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RESUMO 
 
 
As empresas no Brasil têm aumentado seus investimentos em automação nas últimas 

duas décadas para enfrentar uma forte competição e para reduzir seus custos 

operacionais, para isto têm oferecido uma completa gama de serviços e produtos com 

ênfase nos serviços remotos para melhorar as conveniências oferecidas aos clientes. 

No entanto, a implementação destes produtos e serviços é viável através de projetos 

estruturados de Tecnologia da Informação. De acordo com as práticas de mercado, as 

empresas estão focando seus esforços nas competências essenciais e, em função 

disto, estão usando o processo de “Outsourcing” ou subcontratação para 

implementar projetos de Tecnologia da Informação. Todavia estas funções 

transformam o processo como um todo, tornando-o mais complexo, princ ipalmente 

quando os projetos possuem componentes de inovação, como um novo produto, um 

novo processo ou usando novas tecnologias. As novas tecnologias ainda não 

disseminadas demandam novos conhecimentos e podem ser realizadas através da 

contratação de fornecedores. Estes processos de localização dos fornecedores, 

escolha e adequada contratação devem ser tratados pelas competências da Gerência 

de Projetos e mais propriamente pela área de Aquisição ou "Procurement". Pelo 

menos parte do novo conhecimento é considerada estratégica e, desta forma, precisa 

ser internalizada, transferindo-a da (s) empresa (s) fornecedora (s) para a empresa 

cliente. Esta transferência se justifica, pois as empresas precisam deste conhecimento 

interno, no mínimo para julgar a competência dos fornecedores e, 

complementarmente, o novo conhecimento será base para a construção de novos 

produtos ou serviços, uma vez que o tempo destes lançamentos é cada vez menor nos 

últimos anos. Desta forma, é fundamental ter processos adicionais para tratar desta 

transferência de conhecimento. Esta Tese tem o objetivo de contribuir para os 

processos da Gerênc ia de Projetos através da Gerência do Conhecimento  durante a 

execução do projeto e após seu término. Os processos da Gerência de Projetos 

deverão ser complementados principalmente com as melhorias identificadas com 

base na Gerência do Conhecimento, tais como as melhorias de interação com os 

fornecedores, transferência de conhecimento e ambiente propício à Gerência do 

Conhecimento. 



 

ABSTRACT 

 
 
The companies in Brazil have increased their investments in automation in the last 

two decades because of facing the strong competition and reducing the operational 

costs. The companies have offered a complete range of services and products with 

emphasis in remote services to improve the customer’s conveniences. Thus, the 

implementation of these products or services is feasible through the structured   

projects of Information Technology. According to the practices of market these 

companies are focusing their efforts on the core competencies. As far as possible, 

they are moving to “Outsourcing” or subcontracting for implement information 

technology projects. However, these functions became the whole process more 

complex, mainly when the projects have innovative components, like new product, 

new process or new technology. Generally, these innovative needs demand new 

technology, new knowledge, and probably new suppliers, promoting a suit process of 

acquiring subprojects. At least part of new knowledge is considered strategic, than 

part of it must be internalized from suppliers to the companies. At first, the 

companies have to judge the supplier’s knowledge and complementary they will use 

the new knowledge as a base of new products and mainly in a fast way, because the 

schedule of these projects nowadays is shorter than it used to be in the past. Thus, it 

is fundamental to have processes from Project Management to treat this knowledge 

transfer. This study discusses improvements for the Project Management Processes, 

in order to provide the transfer knowledge within a knowledge management process 

in the company during the project and after it ends. Then, those processes have been 

reviewed and improvements in terms of knowledge management were proposed that 

process. These improvements are in terms of supplier’s interaction, knowledge 

transfer and a suitable knowledge management environment. 

 



 

O “CAMINHO DAS PEDRAS” 

 

 
Antes de começar a escrever e discorrer sobre o problema, conceituação, hipóteses 

em questão nesta pesquisa, o autor considerou também importante abordar os 

caminhos trilhados neste trabalho. O primeiro ponto a ser colocado diz respeito à 

motivação do autor para fazê- lo, em seguida, é importante falar do processo, o qual 

pode servir de recomendação ou ajuda a algum outro pesquisador.  

