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1. lntroduc;ao 

Gestae do conhecimento em uma empresa de telecomunicag6es 

_ _f§i_te _trabc:ti~Q_J~r:n~ .. 9~_gpj_etiyo analisf!r__ Lima das areas de uma empresa de 

telecomunicag6es e proper metodologias de gestae do conhecimento, 

principalmente no que se refere aos processes de expansao da empresa em novas 

cidades. 

2. Problema 

0 Setor de Telecomunicag6es 

Em urn mercado de servigos ligados a tecnologia, o conhecimento e instrumento de 

trabalho muito valorizado. Desta maneira, bons profissionais, que detem 

conhecimentos sobre tecnologias especfficas sao fortemente disputados pelas 

empresas, gerando o aumento de turn over. Da mesma maneira, em urn cenario de 

forte crescimento onde as coisas acontecem muito rapido, as boas praticas e lig6es 

aprendidas costumam nao ser registradas e transmitidas. 

Na empresa analisada existe a preocupagao com o repasse de informag6es nos 

treinamentos ministrados. Contudo, existe urn cenario relativamente conturbado 

quando se trata do langamento de novas cidades (expansao), pois muitos 

colaboradores sao contratados rapidamente e ja comegam a produzir sem o prepare 

necessaria. Algumas vezes nao ha tempo habil para conhecer adequadamente o 

funcionamento da organiza9ao, suas polfticas e processes. 

Alem dos treinamentos, existem praticas informais de repasse de informag6es 

praticas no proprio ambiente de trabalho (on the job), porem a empresa ainda 
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necessita desenvolver e aprimorar tecnicas para que conhecimento seja: 

• disseminado de maneira eficaz; 

• registrado adequadamente; 

• retido na organizagao, quando alguem se desliga; 

• retido na area quando alguem e transferido; 

-- --. -t'ransferido dos mais experientes para os menos experientes. 

E necessaria encontrar alternativas que permitam maior perenidade do 

conhecimento e que facilitem o trabalho no dia-a-dia. 

A maioria das iniciativas de crescimento e expansao da empresa e realizada sob a 

forma de projetos, mas nem todos tern uma visao clara de como gerenciar projetos 

de mediae alta complexidade, como eo caso da expansao da empresa para uma 

nova cidade. lnfelizmente aqueles que tern maior conhecimento nestes projetos nem 

sempre os repassam e isto gera constantemente uma necessidade de 

reaprendizado. 

3. Objetivos: 

Os objetivos esperados com a gestao adequada do conhecimento sao: 

• Aceleragao do tempo de conclusao dos projetos; 

• Melhoria na qualidade nas informag6es registradas e repassadas; 

• Melhoria na colaboragao intra e inter equipes; 

• Diminuigao do retrabalho; 

• Preservagao das boas praticas. 
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4. Justificativas: 

A empresa possui problemas com a perda, falta de registro ou disseminac;ao de 

conhecimentos que impacta diretamente em sua produtividade e qualidade, bern 

como gera retrabalhos desnecessarios. 

Muitos profissionais estao sobrecarregados de atividades e tern poucas ferramentas 

de gerenciamento de informac;6es para ajuda-los no dia-a-dia. Os funcionarios em 

varies mementos perdem muito tempo na busca de informac;6es necessarias para 

execuc;ao de suas atividades. Muitas vezes nao conseguem encontrar as 

informac;6es, que parecem ter desaparecido. Estes problemas sao causados nao 

somente pela falta de informac;ao, mas principalmente pela falta de organizac;ao 

clara. As pessoas usam informac;ao dentro do contexte do que fazem no momenta, 

mas muitas vezes esquecem que outros provavelmente tambem precisarao desta 

informac;ao no futuro. Precisam ter acesso a informac;ao correta para realizar suas 

atividades, mas s6 se preocupam com isso quando necessitam. 

Ha que se rever este processo de trabalho dentro da organizac;ao, pois a informac;ao 

precisa ter acesso facil, rapido e confiavel. 0 processo de busca de informac;6es 

deve ser mais eficaz, bern como seu processo de retenc;ao e disseminac;ao. 

5. Metodologia: 

Para obtenc;ao de informac;6es sabre a situac;ao atual da empresa, no que se refere 

ao processo de lanc;amento de novas cidades, optou-se pela realizac;ao de uma 

pesquisa baseada em urn questionario qualitative com 5 gerentes da organizac;ao 

(vide anexo), que ja tiveram experiencia com o lanc;amento de novas cidades. Esta 

pesquisa foi realizada pessoalmente e/ou via telefone. 
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Os objetivos da pesquisa foram: 

• Mapear o processo de gestao de conhecimento existente para lan9amento de 

novas cidades; 

• ldentificar possfveis gerados pela falta de gestao de conhecimento na 

organiza9ao; 

• Descobrir como a informa9ao e registrada e disseminada; 
-·-------~----- -----·-------------- -·- ---- -·------- -·--· 

• ldentificar oportunidades para se reter boas praticas, aproveitar li96es 

aprendidas bern como registrar e disseminar o conhecimento 

adequadamente. 
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6. Fundamentac;ao Te6rica 

0 conhecimento cada vez mais vern se tornando urn ativo importante para as 

empresas e urn diferencial competitive, em urn cenario bastante competitive e 

incerto. A sua gestao e algo que ganha cada vez mais importancia no cenario 

corp()ratiy_(), porem muitas empresas ainda nao sabem como trabalhar esta questao 

de maneira adequada ou nao se atentaram para sua importancia. 

Para Takeuchi e Nonaka (2004) o conhecimento pode ser explicito ou tacito. 0 

conhecimento explfcito pode ser expresso em palavras, numeros ou sons e 

compartilhado na forma de dados, formulas cientfficas, recursos visuais, fitas de 

audio, especificag6es de produtos ou manuais. 0 conhecimento tacito nao e 

facilmente visfvel e explicavel. Ele e diffcil de formalizar, tornando a comunicagao e o 

compartilhamento diffcil. 

0 conhecimento tacito tern a dimensao "tecnica", que engloba habilidades informais 

e de diffcil detecgao. Os insights altamente subjetivos e pessoais, as intuig6es, os 

palpites e as inspirag6es derivadas da experiencia corporal, todos se encaixam 

nesta dimensao. 0 conhecimento tacito tambem contem importante dimensao 

cognitiva. As crengas, percepg6es, ideais, valores, emog6es, modelos mentais tao 

inseridos em n6s que os consideramos naturais. 0 conhecimento e explicito e tacito. 

Ele e inerentemente paradoxa!, pois e formado do que aparenta ser dois opostos 

(Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Para Takeuchi e Nonaka (2004) a criagao do conhecimento inicia com a socializagao 

e passa por quatro modos de conversao do conhecimento, formando urn espiral. 

• Socializagao: compartilhar e criar conhecimento tacito atraves de experiencia 

direta. 

• Externalizagao: articular conhecimento tacito atraves do dialogo e da reflexao. 

• Combinagao: sistematizar o conhecimento e aplicar o conhecimento explicito 

e a informagao. 

• lnternalizagao: Aprender a adquirir novo conhecimento tacito na pratica. 
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Gada modulo do processo SECI envolve a combinagao diferente das entidades de 

criagao do conhecimento: 

1 - Socializagao: indivfduo para indivfduo. 

