GO4! Consultoria de Negócios 

– com o intuito de se realizar um estudo de caso centrado nos projetos da empresa. 

No estudo de caso foram realizados: 

• diagnóstico da instituição: análise do processo de projetos com base em 

reuniões / entrevistas; 

• aplicação de questionários: observação da orientação da organização 

para criação e compartilhamento do conhecimento; 

• análise da documentação de projetos: para identificação das demandas 

de informação e conhecimento. 

 

A partir do estudo de caso e da fundamentação teórica acredita-se que a 

elaboração de uma proposta metodológica de gestão do conhecimento aplicada a 

projetos deve observar os seguintes aspectos: 

 

5.1 Diagnóstico do ambiente organizacional 

 

O ambiente da organização deve ser avaliado, buscando-se: 

A) analisar a estrutura organizacional, identificando a empresa como 

realizadora de projetos; 
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B) analisar os processos de projetos; 

C) analisar a disposição da empresa para criação do ambiente para Gestão do 

Conhecimento. 

 

A) Analisar a estrutura organizacional – empresa realizadora de projetos: 

O ambiente organizacional de uma empresa pode ser determinado, entre outros 

fatores, pela estruturação dos seus processos de trabalho. Para este estudo priorizou-

se estruturas organizacionais que fundamentam suas atividades na realização de 

projetos. Dentro dessa perspectiva, esta proposta metodológica baseia-se na 

determinação da categoria da organização como realizadora de projetos, pois a partir 

deste aspecto são analisados fatores relevantes direcionados para a criação, 

compartilhamento e reutilização de conhecimentos. 

 

B) Analisar os processos de projetos: 

Após a categorização da organização como realizadora de projetos é relevante 

analisar os processos, as atividades e o encaminhamento dado aos projetos da 

empresa. 

A determinação dos processos do projeto permite a compreensão do fluxo de 

atividades e a análise dos pontos que podem ser catalisadores da criação, 

compartilhamento e reutilização dos conhecimentos. 

 

C) Analisar a disposição da empresa para criação do ambiente para Gestão do 

Conhecimento: 

Diante da estrutura organizacional e dos processos de projetos a organização 

pode apresentar um ambiente propenso para gerenciar o seu conhecimento com maior 

ou menor intensidade. Isto é, algumas organizações que trabalham por projetos 

possuem como suporte um ambiente organizacional, que mesmo empiricamente, 

estimula a criação, o compartilhamento e a reutilização de conhecimento em projetos. 

Por outro lado, existem organizações que não percebem o menor valor nos 

conhecimentos que permeiam o ambiente da empresa. 
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Para a implantação de uma metodologia de Gestão do Conhecimento é 

essencial que a organização apresente disposição para mudar o seu ambiente 

organizacional, a fim de favorecer práticas de criação e compartilhamento de 

conhecimento e disseminar a importância das dessas práticas como estratégias da 

organização voltadas para o conhecimento. 

Para tanto, é relevante a realização de uma avaliação das práticas vigentes na 

organização que favorecem ou desfavorecem um ambiente organizacional voltado para 

o conhecimento por meio de um diagnóstico para criação do ambiente para Gestão do 

Conhecimento.  

A sugestão deste estudo prevê um diagnóstico que contemple as sete 

dimensões da Gestão do Conhecimento intituladas por TERRA (2001): Fatores 

Estratégicos e o Papel da Alta Administração; Cultura Organizacional; Estrutura 

Organizacional; Recursos Humanos; Sistemas de Informação; Mensuração de 

Resultados; Aprendizagem com o Ambiente. 

 

5.2 Planejamento e criação do ambiente 

 

O ambiente para criação e compartilhamento de conhecimento pressupõe: 

A) análise das competências técnicas/profissionais e pessoais/habilidades; 

B) verificação de demandas de informação e conhecimento; 

C) estudo dos processos de conhecimento; 

D) estudos dos processos de gerência de projetos voltados para o 

conhecimento. 

 

A) Análise das competências técnicas/profissionais e pessoais/habilidades: 

Para este estudo adotou-se o conhecimento como um ativo intangível 

intimamente relacionado a pessoas. Embora o conhecimento possa ser codificado em 

expressões verbais apoiadas por um suporte físico, como um documento, a intervenção 

humana é um fator determinante para que este conhecimento seja criado e 

compartilhado. 
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Diante deste aspecto, a valorização das pessoas é fundamental para uma 

aplicação de Gestão do Conhecimento. Essa valorização implica em uma compreensão 

das competências dos indivíduos como fontes de conhecimentos que podem contribuir 

com a organização. 

A análise das competências tem como objetivo identificar a capacidade dos 

colaboradores da organização em relação a aspectos técnicos/profissionais e as 

experiências pessoais/habilidades. Essa análise permite que a instituição defina quais 

são as competências essenciais para realização de seus projetos. A partir dessa 

definição, pode-se elaborar políticas de capacitação, alocar pessoas e aproveitar 

talentos nos diversos projetos da organização. 

 

B) Verificação de demandas de informação e conhecimento: 

Além das competências dos colaboradores a execução de um projeto depende 

de informações e conhecimentos para sua concretização. A verificação de demandas 

de informação e conhecimento pode ser feita a partir da documentação e do 

acompanhamento dos processos do projeto. 

Cada demanda identificada deve ser relacionada a uma fonte de informação e 

conhecimento para prover as necessidades do projeto. O relacionamento das 

demandas e fontes pode originar uma base de conhecimentos para os projetos da 

organização. 