O fator de motivação que levou o autor a dedicar-se a esta pesquisa surgiu quando da 

experiência como gestor de um projeto de Tecnologia da Informação (T.I.) com 

componentes de inovação, com a conseqüente lacuna de conhecimento técnico para a 

equipe do projeto. Esta falta de conhecimento durante o projeto foi suprida pelos 

fornecedores, pelo conhecimento interno, treinamento etc., mas não na sua 

totalidade, principalmente quando do término, onde a incômoda dependência em 

relação aos fornecedores se fez presente. Esta experiência também mostrou a 

dificuldade em planejar um projeto em todas as suas etapas devido à necessidade do 

uso de novas tecnologias e em função da conseqüente falta do conhecimento sobre 

estas tecnologias dentro da empresa. O processo de “Outsourcing” ou subcontratação 

é irreversível e ajuda muito as empresas no seu foco das competências essenciais, 

mas um certo nível de conhecimento deve ser internalizado primeiramente para ser 

usado como fonte de julgamento das novas tecnologias; em segundo lugar, como 

base para construção de novos produtos e serviços. Embora esse quadro ocorra em 

várias indústrias, conforme literatura, escolheu-se para foco desta pesquisa a 

indústria bancária.  

Trata-se de um setor que tem investido valores significativos em novas tecnologias, e 

é nele que projetos com inovação ocorrem mais freqüentemente.  Uma vez decidido 

a escrever sobre o assunto e tendo como foco o setor da pesquisa, o autor utilizou o 

processo de abordar as facetas do problema por vez, através de artigos elaborados em 

parceria com colegas do doutorado, professores e seu orientador. Cinco artigos foram 

publicados em Congressos, três deles nacionais e dois internacionais. Este processo 



 

ajudou, pois a Tese foi sendo discutida em partes, através dos artigos, no formato de 

pesquisa bibliográfica e na exposição em geral.  

O Prof. Marcelo Pessôa, orientador do autor, participou não só em sua atividade de 

orientação, mas também como co-autor dos artigos e incentivador da elaboração de 

artigos, participação em Congressos, assim como nas reuniões do GTI. O GTI é um 

grupo de tecnologia da informação do Departamento de Engenharia de Produção da 

Escola Politécnica, o qual se reúne periodicamente com o objetivo de incentivar a 

pesquisa e proporcionar a troca de experiências entre os mestrandos e doutorandos, 

com a participação dos professores do departamento. 

A visão de Metodologia da Pesquisa também foi fundamental. O autor optou por 

uma forma de pesquisa em espiral, ou seja, os principais capítulos da Tese foram 

sendo tratados ao mesmo tempo. Desta forma, à medida que o capítulo do problema 

ia sendo escrito, a conceituação também ia ganhando corpo, assim como a visão das 

hipóteses, a forma da pesquisa, o questionário etc. Este método foi interessante na 

medida em que dificuldades surgiram, por exemplo, no questionário ou na forma da 

pesquisa de campo, e remetiam para um esclarecimento ou revisão no capítulo do 

problema ou das conceituações. A busca do modelo a ser proposto foi muito intensa, 

até o momento em que se percebeu que deveria ser formulado com base em outros 

modelos, os quais sustentariam um novo modelo que iria responder às questões 

específicas colocadas pelo trabalho.  

Na pesquisa bibliográfica, o autor, além de contar com os livros e revistas das 

bibliotecas da USP, também contou com a inestimável ajuda da ferramenta de 

pesquisa que a Internet proporciona. O “site” do Proquest, que possui quase dois mil 

“Journals”, com artigos de qualidade científica, com uma ferramenta de pesquisa por 

palavras-chave deu uma segurança sobre como o tema estava sendo tratado e 

abordado.  

Um outro fator interessante foi que, no meio deste caminho, o autor, em sua 

atividade profissional, passou a ser fornecedor para elaboração dos projetos de T.I. 

ao invés de cliente deste processo, que foi o caso do projeto inicial motivador desta 



 

Tese. Esta mudança de lado é também enriquecedora dando uma visão de um novo 

ângulo para o problema abordado na pesquisa.  

Durante a pesquisa bibliográfica, por sugestão de um amigo, o autor teve a 

oportunidade de fazer um curso de Inglês Acadêmico na Universidade do Texas em 

Austin. Este curso não só proporcionou o aperfeiçoamento na língua inglesa, mas 

também permitiu exercitar e pensar no trabalho, através das apresentações aos 

colegas, mas principalmente pelo acesso a uma base de artigos a que só os alunos e 

visitantes podem ter acesso. Este acesso a artigos e livros complementou de forma 

interessante a visão bibliográfica necessária para a Tese.  

Após esta pesquisa, por ocasião do Exame de Qualificação, foram feitos vários 

comentários e sugestões que enriqueceram o trabalho nos aspectos de Conceituação, 

Metodologia e de Pesquisa.  