2 - Externalizagao: indivfduo para grupo. 

3- Combinagao: grupo para organizagao. 

4 - lnternalizagao: organizagao para indivfduo. 

A organizagao nao pode criar conhecimento por si mesma, pois ele e criado pelos 

indivfduos. Assim, e muito importante que a organizagao estimule a criagao do 

conhecimento (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Tornar o conhecimento pessoal disponfvel para os outros e a atividade central da 

empresa criadora de conhecimento. 

As organizagoes tradicionalmente utilizam modelos "top down" e "botton up" de 

administragao, mas de acordo com Hirotaka Takeuchi e lkujiro Nonaka (2004) estes 

modelos tern limitagao na gestao do conhecimento. Nos dois modelo os 

administradores medianos desempenham urn papel mfnimo. Em The Knowledge

Creating Company eles propoem urn modelo de administragao "middle-up-down" 

como o meio mais eficaz de administrar o caos criativo na organizagao. Neste 

modelo, a alta administragao proporciona a visao ou sonho para a organizagao, 

enquanto os empregados da linha de frente, nas trincheiras, olham para a realidade. 

0 papel do administrador mediano e resolver a contradigao entre o que a alta 

administragao espera criar e o que existe verdadeiramente no mundo real. Neste 

modelo, o conhecimento e criado pelos administradores medianos. 0 conhecimento 

nao e criado pelo modelo top-down nem pelo modelo bottom-up, mas pela sfntese 

dos dois (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

6.1. Conhecimento e lnformagao 

0 conhecimento e similar e diferente da informagao. De acordo com Takeuchi e 
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Nonaka (2004), o conhecimento e uma func;ao de uma determinada instancia, 

perspectiva ou intenc;ao, e sobre ac;ao. E sempre conhecimento "para algum fim" e, 

em terceiro Iugar, o conhecimento, como informac;ao, e sobre significado. E 
especffico ao contexte relacional. Conhecimento e a crenc;a verdadeira e justificada. 

De acordo com Bateson (1979}, "a informac;ao consiste em diferenc;as que fazem 

diferenc;a". A informac;ao proporciona urn novo ponte de vista para a interpretac;ao de 

eventos ou objetos, que torna visfveis os significados previamente invisfveis ou 

ilumina conex6es inesperadas. 

A informac;ao e urn fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento criado pelo 

mesmo fluxo de informac;ao, ancorado nas crenc;as e no compromisso de seu 

portador. 0 conhecimento e essencialmente relacionado a ac;ao humana (Takeuchi e 

Nonaka, 2004). 

6.2. Quatro modes de conversao do conhecimento 

Socializac;ao: do conhecimento tacite em conhecimento tacite 

A socializac;ao e urn processo de compartilhamento de experiencias e, a partir daf, 

da criac;ao do conhecimento tacite, como modelos mentais e habilidades tecnicas 

compartilhadas. Urn indivfduo pede adquirir conhecimento tacite diretamente de 

outros indivfduos, sem usar a linguagem. Os aprendizes trabalham com seus 

mestres e aprendem sua arte nao at raves da linguagem, mas sim at raves da 

observac;ao, imitac;ao e pratica (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

0 segredo para a aquisic;ao do conhecimento tacite e a experiencia. Sem 

experiencia compartilhada, e extremamente diffcil para uma pessoa projetar-se no 

processo de raciocfnio do outre indivfduo. A mera transferencia de informac;6es 

muitas vezes tara pouco sentido se estiver desligada das emoc;6es associadas e dos 

contextos especfficos nos quais as experiencias compartilhadas sao embutidas 

(Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Externalizac;ao: do conhecimento tacite em conhecimento explfcito 
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A externalizagao e um processo de articulagao do conhecimento tacite em conceitos 

explfcitos. Pode ser definido tambem como um processo de criagao do 

conhecimento perfeito, na medida em que o conhecimento tacite se torna explfcito, 

expresso na forma de metatoras, analogias, conceitos, hip6teses ou modelos 

(Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Dentre os quatro modes de conversao do conhecimento, a externalizagao e a chave 

para a criagao do conhecimento, pais cria conceitos novas e explfcitos a partir do 

conhecimento tacite. Para converter o conhecimento tacite em conhecimento 

explfcito de forma eficiente e eficaz usamos sequencialmente a metafora, analogia e 

modele (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

A metafora e uma forma de perceber ou entender intuitivamente uma coisa 

imaginando outra coisa simbolicamente. E usada com mais frequencia no raciocfnio 

abdutivo ou em metodos nao-analfticos para a criagao de conceitos radicais. Nao 

constitui a analise nem a sfntese dos atributos comuns de coisas associadas. As 

contradig6es inerentes a uma metafora sao harmonizadas pela analogia, o que 

reduz o desconhecido destacando o carater comum de duas coisas diferentes 

(Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Metafora e analogia muitas vezes se confundem. A associagao de duas coisas pela 

metafora e motivada em grande parte pela intuigao e par imagens holfsticas e nao 

tem como objetivo encontrar diferengas entre elas. Par outre lado, a associagao 

atraves da analogia e realizada pelo pensamento racional e concentra-se nas 

semelhangas estruturais/funcionais entre as duas coisas, daf suas diferengas. 

Assim, a analogia nos ajuda a entender o desconhecido atraves do conhecido e 

elimina a lacuna entre a imagem e o modele 16gico. Depois de criados, os conceitos 

explfcitos podem entao ser modelados. Em um modele 16gico, nao deve haver 

contradig6es e todos os conceitos e proposig6es devem ser expresses em 

linguagem sistematica e 16gica coerente (Takeuchi e Nonaka, 2004). 
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Combina9ao: do conhecimento explfcito em conhecimento explfcito 

Para Takeuchi e Nonaka (2004) a combina9ao e urn processo de sistematiza9ao de 

conceitos em urn sistema de conhecimento. Esse modo de conversao do 

conhecimento envolve a combina9ao de conjuntos diferentes de conhecimento 

explfcito. Os indivfduos trocam e combinam conhecimentos atraves de meios como 

documentos, reuni6es, conversas ao telefone ou redes de comunica9ao 

computadorizadas. A reconfigura9ao das informa96es existentes atraves da 

classifica9ao, do acrescimo, da combina9ao e da categoriza9ao do conhecimento 

explfcito (como realizado em bancos de dados de computadores) pode levar a novas 

conhecimentos. A cria9ao do conhecimento realizada atraves da educa9ao e do 

treinamento formal nas escolas normalmente assume esta forma. 

lnternaliza9ao: do conhecimento explfcito em conhecimento tacite 

Para Takeuchi e Nonaka (2004) a internaliza9aO e 0 processo de incorpora9aO do 

conhecimento explfcito no conhecimento tacite e esta intimamente relacionada ao 

"aprender fazendo". Quando sao internalizadas nas bases de conhecimento tacite 

dos indivfduos sob a forma de modelos mentais ou know-how tecnico compartilhado, 

as experiencias atraves da socializa9ao, externaliza9ao e combina9ao tornam-se 

ativos e valiosos. No entanto, para viabilizar a cria9ao do conhecimento 

organizacional, o conhecimento tacite acumulado precisa ser socializado com os 

outros membros da organiza9ao, iniciando assim uma nova espiral de cria9ao do 

conhecimento. 