A base de conhecimento da empresa é construída a partir da organização de 

informações e conhecimentos de forma ordenada em um suporte tecnológico ou físico. 

A base pode ser relacionada à indicação de fontes para aquisição de conhecimentos 

em temas específicos, como por exemplo, indicação de pessoas, indicação de web 

sites, entre outros, que podem remeter o colaborador ao conhecimento que o mesmo 

necessita. Ou a base pode ser composta por uma documentação dos projetos, nesse 

caso os próprios projetos da organização são as fontes de informação e conhecimentos 

que darão suporte aos colaboradores. 
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C) Estudo dos processos de conhecimento: 

A análise dos processos atuais de criação, compartilhamento e reutilização de 

conhecimentos nos projetos da organização permite a proposição de novos 

procedimentos mais efetivos para estes fins. 

A partir da compreensão dos modos de conversão e das fases de criação do 

conhecimento realizados empiricamente é possível propor métodos sistematizados para 

compartilhamento de conhecimento tácito; criação de conceitos; justificação de 

conceitos; construção de protótipos; e difusão de conhecimentos, de tal maneira que a 

organização perceba o conhecimento como fator fundamental para o desenvolvimento 

dos seus projetos. 

 

D) Estudos dos processos de gerência de projetos voltados ao conhecimento: 

A compreensão dos processos de criação, compartilhamento e reutilização de 

conhecimentos devem partir da análise dos procedimentos de execução do projeto. 

Tendo consciência destes processos de execução é relevante atentar para dois 

aspectos considerando uma proposta de Gestão do Conhecimento. O primeiro refere-

se à capacidade da organização em gerenciar um único projeto, isto é executar o 

projeto atendendo aos objetivos propostos, e ainda ser capaz de gerir os 

conhecimentos gerados pelo mesmo ao longo da sua execução, criando e 

compartilhando conhecimentos, percebendo que este processo de gestão colaborou 

para finalização do projeto com êxito. 

O segundo aspecto está relacionado à capacidade da organização em realizar 

projetos simultaneamente gerenciando-os, a fim de que os conhecimentos gerados por 

cada projeto sejam compartilhados e até mesmo reutilizados por outros projetos. 

Combinado os dois aspectos, a organização pode se preocupar em gerenciar 

seus projetos aplicando gestão do conhecimento em cada um deles e posteriormente 

compartilhar os conhecimentos criados entre os outros projetos da organização. 
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5.3 Ações para implementação da proposta 

 

O desenvolvimento desse estudo prevê dois momentos para implantação da 

proposta metodológica: validação e operacionalização.(QUADRO 5) 

1) Validação – aceitação da proposta metodológica por parte dos responsáveis 

da organização: 

1.a) Apresentação da proposta a Alta Administração; 

1.b) Definição das questões iniciais; 

1.c) Formação da equipe responsável; 

1.d) Definição de estratégias para Gestão do Conhecimento. 

 

2) Operacionalização – efetiva implantação da metodologia de Gestão do 

Conhecimento na organização: 

2.a) Sensibilização da organização; 

2.b) Alinhamento entre ambiente, estratégia e estrutura; 

2.c) Aprimoramento do processo de conhecimento em projetos; 

2.d) Incentivo a consolidação da proposta. 

 

1) Validação 

Somente após aceitação por parte da alta gerência, uma proposta metodológica 

de Gestão do Conhecimento pode ser implantada em uma organização, pois esta 

metodologia exige uma mudança de cultura que deve atingir todos os níveis da mesma. 

 

1.a) Apresentação da proposta a Alta Administração: 

A viabilização de uma proposta de Gestão do Conhecimento se dá em uma 

organização a partir do momento em que a alta administração está sensibilizada com a 

necessidade da implantação de uma metodologia de tal natureza. 

A proposta deve ser apresentada e discutida em uma reunião com os membros 

da alta direção a fim de nivelar os conceitos que cada um apresenta sobre a temática 
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de Gestão do Conhecimento, esclarecer dúvidas e definir a relevância da implantação 

da proposta. 

A alta administração ao aceitar a aplicação da proposta deve disseminar na 

organização a cultura do conhecimento, isso é, evidenciar perante os colaboradores a 

importância de tratar o conhecimento como um ativo intangível que pode agregar valor 

aos produtos, serviços e até mesmo as pessoas da organização. 

 

1.b) Definição das questões iniciais: 

Após a decisão pela implantação de uma proposta de Gestão do Conhecimento 

a alta administração é responsável pela definição de questões iniciais que determinarão 

o encaminhamento dado à metodologia a ser aplicada. 

As questões iniciais, como coloca SELEME (2003, p.118-131), dizem respeito à 

determinação da oportunidade, equipe, amplitude e foco para implantação proposta. 

A oportunidade se refere à definição por parte da alta administração do 

interesse e motivação, urgência, capacidade de trabalho e disponibilização de recursos 

para a implantação. 

A definição da equipe relaciona-se ao envolvimento dos colaboradores da 

organização na implantação da proposta, na medida em que a alta administração deve 

definir quantas pessoas da empresa estarão envolvidas, qual o perfil das mesmas e se 

é necessário investir em capacitações para estes colaboradores. 

A amplitude da proposta de Gestão do Conhecimento é determinada pela alta 

administração quando a mesma opta pela implantação na empresa como um todo, em 

uma unidade ou pontualmente em um projeto piloto. Como este estudo tem como foco 

o estudo de ambientes organizacionais que trabalham por projetos, a amplitude dessa 

pesquisa se resume à implantação da proposta voltada para os projeto da organização 

– gestão do projeto – ou em todos os projetos simultaneamente – gerência de projetos. 