O próximo trabalho foi a elaboração do Questionário e a busca de contatos para 

pesquisa em três empresas clientes e duas empresas fornecedoras de soluções de T.I. 

Antes mesmo de começar a pesquisa propriamente dita, fez-se uma simulação de 

pesquisa com um gerente de projeto, processo este denominado pré-teste. Esta etapa 

foi importante na medida em que se pôde corrigir e adaptar várias vezes o 

Questionário, em termos do entendimento de conceitos e das próprias questões. 

Seguiu-se ao pré-teste a finalização do Questionário e seu envio por “e-mail”. De 

posse dos Questionários respondidos e de uma revisão deles, partiu-se para as 

entrevistas.  

Foram contatos muito interessantes e surpreendentes até, pois se imaginava qual 

seria o teor das respostas ou que os gerentes não se interessariam pelo assunto ou 

ainda em despenderem tempo para preenchimento do Questionário, para as 

entrevistas e para as últimas dúvidas. Primeiramente nem sempre as respostas foram 

as esperadas e, na verdade, percebeu-se um entusiasmo dos gerentes de projeto e uma 

riqueza de informações que alguns deles estavam dispostos a fornecer. Constatou-se, 

desta forma, o quanto o tema abordado era importante para os gerentes de projeto e o 

quanto foi fundamental o clima criado na pesquisa de campo para que os 



 

participantes, no caso os próprios gerentes de projeto, pudessem colaborar ao 

máximo.  

A consolidação de todas as informações, percepções e evidências colhidas foi um 

trabalho igualmente importante e delicado para que não se perdesse ou mudasse 

inadvertidamente nenhuma informação. Desta forma, considerou-se importante 

incluir no trabalho as citações dos gerentes de projeto que participaram da pesquisa.  

Os passos seguintes foram o da elaboração da interpretação à luz de toda teoria 

prévia estudada e a busca das respostas às questões básicas do estudo. Espera-se, 

desta forma, que as contribuições desta pesquisa possam colaborar para as boas 

práticas da Gerência de Projetos com o uso da Gerência do Conhecimento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
A constante necessidade de inovação de produtos, serviços ou processos seja para 

atender aos clientes ou acompanhar a concorrência faz com que as empresas, por 

questão de sobrevivência, dependam e devam estar em harmonia com o ambiente que 

as cerca. Em outras palavras deve estar constantemente rastreando e auscultando o 

que seus clientes querem ou gostariam em termos de produtos e serviços que oferece, 

e o que os seus concorrentes estão fazendo ou planejando fazer, através de pesquisas 

do ambiente sobre potenciais inovações (TIDD et al., 1997:14). Dependendo da sua 

dimensão, as inovações podem estar mudando regras tecnológicas e de economia, 

fazendo com que organizações possam desaparecer enquanto outras possam estar 

emergindo.  

Dessa forma, a questão que se coloca não é se se deve ou não inovar, mas qual a 

melhor maneira de fazê-lo (TIDD et al., 1997:12). A necessidade de inovar ou 

mesmo a busca de uma dramática redução de custos tem feito com que as empresas 

façam uso maciço da Tecnologia da Informação (T.I.). As empresas brasileiras 

mais que triplicaram os investimentos em informática nos últimos 13 anos. Em 2001, 

as médias e grandes empresas do país gastaram 4,5% de suas receitas com 

equipamentos e serviços de T.I., ao passo que a área de serviços atingiu o índice de 

7% e os bancos 9,7%, evidenciando que estes últimos são os que mais investem em 

tecnologia. Estes investimentos são traduzidos na forma de lançamento de novos 

produtos e serviços que aumentam a conveniência do cliente (MEIRELLES, 2002).  

Em função da importância de projetos com inovação na indústria bancária e devido à 

vivência do autor neste setor, optou-se por focar o escopo desta pesquisa nesta área.  

Um produto numa instituição financeira pode ser representado por um novo tipo de 

aplicação ou investimento financeiro, um serviço pode representar uma nova 

conveniência para o cliente, por exemplo, poder fazer qualquer tipo de aplicação 

financeira usando a Internet 24 horas por dia, sete dias por semana, ou mesmo poder 

usar um só cartão que permite operações de débito, possibilitando um saque em 

moeda local, assim como operações de crédito em qualquer lugar do mundo. Estes 
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exemplos de facilidades ou conveniências têm em sua retaguarda sistemas de 

informação com alto nível de integração e com alto nível de complexidade técnica 

cuja implementação requer rapidez em função das necessidades de mercado e um 

custo compatível com o retorno do investimento.  