Para que o conhecimento explfcito se torne tacite, e necessaria a verbaliza9ao de 

diagrama9ao do conhecimento sob a forma de documenta9ao, manuais e hist6rias 

orais. A documenta9ao ajuda os indivfduos a internalizarem suas experiencias, 

aumentando assim seu conhecimento tacite. Alem disso, os documentos ou manuais 

facilitam a transferencia do conhecimento explfcito para outras pessoas, ajudando-
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as a vivenciar indiretamente as experiemcias dos outros (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

A internalizagao tambem pode ocorrer sem que na verdade se tenha que 

"reexperimentar'' as experiencias de outras pessoas. Por exemplo, se ler ou ouvir 

uma hist6ria de sucesso faz com que alguns membros da organizagao sintam o 

realismo e a essencia da hist6ria, a experiencia que ocorreu no passado pode se 

transformar em um modelo mental tacito (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

6.3. Conteudo do Conhecimento e a Espiral do Conhecimento 

Para Takeuchi e Nonaka (2004) em primeiro Iugar, o modo da socializagao 

normalmente comega desenvolvendo um campo de interagao. Esse campo facilita o 

compartilhamento das experiencias e modelos mentais dos membros. Segundo, o 

modo de externalizagao e provocado pelo dialogo ou pela reflexao coletiva, 

significativos, nos quais o emprego de uma metafora ou analogia significativa ajuda 

os membros da equipe a articularem o conhecimento tacito oculto que, de outra 

forma, e diffcil de comunicar. Terceiro, o modo de combinagao e provocado pela 

colocagao do conhecimento recem criado e do conhecimento ja existente 

proveniente de outras seg6es da organizagao em uma "rede" cristalizando-os assim 

em urn novo produto, servigo ou sistema gerencial. Por fim, o "aprender fazendo" 

provoca a internalizagao. 

6.4. Condig6es Capacitadoras da Criagao do Conhecimento Organizacional 

Para Takeuchi e Nonaka (2004) a fungao da organizagao no processo de criagao do 

conhecimento organizacional e fornecer o contexte apropriado para facilitagao das 

atividades em grupo e para criagao e acumulo de conhecimento em nfvel individual. 

lntengao 

A espiral do conhecimento e direcionada pela intengao organizacional, que e 
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definida como a aspirac;;ao de uma organizac;;ao as suas metas. Normalmente, os 

esforc;;os para alcanc;;ar a intenc;;ao assumem a forma estrategica dentro de urn 

contexte de uma empresa. A intenc;;ao organizacional fornece o criteria mais 

importante para julgar a veracidade de urn determinado conhecimento. Se nao fosse 

a intenc;;ao, nao seria possfvel julgar o valor da informac;;ao ou do conhecimento 

percebido ou criado. No nfvel organizacional, a intenc;;ao e frequentemente expressa 

por padr6es organizacionais ou vis6es que podem servir para avaliar e justificar o 

conhecimento criado. A intenc;;ao e necessariamente carregada de valor (Takeuchi e 

Nonaka, 2004). 

Autonomia 

A segunda condic;;ao para promover a espiral do conhecimento e a autonomia. No 

nfvel individual, todos os membros de uma organizac;;ao devem agir de forma 

autonoma conforme as circunstancias. Ao permitir essa autonomia, a organizac;;ao 

amplia a chance de introduzir oportunidades inesperadas. A autonomia tambem 

aumenta a possibilidade de os indivfduos se automotivarem para criar novo 

conhecimento. Alem disso, indivfduos autonomos atuam como parte da estrutura 

holografica, na qual o todo e cada parte compartilham as mesmas informac;;6es. 

ldeias originais emanam de indivfduos autonomos, difundem-se dentro da equipe, 

transformando-se entao em ideias organizacionais (Takeuchi e Nonaka, 2004). 
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Flutuac;ao e Caos Criativo 

A terceira condigao organizacional para promover a espiral do conhecimento e a 

flutuac;ao e o caos criativo, que estimulam a interac;ao entre organizac;oes e o 

ambiente externo. A flutuac;ao e diferente da desordem total e caracterizada pela 

"ordem sem recursividade". Trata-se de ordem cujo padrao e diffcil de prever 

inicialmente. Se as organizac;oes adotam uma atitude aberta em relac;ao aos sinais 

ambientais, podem explorar a ambiguidade, a redundancia ou os rufdos desses 

sinais para aprimorar seu proprio sistema de conhecimento (Takeuchi e Nonaka, 

2004). 

0 caos e gerado naturalmente quando a organizac;ao enfrenta uma crise real, por 

exemplo, urn rapido declfnio de desempenho devido as mudanc;as nas necessidades 

do mercado ou ao crescimento significativo de concorrentes. Em suma, a flutuac;ao 

na organizac;ao pode precipitar o caos criativo, que induz e fortalece o compromisso 

subjetivo dos indivfduos. Na realidade operacional do dia-a-dia, os membros da 

organizac;ao nao enfrentam regulamente essa situac;ao (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Redundancia 

A redundancia e a quarta condigao que possibilita que a espiral do conhecimento 

ocorra em nfvel organizacional. Neste caso, queremos dizer que redundancia e a 

existencia de informac;oes que transcendem as exigencias operacionais imediatas 

dos membros da organizac;ao. Nas organizac;oes de neg6cios, a redundancia refere

se a superposic;ao intencional de informac;oes sobre atividades da empresa, 

responsabilidades da gerencia e sobre a empresa como urn todo (Takeuchi e 

Nonaka, 2004). 

Para que se erie conhecimento organizacional, e preciso que urn conceito criado por 

urn indivfduo ou por urn grupo seja compartilhado por outros indivfduos que talvez 

nao precisem do conceito imediatamente. 0 compartilhamento de informac;oes 
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redundantes promove o compartilhamento de conhecimento tacite, pois os 

indivfduos conseguem sentir o que os outros estao tentando expressar. Nesse 

sentido, a redundancia de informag6es acelera o processo de criagao do 

conhecimento. A redundancia e importante, sobretudo no estagio de 

desenvolvimento do conceito, quando e essencial expressar imagens baseadas no 

conhecimento tacite. Nesse estagio, as informag6es redundantes permitem que os 

indivfduos invadam mutuamente suas fronteiras funcionais e oferegam 

recomendag6es ou fornegam novas informag6es de diferentes perspectivas. Em 

suma, a redundancia de informag6es precipita o "aprendizado por intrusao" na 

esfera de percepgao de cada indivfduo (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

Variedade de Requisites 

A quinta condigao que ajuda a desenvolver a espiral do conhecimento e a variedade 

de requisites. A diversidade interna de uma organizagao deve corresponder a 

variedade e a complexidade do ambiente para permitir que ela enfrente os desafios 

impastos pelo ambiente. Os membros da organizagao podem enfrentar muitas 

situag6es se possufrem uma variedade de requisites, que pode ser aprimorada 

atraves da combinagao de informag6es de uma forma diferente, flexfvel e rapida e 

do acesso as informag6es em todos os nfveis da organizagao. Para maximizar a 

variedade, todos na organizagao devem ter a garantia do acesso mais rapido a mais 

ampla gama de informag6es necessarias, percorrendo o menor numero possfvel de 

etapas (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

6.5. Barreiras a criagao do conhecimento 

Barreiras individuais: os indivfduos "fazem sentido de" e "compreendem" o mundo 

atraves da assimilagao. A acomodagao e o processo pelo qual as pessoas dao 

significado aos novas sinais de entrada, distinguindo-os como algo que reside alem 

do que realmente sabem. Se uma resposta for requerida, e precise tentar novas 

ag6es nessas novas situag6es. Quando a acomodagao torna-se desafiadora demais, 
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ocorrem barreiras individuais aos novos conhecimentos. Quanta mais diffcil parecer 

ao individuo a acomodagao maior sera a tendencia dele perder o interesse na nova 

situagao (Takeuchi e Nonaka, 2004). 