Por fim, a alta administração deve definir o foco da implantação da proposta. A 

Gestão do Conhecimento aplicada a projetos pode ter como foco o gerenciamento dos 

conhecimentos buscando-se: a) extrair elementos de inovação para os próximos 
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projetos; b) eficiência operacional na execução do projeto; c) relacionamento com o 

cliente. 

 

1.c) Formação da equipe responsável: 

A implantação de uma proposta de Gestão do Conhecimento para uma 

organização pode ser realizada por uma empresa ou um consultor contratado apenas 

para este fim. 

Porém, a organização deverá sempre indicar colaboradores chave para 

acompanhar o desenvolvimento da proposta e se apresentar como ponte de integração 

entre o conhecimento da empresa contratada e as necessidades da organização. 

Por outro lado, nada impede que a equipe que irá desenvolver e implantar a 

proposta de Gestão do Conhecimento seja da própria organização. Neste caso, deve-

se apenas atentar, para a definição dos aspectos citados no tópico anterior: definir 

quantas pessoas da empresa estarão envolvidas, qual o perfil das mesmas e se é 

necessário investir em capacitações para estes colaboradores. 

 

1.d) Definição de estratégias para Gestão do Conhecimento: 

Após a determinação da alta administração pela implantação da proposta de 

Gestão do Conhecimento é relevante que a mesma se comprometa em definir quais 

estratégias adotará para a implantação da metodologia. 

A definição das estratégias implica na adoção de posturas por parte da alta 

administração que influenciarão todos os colaboradores da organização, como por 

exemplo: 

• divulgação dos valores a princípios da organização; 

• criação de espaços para compartilhamento do conhecimento, como 

reuniões, eventos de conhecimento; 

• incentivo à explicitação de conhecimentos, habilidade e idéias. 
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2) Operacionalização 

A operacionalização da metodologia de Gestão do Conhecimento na 

organização pode ser concretizada após a validação da proposta por parte da alta 

administração. 

A efetiva implantação da proposta passa pela sensibilização dos colaboradores; 

alinhamento entre ambiente, estratégia e estrutura; aprimoramento dos processos de 

conhecimento dos projetos; e incentivo à consolidação da proposta. 

 

2.a) Sensibilização da organização: 

Para que os colaboradores da organização se conscientizem da importância da 

Gestão do Conhecimento na empresa é relevante propor uma apresentação e 

discussão em reunião geral para explicar como a proposta pode contribuir para o 

desenvolvimento da empresa e dos próprios membros. 

A sensibilização deve buscar a apresentação da importância do envolvimento 

de todos para o sucesso da proposta, e assim fazer com que os colaboradores se 

sintam parte do processo de mudança da organização de uma forma positiva.  

É relevante, ainda, apresentar os processos de criação, compartilhamento e 

reutilização de conhecimento já existentes na organização. Buscando-se mostrar que a 

nova metodologia propõe uma reordenação desses processos para que o 

conhecimento seja tratado como um ativo intangível de valor na organização.  

 

2.b) Alinhamento entre ambiente, estratégia e estrutura 

O alto nível de competitividade do mercado atual exige das organizações uma 

atenção redobrada ao ambiente externo e interno, a fim de formular de estratégias 

consistentes e buscar adaptações na estrutura organizacional. 

Para organizações orientadas por estruturas que trabalham por projetos é 

relevante acompanhar, analisar e atuar no ambiente externo e interno formulando 

estratégias que privilegiem a criação e compartilhamento de conhecimentos. 
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2.c) Aprimoramento do processo de conhecimento em projetos 

O processo de execução do projeto não garante por si só a criação, 

compartilhamento e reutilização de conhecimentos em projetos, apesar desse processo 

envolver, naturalmente, conhecimentos. 

Após a organização estar sensibilizada e ter determinado quais as suas 

estratégias voltadas para o conhecimento é relevante repensar os processos de 

execução dos projetos, a fim de criar um ambiente sistematizado propício à criação, 

compartilhamento e reutilização de conhecimentos no projeto. 

Um ambiente adequado, muitas vezes, não necessita de vultosos investimentos 

e aparatos tecnológicos. Nesse podem ser apontadas as seguintes iniciativas para 

aprimorar o processo de conhecimento em projetos: 

• revisão dos processo de criação, compartilhamento e reutilização de 

conhecimentos baseado na metodologia atual de projetos; 

• organização e disponibilização de informações e indicação de fontes de 

informação para o projeto; 

• criação de uma base de conhecimentos; 

• elaboração da documentação padrão de projetos, visando à 

apresentação de informações e conhecimentos de forma amigável 

(síntese e formato); 

• reordenação dos procedimentos do projeto visando estimular a criação, 

compartilhamento e reutilização de conhecimentos; 

• realização de eventos de compartilhamento conhecimento no projeto, 

como reuniões; 

• realização de eventos de compartilhamento conhecimento entre diversos 

projetos, como seminários de lições aprendidas. 

 

2.d) Incentivo a consolidação da proposta. 

Após a definição de um processo de criação, compartilhamento e reutilização 

conhecimentos adequado aos projetos da organização, o incentivo à utilização desse 
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processo é fator determinante para consolidação da proposta de Gestão do 

Conhecimento.  