De acordo com a Febraban (2003:1-4), o investimento em tecnologia cresceu 8% 

somente em 2001 representando R$ 3,12 bilhões, e 13,2% em 2002 representando  

R$ 3,5 bilhões, conforme Figura 1. 

 

 

Investimentos em R$ milhões Variação% 
 

 

2000 2001 2002 02/01 
 

Hardware 1.331 1.476 1.610 9,1% 
 

Equipamentos / 
Linhas de 
comunicações 

431 301 193 -35,9% 

 
Softwares adquiridos 
de terceiros 

517 509 699 37,3% 

 
Softwares 
desenvolvidos 
no próprio banco 

613 838 1,035 23,5% 

 
Total 2.892 3.124 3.537 13,2% 

 

FIGURA 1: INVESTIMENTOS EM TI, FEBRABAN (CIAB: 2003) 
FONTE: BALANÇO SOCIAL DA FEBRABAN 

 
 
Com a queda do custo de acesso à Internet e a proliferação das conexões de banda 

larga, este meio tecnológico está mostrando uma constante evolução e mostrando um 

potencial para o comércio eletrônico, conforme Silva et al. (2000:56).  O esforço em 

investir em novas tecnologias, levando-se em conta os requisitos acima, só pode ser 

feito através de projetos estruturados que garantam o sucesso das implementações 

dos produtos, serviços ou processos. Estes projetos requerem uma gerência que se 
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baseie em conhecimentos relacionados à empresa, às tecnologias envolvidas, aos 

produtos financeiros e aos próprios conhecimentos de Gerência de Projetos (G.P.). 

“Projetos e programas têm sido fundamentais para a Gerência de Tecnologia” 

(CLELAND, 1991:23). Esta gerência tem sido uma arma importante para a 

competitividade para acelerar o ciclo de vida dos processos da concepção e criação 

de tecnologia. 

Isto leva à questão fundamental a que se está propondo o estudo: 

Mas como contar com todo nível de conhecimento necessário num projeto que 

demanda a implementação de novas tecnologias que, pelo fato de serem novas, 

ainda não estão adequadamente disseminadas?  Como obter esse conhecimento a 

ponto de viabilizar implementações num curto espaço de tempo, ou seja, durante a 

execução do projeto? 

 

A falta de conhecimento da equipe do projeto e a implementação de novas 

tecnologias representam dois dos 11 fatores de risco relacionados a Projetos de 

Software, segundo um levantamento realizado por Keil et al. (1998:76-83).  

Com o crescente nível de subcontratação, boa parte deste conhecimento deve vir 

basicamente de empresas fornecedoras. A subcontratação traz vantagens para a 

empresa não precisar se especializar em todos os assuntos ou técnicas. Porém um 

certo nível de conhecimento técnico precisa ser internalizado para que a dependência 

externa em processos críticos não traga problemas de continuidade. Oliveira Jr. 

(1999:211-212) propõe que as empresas baseiem seus relacionamentos com 

empresas parceiras que possuam competências para oferecer os produtos ou serviços 

com valor agregado superior aos dos produtos e serviços que poderiam ser 

desenvolvidos internamente à empresa.  Além do fato de que é necessário um certo 

nível de conhecimento para se julgar as habilidades dos fornecedores, um outro 

aspecto que justifica esta internalização é a base de conhecimentos para a 

continuidade da evolução de novos produtos e serviços.   

De acordo com Gillis (2002:23-30), os maiores bancos americanos não estão 

terceirizando seu processamento “core” e, em sua opinião, não mudarão de posição 
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tão cedo. A tecnologia é considerada a maior diferenciação entre os grandes bancos.  

Desta forma, se os bancos partissem para a subcontratação total estariam abdicando 

de sua primazia, controle, vantagem competitiva e influência. No Brasil, a 

subcontratação também não é total, pois, de acordo com uma pesquisa realizada em 

504 empresas no final de 2002, 48% das empresas não possuem nenhum tipo de 

subcontratação externa para T.I. Segundo a pesquisa realizada por YankeeGroup, 

“30% das companhias terceirizam a manutenção de suas redes, 16% fazem isso para 

atividades de gerenciamento de redes, 13% para “help desk”, 11% fazem 

subcontratação de aplicativos e 8% já fazem subcontratação completa de TI”, 

segundo Miyajima (apud Cesar, 2003:1). 