6.6. Barreiras organizacionais 

--- ---------~~ -------------- -------- ---

Para Takeuchi e Nonaka (2004) em qualquer organizagao existem quatro barreiras 

graves a justificagao no ambiente grupo: 

• necessidade de uma linguagem legitimada; 

• hist6rias organizacionais; 

• procedimentos; 

• paradigmas da empresa. 

6.7. A promogao do conhecimento 

A promogao do conhecimento gera vantagens a Iongo prazo. Na visao de Takeuchi 

e Nonaka (2004) os cinco promotores do conhecimento sao: 

1- incutir a visao do conhecimento: enfatiza a necessidade de passar de uma 

mecanica da estrategia de neg6cios a importancia de se criar uma visao geral de 

conhecimento em qualquer organizagao. lncutir a visao implica em comunicar a 

visao organizacional ate que os membros comecem a executa-la. 

2- gestae de conversagoes: facilita a comunicagao entre os membros da 

organizagao. Tambem inclui a comunicagao com os nao integrantes da organizagao 

- fornecedores, intermediaries e clientes. 

3- Mobilizagao de ativistas do conhecimento: a mobilizagao de ativistas de 
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conhecimento discute o que os agentes ativos de mudangas organizacionais podem 

fazer para desencadear a criagao do conhecimento. 0 ativismo de conhecimento 

tern 6 prop6sitos: 

1- foco e inicializagao da criagao de conhecimento; 

2- redugao do tempo e do custo necessaries para criagao do conhecimento; 

3- alavancagem de iniciativas de criagao do conhecimento por toda 

corporagao; 

4- melhoramento das condigoes daqueles engajados na criagao do 

conhecimento, relacionando suas atividades ao quadro geral da empresa; 

5- preparagao dos participantes da criagao do conhecimento para novas 

tarefas nas quais seus conhecimentos sao necessaries; 

6- inclusao da perspectiva da micro comunidade no debate mais ample de 

transformagao organizacional. 

4- Criagao do contexte correto 

0 quarto promotor examina as conexoes pr6ximas entre a estrutura organizacional, 

a estrategia e a promogao do conhecimento. 

5 - Globalizagao do conhecimento local 

A globaliza<;ao do conhecimento local considera o aspecto complicado da 

disseminagao global do conhecimento. 

18 



6.8. Tecnicas para retengao do conhecimento 

6.8.1. Taxonomia 

Na empresa existe grande quantidade de informag6es, porem este excesso gera 

varios tipos de dificuldades, como o armazenamento inadequado, falta de padr6es 

para posterior recuperagao de uma informagao e ate na transmissao destas 

informag6es. 

Terra (TERRA, 2004) define taxonomia como um sistema para classificar e facilitar o 

acesso a informagao, e que tern como objetivos: representar conceitos atraves de 

termos; agilizar a comunicagao entre especialistas e entre especialistas e outros 

publicos; encontrar o consenso; propor formas de controle da diversidade de 

significagao; e oferecer um mapa de area que servira como guia em processos de 

conhecimento. E, portanto, um vocabulario controlado de uma determinada area do 

conhecimento, e acima de tudo um instrumento ou elemento de estrutura que 

permite alocar, recuperar e comunicar informag6es dentro de um sistema, de 

maneira 16gica. 

Taxonomia nao e um termo tao novo quanto parece, pois o sueco Karl Von Linne 

usou este conceito em 1735. Ele criou um tipo de classificagao que dividia em grupo 

os seres vivos, hierarquicamente, baseado em suas caracterfsticas em comum 

(LUZ, 2009), a saber: 

Domfnio · Reino · Filo · Divisao · Classe · Ordem · Famflia · Genero · Especie · 

Subespecie 

E um sistema que classifica e facilita o acesso a informagao. Permite alocar, 

recuperar e comunicar informag6es dentro de um sistema, de forma 16gica. A 

classificagao hierarquica pode auxiliar os usuarios a entender como o conhecimento 

explfcito pode ser agrupado e categorizado. 

A. Mendes (MENDES, 2009) ressalta que uma das vantagens de se usar a 

taxonomia e que as pessoas poderao utilizar a mesma expressao para designar, por 

exemplo, um fato, ou um conceito, ou uma situagao ao ser registrada. Com isso 

poderemos notar a diminuigao de ocorrencias de conceitos dubios, mal-entendidos 

ao Iongo de um determinado projeto ou mesmo em um processo da Organizagao 
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Pode-se afirmar que a taxonomia e urn importante mecanisme de organizar e 

sistematizar informa96es, com seus grupos hierarquicos de categorias (conceitos), 

que melhoram o entendimento e a comunica9ao entre usuaries de determinadas 

areas. 

Figueiredo (FIGUEIREDO, 2009), enfatiza que urn born projeto de taxonomia deve 

ser responsavel e, antes de tudo devem ser planejado. A taxonomia responsavel 

resulta da mais genufna polftica de acesso, dissemina9ao e seguran9a da 

informa9ao. Pressup6e a exposi9ao do que ha valor com prop6sito, gerando 

resultado e beneffcio estrategico. 

6.8.2. Li96es Aprendidas 

Uma das tecnicas mais comuns na gestao do conhecimento e a realiza9ao de 

sess6es ou pesquisas de li96es aprendidas. 

De acordo com Chueri (CHUERI, 2009) uma li9ao aprendida ocorre quando: 

• Planejamos uma atividade de urn projeto com o intuito de urn resultado final e 

este nao acontece, ocorrendo urn desvio; 

• Urn grupo ou equipe faz uma analise de uma situa9ao e define o que ele teria 

feito de forma diferente da proxima vez que passar por uma situa9ao similar a 

esta; 

De acordo com Chueri (CHUERI, 2009,a): 

Todo projeto, por defini9ao, possui a caracterfstica de ser temporario. Desta forma, 

com o encerramento do projeto ocorre a desmobiliza9ao da equipe e a experiencia 

vivenciada pelo grupo acaba nao sendo utilizada por outro 

projeto, caso nao tenha sido devidamente classificada e armazenada; 

Urn dos grandes desafios na identifica9ao e registro de li96es aprendidas deve-se ao 

fato de que se trata, a partir de urn conhecimento tacito, gerar urn conhecimento 

explfcito e registra-lo. 

Normalmente o retorno de li96es aprendidas e de medio e Iongo prazo. Uma li9ao 

aprendida que tenha sido observada durante o planejamento de riscos de urn projeto 
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pode nao ser necessariamente bern sucedida em outro projeto. E Ha que se analisar 

o cenario e as diferentes de tempo entre o projeto anterior, no qual se aprendeu a 

ligao e o novo projeto. 