O primeiro incentivo à utilização deve partir da alta administração. Entretanto o 

próprio processo deve garantir melhorias visíveis ao trabalho dos colaboradores para 

que os mesmos busquem utilizar a nova metodologia de Gestão do Conhecimento por 

perceberem valor nos conhecimentos gerados pela mesma. 

Todavia uma proposta metodológica de Gestão do Conhecimento aplicada a 

projetos não deve representar um acúmulo de atividades para os colaboradores da 

organização. Os processos de criação, compartimentos e reutilização dos 

conhecimentos devem ser sutilmente introduzidos na execução do projeto. Porém, 

mesmo sutis os processos devem representar melhorias no procedimento de execução 

do projeto. 
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QUADRO 5 - OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora, com base em SILVA (2004) 

O QUE COMO QUAL RESULTADO  

DIAGNÓSTICO 

-Realização de reuniões ou entrevistas 

-Aplicação de questionários 

-Análise da documentação de projetos 

-Caracterização do ambiente 

-Análise dos processos de projeto 

-Verificação da disposição da organização para 

criação do ambiente de GC 

CRIAÇÃO DO AMBIENTE -Com base no diagnóstico e literatura 

-Verificação das competências e demandas de 

informação e conhecimento da organização 

-Estudo dos processos de conhecimento e 

gerência de projetos.  

AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO 

Validação 

-Apresentação da proposta à Alta 

Administração 

-Análise e decisão sobre a viabilidade e 

questões fundamentais à aplicação 

 

Operacionalização 

-Com base no diagnóstico e na literatura 

-Reuniões com os colaboradores da 

organização 

-Estruturação de um ambiente propício à 

criação, compartilhamento e reutilização de 

conhecimentos aplicado a projetos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao elaborar as considerações finais desse estudo, busca-se retomar a questão 

inicial que delineou toda a pesquisa - como otimizar a criação, o compartilhamento, e a 

reutilização de conhecimentos gerados por projetos por meio de uma proposta 

metodológica de Gestão do Conhecimento? Para tanto, o ambiente organizacional de 

uma empresa de consultoria que realiza projetos para terceiros, permitiu identificar 

elementos relevantes para conclusão do estudo, tendo como apoio a literatura pertinente 

e o estudo de caso; analisar o ambiente organizacional voltado aos aspectos de criação, 

compartilhamento e reutilização de conhecimentos e propor uma metodologia adaptada 

às condições de uma instituição que trabalha por projetos. 

Dessa forma, procurou-se atingir o objetivo geral inicialmente proposto de 

desenvolver uma proposta metodológica de Gestão do Conhecimento, para otimizar o 

processo de criação, compartilhamento e reutilização de conhecimentos em projetos. A 

proposta metodológica foi fundamentada em um diagnóstico da instituição e na análise 

dos processos de projetos sob a ótica do conhecimento. 

O diagnóstico teve como base a compilação de informações coletadas em 

reuniões com colaboradores-chave da organização, aplicação de questionários e a 

análise da documentação de projetos, buscando-se analisar o processo de projetos, 

orientando a observação para a criação, o compartilhamento e a reutilização de 

conhecimentos. A análise dos processos de projetos foi feita procurando-se identificar a 

disposição da organização para a criação de um ambiente de Gestão do Conhecimento; 

mapear as competências técnicas/profissionais e pessoais/habilidades, relacionando-as 

com as etapas de execução e verificar as demandas de informação e conhecimentos dos 

projetos da organização. 

Pela compilação das reuniões foi possível identificar que a GO4! Consultoria de 

Negócios apresenta uma metodologia de projeto estruturada. Entretanto, os 

procedimentos adotados para atingir o resultado final do projeto ainda não estão 

padronizados e sistematizados, o que leva os colaboradores a não registrarem muitas 

informações e conhecimentos gerados no projeto e buscarem diferentes fontes de 



 

 

92

informação e conhecimento para resolver problemas semelhantes, sem que exista um 

compartilhamento sólido entre os mesmos. Diante desse quadro, a partir do contato com 

o trabalho alvo deste estudo, os colaboradores-chave da organização foram 

sensibilizados para importância de atentar para o processo de gestão das informações 

como ferramenta para a gestão do conhecimento e já iniciaram atividades no sentido de 

aprimorar a organização das informações da instituição.  

Por meio da aplicação de questionários, foi possível identificar que os 

colaboradores da GO4! Consultoria de Negócios concordam parcialmente com as práticas 

atuais da organização em favorecimento da criação de ambiente de Gestão do 

Conhecimento, fato que exigiria um trabalho de adequação desse ambiente para 

implantação da proposta metodológica; mapear as competências técnicas/profissionais e 

pessoais/habilidades relacionadas ao processo do projeto, verificando a necessidade de 

estimular o desenvolvimento de algumas competências primordiais, como a busca por 

informações para obter eficiência da execução do projeto e, por fim, identificar a demanda 

de informações e conhecimentos, realizada por meio da aplicação do questionário e 

análise da documentação de projetos, que refletiu na conscientização da empresa sobre a 

necessidade de investir na construção de uma base de conhecimento. 

Após a realização do diagnóstico e a partir da compreensão dos processos dos 

projetos da organização foi possível identificar os modos de conversão e criação de 

conhecimentos nos projetos da GO4! Consultoria de Negócios, baseado em NONAKA e 

TAKEUCHI (1997), e os processos de gerência de projetos, com base no PMI (2000), que 

podem ser aplicados neste caso. Estas análises contribuem para o entendimento dos 

processos da empresa e como um incentivo ao desenvolvimento de novas práticas e 

métodos que possam favorecer a criação, o compartilhamento e a reutilização de 

conhecimentos em projetos. 