E fundamental pensarmos que uma ligao aprendida nao deve ser apenas urn evento 

bern sucedido que pode ser repetido (ou urn evento mal-sucedido que deva ser 

evitado), mas que o conhecimento nela existente pode influenciar urn processo, 

padrao, sistema ou comportamento existente. 

Existem diversas maneiras de aprender, dependendo do tipo de ligao aprendida. 

Alguns tipos de lig6es aprendidas: 

• Lig6es aprendidas relacionadas a atividades tecnicas: podem ser utilizadas 

para atualizar padr6es, diretrizes, modelos, formularies, etc.; 

• Lig6es aprendidas que envolvam relacionamento com clientes podem ser 

utilizadas para atualizar sistemas de CRM (Customer Relationship 

Management) com base no que foi identificado; 

• Ligao aprendida registrada que provou eficacia no gerenciamento de custos 

de uma area: verificar a possibilidade de incorporar as tecnicas de 

gerenciamento utilizadas no treinamento dos funcionarios desta area; 

• Ligao aprendida decorrente de urn problema de alocagao indevida de pessoal: 

a mesma pode ser utilizada na revisao de processes de desenvolvimento de 

equipe, recrutamento, mapeamento de competencias, entre outros. 

6.8.3. Comunidades de Praticas 

0 termo Comunidades de Praticas (Community of Practice - CoP) comegou com 

com Etienne Wenger e Jean Lave. 

Wenger (WENGER, 2009) definiu uma Comunidade de Praticas (Community of 

Practice - CoP) como urn grupo de pessoas que compartilham urn interesse, urn 

problema que enfrentam regularmente, e que se unem para desenvolver 

conhecimento de forma a criar uma pratica em torno desse t6pico. 

Para uma comunidade ser considerada uma "Comunidade de Praticas", a mesma 
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deve possuir os seguintes tres elementos, obrigatoriamente (WENGER, 2009): 

• 0 domfnio: representa uma identidade, urn domfnio de interesse. Os 

membros de uma comunidade possuem urn compromisso com o domfnio e 

compartilham uma competencia que os distingue de outras pessoas que nao 

sao membros da comunidade. 

• A comunidade: para atender aos interesses relacionados a seu domfnio, os 

membros participam de atividades e discuss6es em conjunto, ajudam uns aos 

outros e compartilham informa9ao. Sao construfdos relacionamentos que 

permitem que urn membro aprenda com o outro. Alem disso, nao e 

necessaria que todos os membros se conhe9am diretamente ou trabalhem 

diariamente juntos para participar de uma mesma comunidade. 

• A pratica: uma comunidade de praticas nao e meramente uma comunidade 

de interessados sobre urn assunto e sim de pessoas que trabalham com urn 

assunto. 

6.8.4. lmplanta9ao de Comunidade de Praticas 

Para a implementattao de uma Comunidade de Praticas, independente do tipo, e a 

defini9ao de sua identidade: qual a expectativa da organiza9ao com rela9ao a esta 

comunidade, qual o tema que ela abordara, quem sera seu grupo-alvo e quem sera 

seu patrocinador. 

Na sequencia da implementattao, deve ser estruturado urn modelo de governan9a 

que ira depender do tipo de CoP, se a mesma tera ferramentas associadas e do 

porte da organiza9ao. Esta governan9a definira: a dinamica de funcionamento, as 

atividades de gestao da comunidade e os papeis e responsabilidades de cada urn 

dos membros desta governan9a. Urn modelo simplificado de governan9a, adaptado 

de Cavalcanti (CAVALCANTI, 2007) conta com tres tipos basicos de membros: 

• Coordenadores, que de maneira geral, sao responsaveis pela defini9ao da 

estrategia de implanta9ao da comunidade e zeladores dos seus processes 

basi cos; 

• Multiplicadores, que atuam diretamente na motiva9ao dos usuarios em manter 

a movimentattao na comunidade; 

• Usuarios, que farao uso do conhecimento registrado e contribuirao com o 
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acrescimo de novos conteudos. 

0 proximo passo, ap6s a implantagao da governanga, e a estruturagao do ambiente 

tecnol6gico em que a comunidade sera desenvolvida e a criagao dos processes 

basicos de funcionamento da mesma (publicagao, validagao, cadastramento de 

membros, etc.). 

6.8.5. Narrativas 

Segundo Teixeira Filho em (SILVA, 2007), alguns estudos demonstram que o 

conhecimento tacite ainda e transferido melhor durante comunicagao frente-a-frente 

e que de 50 a 95% do conhecimento transferido (explfcito e tacite) acontece por 

comunicagao oral. 

Narrar e ouvir hist6rias e urn processo de socializagao de conhecimento tacite que 

desenvolve urn campo de interagao e atua como urn facilitador do compartilhamento 

de experiencias e modelos mentais do grupo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A capacidade das organizagoes em mudar e adaptar-se nunca foi tao importante 

como nos dias de hoje. Narrar hist6rias e uma abordagem bastante poderosa para 

comunicar iniciativas de mudanga, de modo que as pessoas envolvidas sintam-se 

parte de uma empresa que esta tentando chegar a urn Iugar melhor (TERRA, 2002). 

Narrativas de hist6rias sao relates orais de urn ou mais eventos, verdadeiros ou 

fictfcios. 

As hist6rias tornam-se urn recurso estrategico efetivo para os gestores que 

percebem arelagao entre contar hist6rias, criar e compartilhar conhecimento. Terra 

(TERRA, 2002) afirma que, se os gestores aprenderem a tornar suas hist6rias mais 

eficazes, estas oderao ser utilizadas em seu potencial maximo. 

6.8.6. Mentoring 

0 mentoring e uma estrategia destinada a desenvolver as geragoes mais jovens, 

inspirar e transmitir o seu saber-fazer a uma pessoa mais jovem que deseja 

aumentar o seu potencial. 

Batista (BATISTA, 2004) pondera que Mentoring e uma pratica amplamente utilizada 
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com o intuito de repassar habilidades, conhecimento e competencias no ambito 

pessoal e profissional. T em foco no desenvolvimento do indivfduo como urn todo. 

Geralmente sua realizagao e seus resultados acontecem no Iongo prazo; possibilita 

feedback intuitivo; sendo realizado com foco no desenvolvimento de habilidades e 

direcionado por urn mentor, auxilia na escolha de alternativas. 

6.9. Programas de Reconhecimento e lncentivo 

Diversas teorias foram desenvolvidas para dar as organizag6es instrumentos que 

possibilitassem aumentar o entusiasmo e a dedicagao ao trabalho e atingimento dos 

resultados. 

Estudiosos acreditam que conhecendo as necessidades que levam os indivfduos a 

trabalhar e reconhecendo-os corretamente podemos obter maior empenho e 

produtividade. 

Maslow (MASLOW, 1954) que desenvolveu o modelo da hierarquia das 

necessidades humanas. Para ele, as necessidades humanas estao arranjadas em 

uma piramide de importancia e de influencia do comportamento humano. Na base 

da piramide estao as necessidades mais simples e recorrentes, enquanto que no 

topo estao as mais requintadas e intelectualizadas. 

Segundo a teoria dos dois fatores, formulada por Herzberg (HERZBERG, 1967), dois 

grupos de fatores orientam o comportamento das pessoas e podem ser usados 

pelas organizag6es para a motivagao de seus funcionarios. Urn grupo e composto 

de fatores chamados de higienicos e o outro de fatores motivacionais. 0 primeiro 

esta diretamente ligado as necessidades de conservagao, manutengao e sociais de 

Maslow. 0 segundo engloba as necessidades que Maslow se refere como estima e 

auto-realizagao. 

lncentivar a participagao dos seus funcionarios a registrar e disseminar 

aprendizados em programas relacionados a gestao do conhecimento sao 

Concessao de bonus em dinheiro, viagens, cursos, recebimento de placas, 

pontuagao em programas relacionados a aumento de nfvel e promogao. 
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7. A empresa e o objeto de estudo 

7.1. Hist6rico 

A organizagao tem pouco mais de uma decada no mercado de telecomunicag6es e 

se destaca devido ao seu rapido crescimento. lniciou suas operag6es em 

-cumiba e hoje tern operag6es nas principais capitais do pafs. 

Atuando comercialmente desde novembro do ano 2000, atende o mercado 

domestico, de pequenas e medias empresas e o mercado corporative com foco em 

empresas de todas as areas de atuagao interessadas em economia e servigos 

avangados. 

Empresa nacional de Banda Larga e telefonia fixa que mais cresce no setor de 

telecomunicag6es. A alta aceitagao de sua Banda Larga reflete na penetragao do 

servigo em sua base de clientes, acima de 80%, e na crescente adesao a 

velocidades iguais ou superiores a 1OM bps preparando seus clientes para aproveitar 

ao maximo futuras ofertas de conteudo e entretenimento sobre a Internet. 

Seus principais produtos na atualidade sao linhas telefonicas e ADSL (internet 

rapida). Possui mais de 6000 funcionarios pr6prios, alem dos terceiros. Sua 

caracterfstica marcante e o langamento de produtos de nova geragao e ja ganhou 

varios premios na area de tecnologia. 

7.2. Objetivos do neg6cio: 

• Langamento de produtos de proxima geragao (tecnologias) 

• Expansao territorial 

• Conquista de novos mercados 

• Manutengao da qualidade 
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8. Analise 

0 diagn6stico da situagao atual da gestao de conhecimento na empresa X foi 

realizado com base em reuni6es realizadas pessoalmente, atraves de vivencia de 4 

meses no start up da cidade do Rio de Janeiro e aplicagao de questionario para 

gestores experientes no langamento de cidades (amostra de 5 pessoas). 

0 que se constatou foi que os processes de langamentos de cidades se repetem 

na empresa, porem existem desconex6es, pois: 

• As atividades nao tern indicadores de desempenho claros; 

• Existe ausencia de feedback no memento do langamento, pois em alguns 

mementos os colaboradores recriam processes ja existentes na empresa; 

• Gestores muitas vezes nao possuem conhecimento e a habilidade 

necessaries para o desempenho requerido; muitos acabam sendo 

promovidos de areas tecnicas sem urn prepare necessario para assumir uma 

equipe; 

• Nao existem metodologias adequadas de registro dos conhecimentos 

adquiridos; 

• Nao ha uma metodologia de transmissao de lig6es aprendidas de uma cidade 

para outra; 

• Nao ha taxonomia adequada no registro das informag6es; 

• Novos colaboradores muitas vezes nao recebem o nfvel de informag6es 

necessarias antes de iniciar suas atividades e se complicam urn pouco para 

buscar tais informag6es que nem sempre estao organizadas de maneira 

16gica; 

• 0 nfvel de cobranga por agilidade e bastante elevado, porem, devido a falta 

de uma metodologia adequada para transferencia de boas praticas e 

compartilhamento de lig6es aprendidas, muitas vezes existe perda de tempo. 

lsto faz com que os tempos para langamentos de novas cidades nao sejam 

otimizados, aumentando os investimentos necessaries e desperdigando recursos. 

A empresa investe muito na contratagao de urn perfil de pessoas que tenham 
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bastante proatividade e autonomia. lsto parece bastante positive para os resultados 

da organiza<;ao. De acordo com Takeushi e Nonaka, 2004, para promover a espiral 

do conhecimento e necessaria que o indivfduo tenha autonomia, pois desta maneira 

a empresa amplia a chance de introduzir oportunidades inesperadas. lsto tambem 

aumenta a automotiva<;ao, porem e necessaria tomar cuidado para que a autonomia 

seja aliada a responsabilidade, pois caso contrario, muitas iniciativas podem ser 

tomadas sem fazer uma analise coerente de sua relevancia, ou mesmo avaliar se o 

que esta sendo proposto ja foi criado ou desenvolvido. lsto vale em processes 

menores ou mesmo projetos mais complexes. 

Na empresa, em novos projetos normalmente existe pouca intera<;ao entre os novos 

gestores e gestores mais experientes. A externaliza<;ao de conhecimento nem 

sempre ocorre de maneira adequada e o compartilhamento e precario. 

Os gestores experientes nao seguem a metodologia preconizada Takeuchi e 

Nonaka de socializa9ao e externaliza<;ao do conhecimento, salvo em alguns 

mementos formais organizados pela area de treinamento. Ha que se estimular a 

dissemina<;ao do conhecimento e mais, criar alternativas para que ele seja 

internalizado pelos indivfduos. 0 modele top down ainda e muito forte dentro da 

organiza<;ao, embora exista certa liberdade de acessos aos diretores. 

9. Recomendac;oes 

Com base no diagn6stico realizado e na identifica<;ao das principais causas de 

problemas identificou-se que a empresa trabalha pouco com ferramentas de gestae 

do conhecimento. A seguir, seguem ferramentas recomendas com base nas 

bibliografias pesquisadas: 

• Taxonomia 

• Li<;6es Aprendidas 

• Comunidades de Praticas 

• Narrativas 

• Mentoring 

• Ferramentas Colaborativas 
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Alem destas tecnicas, tambem foram pesquisados mecanismos para o 

reconhecimento e incentive. 
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1 0. Proposta 

Esta proposta inicialmente sera destinada para a gestao de projetos relacionados ao 

lan<;amento de novas cidades nas regionais, mas a sugestao e que esta metodologia 

seja posteriormente disseminada a outras areas da organiza<;ao. 

Dissemina<;ao do conhecimento sobre gestao de conhecimentos: 

E diffcil afirmar que todos os colaboradores entenderao a importancia da gestao do 

conhecimento, mas e necessario criar meios para que os colaboradores tenham 

acesso aos conceitos basicos de gestao do conhecimento, bern como sejam 

progressivamente conscientizados de sua importancia. 

Urn dos melhores caminhos para isto ainda e o treinamento, para isto, sugere-se: 

• Planejamento e Realiza<;ao das Turmas de Capacita<;ao na metodologia de 

gerenciamento de conhecimento, como a sele<;ao dos alunos e 

multiplicadores para as turmas. 

• Atualiza<;ao da apostila de gerenciamento de conhecimento, com base nas 

atualiza<;6es da Metodologia. 

• Planejamento e Realiza<;ao de Seminario semestral de Gerenciamento de 

Conhecimentos, incluindo toda sua logfstica. 