A estrutura da proposta metodológica, produto final desta pesquisa, é constituída 

por: 

1) Diagnóstico organizacional – foram indicados, nesta seção, procedimentos 

para análise da estrutura organizacional, dos processos de projetos e da disposição da 

organização para criação do ambiente para Gestão do Conhecimento; 
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2) Planejamento e criação do ambiente – fazem parte desta seção elementos que 

devem ser considerados para o planejamento e criação do ambiente, sendo, análise das 

competências técnicas/profissionais e pessoais/habilidades, verificação das demandas de 

informação e conhecimento e estudos dos processos de conhecimento e gerência de 

projetos; 

3) Ações para implementação da proposta - constam dois momentos distintos 

para implementação da proposta, descritos nesta seção, validação e operacionalização. 

As ações sugeridas para o momento de validação passam pela apresentação da proposta 

à Alta Administração, definição das questões iniciais, formação da equipe responsável e 

definição de estratégias de Gestão do Conhecimento. O momento de operacionalização 

conta com as ações de sensibilização da organização, alinhamento entre ambiente, 

estratégia e estrutura, aprimoramento do processo de conhecimentos em projetos e o 

incentivo à consolidação da proposta. 

A validação da proposta foi feita por meio de uma reunião na GO4! Consultoria de 

Negócios, com colaboradores-chave, sendo considerada em todos os aspectos viável 

para sua aplicação. 

Acredita-se que o estudo dos processos de criação, compartilhamento e 

reutilização de conhecimentos tratados nessa pesquisa podem contribuir para o 

desenvolvimento da área de Gestão do Conhecimento, mesmo que de maneira modesta, 

bem como na elaboração de metodologias para sistematização desta temática voltada à 

elaboração e gerenciamento de projetos, desde que sejam observados o contexto e as 

especificidades. 

A proposta é inovadora na forma como foram construídos os procedimentos 

metodológicos de análise dos modos de conversão e criação de conhecimento voltado 

para os processos de projetos e gerência dos mesmos, colocando em evidência os 

aspectos positivos da pesquisa. No entanto, dada à complexidade da pesquisa tem-se 

como limitações a caracterização da mesma como estudo de caso e o grande volume de 

dados gerados para análise, pois, qualquer replicação deve atentar para as 

especificidades e adequações às considerações finais ao novo caso. 
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Diante de todo o trabalho empenhado no desenvolvimento desse estudo, ressalta-

se a importância do envolvimento por parte da Alta Administração, antes de qualquer 

ação voltada para Gestão do Conhecimento aplicada a projetos, em disseminar na 

organização a cultura do conhecimento como um ativo intangível que pode agregar valor 

aos produtos, serviços e aos colaboradores da organização. E este conhecimento pode 

ser configurado em elementos de inovação para novos projetos, de eficiência operacional 

e como fator de aprimoramento do relacionamento com o cliente.  

Buscou-se nessa pesquisa, meios para que organizações, comunidade 

acadêmica e científica pudessem se beneficiar com um modelo de Gestão Conhecimento 

aplicado a projetos, abrindo uma nova possibilidade de análise do processo de criação e 

gestão do conhecimento na área de Gestão de Projetos. Contudo, entende-se que toda a 

pesquisa não se limita ao que nela foi apresentado, sugere-se alguns pontos que podem 

e devem ser motivos para outras pesquisas, na temática de criação, compartilhamento e 

reutilização de conhecimentos: 

• elaborar um modelo de identificação e desenvolvimento de competências, 

adequado ao processo de criação de conhecimentos em projetos; 

• criar uma ferramenta de análise e aprimoramento de processos de 

conhecimentos de projetos; 

• avaliar resultados da implementação da metodologia desenvolvida em 

diferentes organizações, buscando uma generalização e consolidação da 

proposta. 



 

 

95

REFERÊNCIAS 
 

BASGAL, D. O. Fundamentos da gestão de projetos. FVG/ISAE. Global Business 

Administration curso disponibilizado pelo ISAE / FVG em 2004. 

 

BOSHYK, Y. Além da gestão do conhecimento: como as empresas mobilizam a 

experiência. In. DAVENPORT, T. H. MARCHAND D. A. Dominando a Gestão da 
Informação. Tradução Carlo Gabriel Porto Bellini e Carlos Alberto Silveira Netto Soares - 

Porto Alegre: Bookman, 2004. p. 65-72. 

 

BUKOWIT, W.; WILLIAMS, R. Manual de gestão do conhecimento. Tradução por: 

Carlos Alberto Silveira Netto. Porto Alegre: Bookmann, 2002 

 

DAVENPORT, T. H. MARCHAND D. A. A gc é apenas uma boa gestão da informação. 

In:___. Dominando a Gestão da Informação. Tradução Carlo Gabriel Porto Bellini e 

Carlos Alberto Silveira Netto Soares - Porto Alegre: Bookman, 2004. p. 189-194. 

 

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial:  como as organizações 

gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

 

DESPRES, C. CHAUVEL, D. Como mapear a gestão do conhecimento. In: ___. 

DAVENPORT, T. H. MARCHAND D. A. Dominando a Gestão da Informação. Tradução 

Carlo Gabriel Porto Bellini e Carlos Alberto Silveira Netto Soares - Porto Alegre: Bookman, 

2004. p. 194-201. 

 

GIL. A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social.  4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

GRUPO GARTNER. Tecnologia da informação, administração do conhecimento e 

tecnologia: chave do sucesso. Encarte especial da revista Exame, n° 669, ago. 1998. 

 



 

 

96

HANSEN, M. T.; NITIN, N.; TIERNEY, T. Qual a sua estratégia para administrar o 

conhecimento? Harvard Business Review, mar./apr., 1999. 

 

KROGH, G, V.; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Facilitando a criação de conhecimento: 
reinventando a empresa com o poder da inovação contínua. Rio de Janeiro: Campus, 

2001. 

 

NONAKA, I. TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa: como as empresa 

japonesas geram dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 

PMI. A guide to the project management body of knowledge – PMBOK. Tradução: 

PMI MG. Minas Gerais. 2002. 

 

PRADO, D. Planejamento e controle de projetos. Belo Horizonte: Editora de 

Desenvolvimento Gerencial, 1998. 

 

PROBST, G. RAUB, S. ROMHARDT, K. Compartilhando e distribuindo conhecimento. In. 

___. Gestão do conhecimento: os elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: 

Bookman, 2002. p. 135 -163. 

 

SANTOS, A. R.; PACHECO, F. F.; PEREIRA, H. J.; BASTOS JR., P. A. Gestão do 

conhecimento como modelo empresarial. In: _____. Gestão do conhecimento: uma 

experiência para o sucesso empresarial. Curitiba: Champagnat, 2001. 

 

SELEME, A. Proposta de gestão do conhecimento orientada por condições 
organizacionais de contorno. Florianópolis, 2003. 181 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 



 

 

97

SILVA, H. F. N. Criação e compartilhamento de conhecimento em comunidades de 
prática: uma proposta metodológica. Florianópolis, 2004. 212 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

SIMM, E. B. Apostila de Estatística.doc. Curitiba,[200-]. Arquivo Digitado. 

 

STRAUHS, F. R. Gestão do conhecimento em laboratório acadêmico: proposição de 

metodologia. Florianópolis, 2003. 420 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – 

Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios 

de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus,1998. 

 

TEIXEIRA, J. F. Gerenciando o conhecimento: como a empresa pode usar a memória 

organizacional e a inteligência competitiva no desenvolvimento de negócios. Rio de 

Janeiro: Ed. Senac, 2000. 

 

TERRA, J. C. C. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial, uma 

abordagem baseada no aprendizado e na criatividade. 3. ed. São Paulo: Negócio Editora, 

2001. 

 

TRISKA, R. Proposta de uma base de dados institucional para gestão do 
conhecimento. Florianópolis, 2001. 133 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) 

– Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da Universidade Federal de 

Santa Catarina.  

 

TURBAN, E. M.; LEAN, E.; WETHERBE, J. Gestão do conhecimento. In:___.Tecnologia 
da informação para gestão do conhecimento. São Paulo: Bookmann, 2004. p. 324-

360. 



 

 

98

 

VALERIANO, D. L. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. São 

Paulo: Markron Books, 2001. 

 

VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2003. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. . Tradução: Daniel Grassi. 2. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2001. 



 

 

99

 

 

 

 

 

APÊNDICES E ANEXOS 

 

 

APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS .................................................. 101 

APÊNDICE 2 – APRESENTAÇÃO DA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA............... 103 

APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DA PROPOSTA................. 107 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIOS .......................................................................... 110 

ANEXO 2 – MODELOS DE RELATÓRIOS GO4!............................................... 119 



 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 1 
ROTEIRO DE ENTREVISTAS 



 

 

101

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Os temas básicos para as reuniões/entrevistas são: 

 

1) Dados de identificação da pessoa entrevistada, determinando função, formação, 

campo de atuação. 

2) Organização e administração da estrutura da empresa. 

3) Gerenciamento dos projetos 

4) Produção de informações e conhecimentos nos projetos 

5) Processos de disseminação e utilização de informações e conhecimentos para um 

projeto e para vários projetos 

6) Avaliação do compartilhamento de conhecimentos tácito 

7) Avaliação de registros / conhecimento explícito e sistematização de processos 
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APRESENTAÇÃO DA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
CURSO DE GESTÃO DA INORMAÇÃO 
GRADUANDA: BÁRBARA NASCIMENTO BARBOSA 
 
VALIDAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO APLICADA 
A PROJETOS – GO4! CONSULTORIA DE NEGÓCIOS 
 

Posicione–se em relação aos aspectos da proposta metodológica de Gestão do Conhecimento 
aplicada a projetos. 

 
1) A proposta metodológica sugere a realização de um diagnóstico do ambiente 
organizacional como ponto de partida. São indicados como procedimentos as seguintes análises: 

estrutura organizacional; processo de projetos; e disposição da empresa para criação do ambiente 

para Gestão do Conhecimento. Qual a sua opinião sobre o diagnóstico: 

a) Concordo Plenamente (   ) 

b) Concordo (   ) 

c) Concordo Parcialmente(   ) 

d) Discordo (   ) 

e) Discordo Plenamente (   ) 

Comentários ou sugestões: 
 

2) A proposta metodológica sugere o planejamento e criação do ambiente voltado para o 

conhecimento. São indicados como procedimentos: análise das competências 

técnico/profissionais e pessoais/habilidades; verificação de demandas de informação e 

conhecimento; estudo dos processos de conhecimento; estudo dos processos de gerência de 

projetos. Qual a sua opinião sobre o planejamento e a criação do ambiente: 

a) Concordo Plenamente (   ) 

b) Concordo (   ) 

c) Concordo Parcialmente(   ) 

d) Discordo (   ) 

e) Discordo Plenamente (   ) 