Sistematiza<;ao de Aprendizados: engloba atividades com foco na identifica<;ao, 

registro, consulta e reutiliza<;ao de aprendizados, englobando: 

• Elabora<;ao e Manuten<;ao de Metodologia de Li<;6es Aprendidas, englobando 

o processo, as defini<;6es, a taxonomia e a estrutura mfnima de li<;6es 

aprendidas, alem das defini<;6es sobre armazenamento. Esta atividade 

definira a forma de reten<;ao de aprendizado e a utiliza<;ao de tecnicas (como 

mentoring, narrativas e encontros de li<;6es aprendidas) na transferencia de 

conhecimentos. 

• Sistematiza<;ao das li<;6es aprendidas: atraves da analise das li<;6es e boas 

praticas identificadas nos demais processes a fim de verificar quais podem 

melhorar os processes. 
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Processo para gestao de recursos: engloba atividades relacionadas a captagao, 

utilizagao e prestagao de contas dos recursos necessaries para a realizagao de 

projetos de langamentos de novas cidades. 

lsto englobara: 

• Mapeamento de lnstituig6es para captagao de colaboradores tecnicos. 

• Planejamento e elaboragao de material institucional para obtengao de 

licengas junto as prefeituras. 

• Planejamento das ag6es de acesso a predios e condomfnios para 

adequag6es prediais. 

• Realizagao de orgamento: metodologia utilizada para confecgao do budget 

para langamento de uma cidade Produto final: criagao de material com 

metodologia para realizagao do budget. 

• Prestagao de contas dos recursos: fornecimento de informag6es a 

presidencia a respeito da utilizagao dos recursos que os mesmos forneceram 

aos projetos. Esta clareza no processo, obtida atraves da prestagao de contas 

sera uma referencia para futures projetos. 

Gestao de processes, documentagao e ferramentas: padronizagao de documentos 

dos projetos do grupo, disponibilizagao e suporte das ferramentas de apoio aos 

gestores de cidade. 

Engloba as atividades: 

• Elaboragao, redesenho de processes ou implementagao de novos 

processos/atividades. Ocorrera de acordo com a necessidade. 

• Planejamento, elaboragao e padronizagao da documentagao dos projetos: 

relat6rios, fichas, cronogramas, pianos de projeto, planilhas de orgamento, 

etc. 

• Disponibilizagao e suporte de ferramentas: analise, acompanhamento e 
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suporte a utilizagao de ferramentas colaborativas que potencializem 0 

trabalho dos gestores e suas equipes. 

1 0.1. Prazos e recursos 

---12mjeto de Criagao e lmplantagao de Metodologia de Lig6es Aprendidas. 

Tempo de lmplantagao: 3 meses. 

Recursos: 1 colaborador com formagao em gestao de projetos e 1 profissional de 

RH; 

Elaboragao de um programa de Reconhecimento e Incentive que contribua para o 

reconhecimento e motivagao dos participantes dos projetos. 

(Criagao de um Modelo de Reconhecimento e Incentive). 

Recursos: 2 colaboradores com experiencia em RH. 

Projeto de Ag6es de Reconhecimento e Incentive. 

Tempo de lmplantagao: 2 meses. 

Analisar e adaptar papeis e responsabilidades dos membros do grupo e suas 

relag6es, alinhados a arquitetura de processes e objetivos do neg6cio. 

Recursos: 2 colaboradores com experiencia em RH. 

Projeto de transferencia de aprendizados por narrativas. Realizagao de reuni6es 

trimestrais para todos os membros, objetivando a transferencia de aprendizado por 

narrativas. 

Recursos: 2 colaboradores com experiencia em gestao de projetos de novas 

cidades. 

As tecnicas de narrativas serao tratadas nos treinamentos mencionados 

anteriormente. Este sera um importante memento de compartilhamento de 

experiencias, bem como esclarecimento de duvidas. 

Tempo de lmplantagao: 3 meses. Realizagao de reuni6es mensais entre os gestores 

experientes em langamentos de cidades e os novos gestores. Tem 
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como objetivo a transferencia de conhecimentos dos mais experientes para os 

menos experientes: Recursos: 2 gerentes experientes. 

Projeto de Mentoring 

Gerentes experientes e novos gestores 

Tempo de lmplantagao: 4 meses. 

Gestores experientes, escolhidos por RH e Regionais, com bons conhecimentos 

sobre tecnicas de mentoring, com o objetivo de orientar gestores menos experientes. 

Esta orientagao se dani por meio de reuni6es semanais entre os gestores 

envolvidos, objetivando a criagao de urn documento onde os participantes possam 

divulgar e disseminar as praticas. Estas reuni6es podem ser realizadas de forma 

presencia! ou a distancia atraves de instrumentos de video-conferencia. Os gestores 

utilizarao aprendizados de mentoring obtidos em ag6es e treinamento ministrados 

pela area de RH. Ha que se tomar alguns cuidados para que o mentoring realmente 

acontega de forma efetiva, pois o ritmo da empresa pode fazer com que alguns 

gestores acabem nao se dedicando como deveriam a estes processes. Por isso, e 

importante encontrar pessoas que se engajem neste trabalho e sintam que ele 

realmente pode agregar valor. 

Recursos: 2 gerentes experientes e urn profissional de RH. 

Projeto: ldentificagao e treinamento "on the job" (na pratica) com gestores mais 

experientes 

Tempo de lmplantagao: 3 meses. 

ldentificar quem sao os gestores de referencia no langamento de cidades e colocar 

gestores menos experientes acompanhando seu trabalho por 15 dias, afim de ver na 

pratica como eles exercem a gestao no dia a dia. 

Alem das tecnicas anteriormente mencionadas, certamente a realizagao de 

treinamento "on the job" certamente sera urn importante instrumento de transmissao 

de conhecimento. 

Porem, ha que se tomar cuidado para que este aprendizado seja efetivo. Para isto e 

fundamental que o RH faga uma programagao junto ao gerente com experiente dos 

principais pontos que deverao ser vistos/aprendidos durante o treinamento on the 

job. 0 acompanhamento certamente sera urn instrumento valioso de aprendizado se 

o treinando tiver iniciativa para buscar esclarecer suas duvidas sobre o que estiver 
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sendo demonstrado/observado, bern como o gestor experiente tiver a paciencia e 

clareza necessaria para explicar a mane ira como as coisas devem ser feitas. 

Recursos: 2 colaboradores com experiencia em RH e 5 gestores com experiencia 

em pelo menos 1 langamento de cidade. 

Projeto: Utilizagao de Ferramentas Colaborativas para promover maior interatividade 

e comunicagao entre os gestores da empresa e seus colaboradores. 

Possibilitar que conhecimentos possam ser arquivados e compartilhados de maneira 

simples atraves de ferramentas que permitam a empresa manter seus registros. 

Recursos: 4 colaboradores (2 com experiencia em projetos de langamento de novas 

cidades e dois com conhecimentos de Tl). 

Tempo de lmplantagao: 6 meses. 

As lig6es aprendidas deverao ser registradas e aproveitadas da melhor maneira 

possfvel. Para isso, sugere-se que a empresa siga as seguintes etapas: 

lniciagao: ldentificagao de urn projeto piloto de langamento de uma nova cidade. 