Comentários ou sugestões: 
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3) A proposta metodológica sugere as ações para implementação em dois momentos distintos: 

validação e operacionalização. 

a. São indicados como procedimentos da validação: apresentação da proposta a Alta 

Administração; definição das questões iniciais; formação da equipe responsável; definição de 

estratégias para Gestão do Conhecimento. Qual a sua opinião sobre a validação: 

a) Concordo Plenamente (   ) 

b) Concordo (   ) 

c) Concordo Parcialmente(   ) 

d) Discordo (   ) 

e) Discordo Plenamente (   ) 

Comentários ou sugestões: 
 

 

b. São indicados como procedimentos da operacionalização: sensibilização da organização; 

alinhamento entre ambiente, estratégia e estrutura; aprimoramento do processo de conhecimento 

em projetos; incentivo a consolidação da proposta. Qual a sua opinião sobre a operacionalização: 

a) Concordo Plenamente (   ) 

b) Concordo (   ) 

c) Concordo Parcialmente(   ) 

d) Discordo (   ) 

e) Discordo Plenamente (   ) 

Comentários ou sugestões: 
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ANEXO 1 
QUESTIONÁRIOS 
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QUESTIONÁRIO 1 
DIAGNÓSTICO PARA CRIAÇÃO DO AMBIENTE PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO* 
 
Procedimentos 

1. Leia com atenção para verificar dúvidas no entendimento das questões 
2. Entrega individual 

 
Em relação às frases a seguir, assinale um X no grau de concordância ou discordância com cada uma das 
afirmações: 
 
Legenda: 
(CT) – CONCORDO TOTALMENTE 
(C) – CONCORDO 
(CP) – CONCORDO PARCIALMENTE 
(DT) – DISCORDO TOTALMENTE 
(NA) – NÃO SE APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*QUESTIONÁRIO ADAPTADO, COM BASE EM TERRA J.C.C. GESTÃO DO CONHECIMENTO: O grande desafio 

empresarial. 
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DIAGNÓSTICO PARA CRIAÇÃO DO AMBIENTE PARA GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1 ESTRATÉGIA E ALTA ADMINISTRAÇÃO CT C CP DT NA

1.1 Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core 
competences da empresa, ou seja, sobre quais são os pontos 
fortes em termos de competências. 

     

1.2 A macroestratégia da empresa é comunicada amplamente      

1.3 A alta administração estabelece, freqüentemente, metas 
desafiadoras e um sentido de urgência para a mudança da 
realidade em direção a uma visão estabelecida. 

     

2 CULTURA ORGANIZACIONAL CT C CP DT NA
2.1 A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma 

consistente, por atos simbólicos e ações. 
     

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

     

2.3 As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo.      

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

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

     

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

     

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

     

2.8 Novas idéias são valorizadas. Há permissão para discutir “idéias 
bobas”. 

     

2.9 As realizações importantes são comemoradas.      

2.10 Há grande tolerância para piadas e humor.      

2.11 Realizam-se, com freqüência, reuniões informais, fora do local de 
trabalho, para a realização de brainstorming. 

     

2.12 Os layouts são conducentes à troca informal de informação (uso      
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de espaços abertos e salas de reunião). São poucos os símbolos 
de status e hierárquicos 

3 ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO CT C CP DT NA
3.1 Há um uso constate de equipes multidisciplinares e formais que 

se sobrepõem à estrutura formal tradicional e hierárquica. 
     

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

     

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

     

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

     

4 POLÍTICAS E PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

CT C CP DT NA

4.1 O processo de seleção é bastante rigoroso.      

4.2 Há uma busca de diversidade (personalidade, experiências, 
cultura, educação formal etc) e aumento da criatividade por meio 
do recrutamento. 

     

4.3 O planejamento de carreira busca dotar os colaboradores de 
diferentes perspectivas e experiências. 

     

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

     

4.5 Há um elevado investimento e incentivo ao treinamento e 
desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores. 
Estimulam-se treinamentos que levam ao auto-conhecimento. 

     

4.6 Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e 
interação com outras pessoas de dentro e fora da empresa. 

     

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

     

4.8 Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou 
são demitidas) na empresa em comparação com outras do 
mesmo setor. 

     

4.9 A evolução dos salários está associada, principalmente, à 
aquisição de competências e não ao cargo ocupado. 
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4.10 Existem esquemas de pagamento associados ao desempenho da 
equipe (e não apenas ao desempenho individual). Os créditos 
são compartilhados. 

     

4.11 Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior 
parte de colaboradores. 

     

4.12 Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior 
parte dos colaboradores. 

     

5 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CT C CP DT NA
5.1 A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para 

baixo, de baixo para cima e entre as áreas distintas) 
     

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

     

5.3 Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação 
do conhecimento e Know How existente na empresa. 

     

6 MENSUARAÇÃO DOS RESULTADOS CT C CP DT NA
6.1 Existe uma grande preocupação em medir resultados sob várias 

perspectivas (financeiras, operacionais, estratégicas, aquisição de 
conhecimento) 

     

6.2 Os resultados são amplamente divulgados internamente      

7 APRENDIZADO COM O AMBIENTE      

7.1 A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários 
mecanismos formais e informais bem estabelecidos para essa 
finalidade. 