Planejamento: 

1 a etapa: analise dos projetos e processes envolvidos; 

2a etapa: Analise de lig6es aprendidas em projetos anteriores; 

• Fontes (documentos, reuni6es com gestores experientes, resultados obtidos, 

etc.). 

• Classificar as lig6es aprendidas de uma maneira organizada e de facil 

consulta (Taxonomia). 

• Armazenar as lig6es aprendidas: rede, sistema de gerenciamento de 

documentos, etc. 

• Divulgar as lig6es aprendidas para o grupo do projeto piloto. 

Sistematizagao nos processes da instituigao. Com base nas lig6es aprendidas, 

muitos processes poderao ser sistematizados, o que gerara ganho a curto, medio e 

Iongo prazo. De nada adianta entender e classificar o conhecimento de lig6es 

aprendidas, se estes nao forem aproveitados a favor da empresa em seus 
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processes. 

Monitoramento e controle: 

0 acompanhamento interne do desempenho do projeto sera realizado por meio de 

reunioes semanais entre os envolvidos diretamente no mesmo. Nestas reunioes 

serao avaliadas as metas do projeto, corregoes de rota e ajustes necessaries. Neste 

momenta tambem serao registradas as ocorrencias de novas ligoes aprendidas. 

Para que o trabalho tambem tenha urn acompanhamento executive. A prestagao de 

contas do desempenho do projeto ocorrera por meio de reunioes quinzenais com as 

diretorias da Regional e de RH. Estes diretores poderao nao s6 entender a evolugao 

dos trabalhos, mas tambem fazer dar direcionamentos estrategicos que julgarem 

conveniente. 

Execugao: 

• 1 a etapa: definigao da metodologia com base nas analises realizadas na fase 

de planejamento. 

• 2a etapa: ajuste nos processes do grupo e realizagao de reunioes com os 

gestores de projeto visando: 

- demonstra-los a importancia da utilizagao de tecnicas de retengao e 

disseminagao de conhecimento e orienta-los sabre a metodologia de ligoes 

aprendidas; 

- auxiliar na identificagao das ligoes aprendidas dos projetos. 

Encerramento: Aplicagao das ligoes aprendidas no projeto e escolha de urn piloto 

para utilizagao da metodologia, 

Reconhecimento 

Os colaboradores que se destacarem na utilizagao de metodologias de gestao do 

conhecimento, alem de serem reconhecidos atraves de cartas emitidas por seus 

gestores, serao divulgados na revista de circulagao interna da empresa e na sessao 
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de comunicagao realizada apenas para gestores na organizagao. Melhores 

detalhamentos sobre estas tecnicas serao desenvolvidos por grupo de trabalho 

especffico, conforme mencionado anteriormente. 
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11. Considerac;oes finais 

No cenario onde o crescimento e uma constante, o nfvel de contratac;oes e alto, a 

tecnologia evolui de maneira acelerada e e fundamental reter os conhecimentos que 

ja comprovaram seu valor e mais do que isso dissemina-los aos novos 

colaboradores. 

A implantac;ao de estrategias de retenc;ao de conhecimento em uma instituic;ao 

envolve uma serie de quest6es como a propria cultura da empresa. Nem sempre ela 

esta habituada a trabalhar com a identificac;ao, controle e disseminac;ao de 

conhecimento e isso e algo que deve ser introduzido de maneira sistemica para que 

todos os envolvidos comecem a compreender a real importancia deste processo. 

Nao e possfvel agir de maneira isolada. Uma pessoa sozinha pode comec;ar o 

movimento, mas ele s6 sera efetivo se tiver apoio de gestores chave da 

organizac;ao, pois caso contrario, corre-se o risco dos envolvidos nao darem o 

devido valor aos processes de retenc;ao e disseminac;ao da informac;ao e isto se 

perder. 

0 processo, contudo nao pode implantado de maneira impositiva, pois pode gerar 

desconforto e ac;6es reativas. As informac;6es devem ser transmitidas de maneira a 

explicar os motives e a importancia do conhecimento e os colaboradores devem ser 

treinados em tecnicas de gestao do conhecimento. 

Como toda tecnica, ferramenta ou processo que se deseja utilizar em uma 

organizac;ao, deve-se considerar como aspecto fundamental o comprometimento 

das pessoas, uma vez que todos os fatores crfticos de sucesso estao relacionados e 

dependem de uma forma ou outra do comprometimento dos participantes no 

processo. Nao e possfvel imaginar que todos aceitarao tranquilamente novas 

metodologias, se isto inicialmente gerar trabalhos adicionais. E necessario que, 

inicialmente, os gestores se conscientizem da necessidade da mudanc;a e 

posteriormente transmitam esta mensagem de maneira clara aos seus 

subordinados. Ac;6es de reconhecimento e incentive devem estar integradas as 

ac;6es de gestao de conhecimento. Se necessario for, e melhor utilizar a 

redundancia para que as pessoas entendam a importancia da gestao do 

conhecimento, do que partir do pressuposto de que todos compreenderao a 
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relevancia deste tema rapidamente. 

E necessaria lembrar dos ensinamentos de Takeuchi e Nonaka que dizem que 

quanto mais diffcil parecer ao indivfduo a acomodac;ao maier sera a tendencia de 

perder o interesse pela nova situac;ao. 

A adoc;ao de ac;6es para a retenc;ao de conhecimento proporciona a instituic;ao a 

retenc;ao e a troca de conhecimentos que certamente permitem maier perenidade da 

forma de trabalho da empresa, bern como evita retrabalhos. Hoje nao e mais 

possfvel se dar ao luxo de trabalhar sem otimizar tudo aquilo que existe em termos 

de recursos materiais, mas certamente um dos recursos mais valiosos na era em 

que vivemos e 0 conhecimento. 
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13. Anexo I 

Questionario aplicado para gerentes de cidade 

1. Como e definido o numero de colaboradores necessaries para o langamento 

de uma cidade? 

2. Como sao esclarecidas as duvidas sobre os processes gerais de langamento 

de uma nova cidade? 

3. Como o gerente de uma nova cidade seleciona os colaboradores? 

4. Como os colaboradores sao treinados? 

5. Existem especialistas de referenda nos principais temas, como LA, ADSL, 

equipamentos e processes que podem ser consultados a qualquer 

memento? 

6. Como os novos colaboradores tomam ciencia de seus objetivos, e forma de 

atuagao da empresa? 

7. Qual a metodologia utilizada para obtengao de informagoes sobre projetos de 

langamentos de cidades anteriores? 

8. Como as experiencias positivas ou negativas ficam registradas? 

9. Como sao reconhecidos os trabalhos de registros e transmissao de boas 

praticas? 

1 0. Existe alguma metodologia de registro das ligoes aprendias? 

11. Existe algum meio de transferencia de conhecimento entre os gerentes de 

projeto? 
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12. Quando da ocorrencia de uma boa pratica ou problema ou resolugao de urn 

problema, as liderangas do grupo sao informadas? 

13. Existe alguma metodologia para registro das documentag6es de projetos? 

14. Ha alguma padronizagao na geragao da estrutura de arquivos na rede 

comum da empresa? 

15. Como sao os processes internes de divulgagao dos projetos da empresa com 

seus responsaveis e prazos? 

40 