     

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

     

7.3 A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com 
universidade e institutos de pesquisa externa. 

     

7.4 A decisão de realizar alianças está, freqüentemente, relacionada 
a decisões estratégicas e de aprendizado importantes. Os 
colaboradores da empresa percebem, muito claramente, esse 
objetivo de aprendizado. 
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QUESTIONÁRIO 2 
MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS6 

 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
 
Função: ______________________________________________________________________ 
 
2 ESCOLARIDADE 
 
FORMAÇÃO 
 
(   ) 2º Grau Completo                                          (   ) 3º Grau Completo 
(   ) 2º Grau Incompleto                                        (   ) 3º Grau Incompleto 
 
 
(    ) Mestrado - (   )  Completo -  Ano de Término: __________ 
                        (   )  Em Curso  
 
  Grande Área de Conhecimento: ______________________________________________ 
 
   Ênfase: _________________________________________________________________ 
 
 
(   ) Doutorado     (   )Completo                   Ano de Término: __________ 
                           (   )Em Curso  
                               
 
  Grande Área de Conhecimento: ______________________________________________ 
 
   Ênfase: _________________________________________________________________ 
 
Curso de Formação: ________________________________________________________ 
 
 
3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Experiência Profissional Específica: 
Último ano: _______________________________________________________________ 
Últimos 5 anos: ____________________________________________________________ 
 
Especifique as grandes áreas de atuação: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     
 
 

                                            
6 Este instrumento de coleta de dados foi elaborado pelo CEFET-PR – Laboratório de Inovação e Tecnologia de Sistemas Embarcados – 
LIT - adaptado 
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INTERAÇÃO SOCIAL 
 
 
Considerando a escala de pesos abaixo, analise cada uma das características em seqüência, e qualifique o 
seu grau de habilidade em cada uma delas 
 
0 – inexistente 
2 – principiante 
3 – competente 
4 – proficiente 
5 -  especialista 
 
_____ liderança                                                            ____ previsão de problemas 
____ coordenação                                                       ____ resolução de problemas   
____ motivação de pessoas                                           ____ busca da informação 
____ fomentação do trabalho em equipe                       ____ tratamento da informação 
____ delegação de autoridade                                        ____ pensamento analítico 
____ gestão de mudanças                                               ____ pensamento pró-ativo 
____ apoio ao desenvolvimento de outrem                     ____ pensamento conceitual 
____ gestão de resultados                                                ____ pensamento estratégico 
____ negociação                                                               ____ pensamento multidisciplinar 
____ valorização da comunicação                                    ____ capacidade de projetar 
____ comunicação oral                                                      ____capacidade de mobilização 
____ persuasão                                                                  ____ empreendedorismo 
____ consciência interpessoal                                           ____ inovação 
____ influência                                                                 ____ persistência  
____ participação em equipes                                                           ____ decisão 
____ orientação para clientes                                                            ____ definição de metas 
 
____ consciência pessoal 
____ confiança pessoal 
____ motivação pessoal 
____ credibilidade pessoal 
____ gestão do stress 
____ projeto de vida 
____ inteligência emocional 
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QUESTIONÁRIO 3 
Levantamento de demandas, prioridades e necessidades de informação 

 
Nome: 
Área de trabalho: 
Cargo: 
Tempo de serviço: 
 

 

1) Que tipo de informações/documentos necessita para desenvolver seu trabalho? 
 

2) Como obtém informações para o seu trabalho? 
 

(   ) Consulta o material disponível na sua área 

(   ) Consulta material de outras áreas 

Quais: ................................................................... 

(   ) Consulta informações disponíveis na intranet da organização. 

(   ) Consulta informações disponíveis no site da organização ou em outros sites da 

Internet. 

(   ) Empresta de bibliotecas 

Quais..................................................................... 

(   ) Outra forma de acesso 

Especifique:.......................................................... 

 

3) Considerando apenas a informação disponível na organização, indique brevemente 
as  facilidades encontradas para acessá-la 

 

4) Considerando apenas a informação disponível dentro da organização, indique 
brevemente os obstáculos encontrados para acessá-la 

 

5)  Considerando a informação coletada externamente à organização, indique 
brevemente as facilidades encontradas para acessá-la 
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6) Considerando a informação coletada externamente à organização, indique 
brevemente os obstáculos encontrados para acessá-la 

7) A área em que trabalha produz/gera informação? 
 

(    ) Sim                  (    ) Não 

 

8) Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva, que tipos de documentos são 
gerados/produzidos? 

 

(   ) Relatórios 

(   ) Mapas 

(   ) Fotografias 

(   ) Dossiês 

(   ) Boletins 

(   ) Materiais para divulgação da organização 

(   ) Materiais para outras organizações 

(   ) Outros 

Especifique o tipo: ................................................................ 

 

9) Na sua opinião quais são as pessoas que você considera chave na produção ou 
geração de documentos na organização? 

 

10) Como são compartilhadas (trocadas) as informações que resultaram das pesquisas 
desenvolvidas por você? 

 

11) Quais são as suas sugestões para a troca ou compartilhamento de informações e 
conhecimentos? 

 

12) Quais são as informações/documentos armazenados na organização? De que forma 
essas informações/documentos são armazenados? 

 

13) Quais são os obstáculos para a recuperação da informação? 
 

14) De acordo com a sua experiência quais as sugestões que você daria para tornar 
mais efetiva a geração e recuperação de informações/documentos na organização? 
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MODELOS DE RELATÓRIOS GO4! 
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