O nível de conhecimento necessário a ser internalizado está relacionado ao conceito 

de competência essencial que pode ser definido como  

o conjunto essencial de habilidades para a efetiva gerência de uma 
organização. Representam as capacidades fundamentais que os 
indivíduos precisam possuir para cumprir a missão das 
organizações e que raramente podem ser substituídas ou alteradas 
sem o comprometimento da habilidade das organizações operarem 
efetivamente (BELL et al., 1999:2). 

Quinn (1999:12) coloca competências essenciais não como produtos ou aquilo que se 

faz relativamente bem, mas como “aquelas atividades baseadas em atividades 

intelectuais ou em sistemas que as empresas executam melhor que qualquer outra 

empresa”. O autor, baseado nesta definição do que é ou não “core”, define o que 

deve ou não ser subcontratado, conforme Figura 2: O que é “core”? “Core” que 

significa coração, neste caso, quer dizer fundamental, mais precisamente essencial. 
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            FIGURA 2: O QUE É “CORE”  
 FONTE: QUINN (1999:12) 

 
 
 

As competências essenciais podem ser conceituadas como uma função multiplicativa 

ou combinação dos seguintes elementos: múltiplas tecnologias (hardware e 

software), aprendizado coletivo (nos vários níveis e funções) e a capacidade de 

compartilhar as competências entre as unidades de negócios e através das fronteiras 

geográficas (PRAHALAD, 1998:18). 

A Gerência de Projeto (G.P.) em novas tecnologias conta com pelo menos uma 

incerteza em função da falta de conhecimento na empresa que demanda o projeto 

sobre as tecnologias. O nível de conhecimento existente hoje e a economia baseada 

em serviços oferecem inúmeras oportunidades para aumentar os lucros através do 

“Outsourcing” ou subcontratação. A ênfase da subcontratação é que ela está 

migrando da simples subcontratação de partes, componentes, subsistemas de 

hardware para sistemas baseados na intelectualidade, com grande potencial ainda 

inexplorado, conforme Quinn (1999:9). 

Existem alguns riscos quando as empresas partem para este tipo de subcontratação 

onde estão envolvidas atividades intelectuais. Isto se deve ao fato de o fornecedor 

tipicamente ter mais conhecimento que o comprador, e alguns dos fornecedores se 

julgam com um treinamento superior ao de seus clientes. Desta forma, o comprador 

 
 
 
 
 
 

“Core ” 

Considerar 
terceirizável 

Demandado pelos 
clientes ou para 
defender  o “core” 

Melhor capacidade 
do mundo 

Essencial, não 
“core” 

Não “Core” 
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não pode lidar com esta situação simplesmente fazendo pedidos, pois é difícil 

especificar os resultados desejados precisamente, além da dificuldade de estimar 

custos.  Exemplos disto podem ser a especificação de uma campanha publicitária, a 

implementação de um projeto ou especificação de um complexo sistema de 

informação (QUINN, 1999:11).  Como uma das técnicas gerenciais para melhorar o 

processo de subcontratação, Quinn (1999:18) sugere a criação de um grupo 

profissional e altamente treinado para exercer as funções de Aquisição e gerência de 

contratos. As funções ou etapas da Área “Procurement” ou Aquisição serão 

exploradas mais adequadamente no capítulo 3 - Conceituação.  

 
Estruturação da Tese: 
 
 
Após esta introdução na qual se tem uma idéia geral do que é abordado nesta Tese, 

pretende-se falar do Problema no capítulo 2, ou seja, o fator motivador deste 

trabalho. Dentro deste capítulo também estão mencionados o modelo do problema e 

as perguntas, ou perguntas, as quais são respondidas quando da análise e conclusão 

da pesquisa de campo. Na seqüência, são abordadas as conceituações, no capítulo 3, 

que embasam em termos teóricos o que está sendo abordado. Em seguida, apresenta-

se o capítulo 4 das Hipóteses, que expressa, ainda no campo teórico, a tentativa de 

dar respostas, mesmo que temporárias, às perguntas formuladas no capítulo 2. Nesse 

capítulo também é formulado o modelo proposto da Tese, o qual foi aplicado através 

da pesquisa de campo. Esta abordagem da pesquisa de campo é feita no capítulo 5, 

onde também está definida a forma de coleta de dados, os critérios da formulação do 

questionário e da escolha da população a ser pesquisada. No Capítulo 6 está descrita 

a análise e organização dos resultados por caso pesquisado. Nesse capítulo estão 

descritos detalhes para efeito de evidenciação de todas as informações obtidas, desta 

forma, trata-se mais de uma fonte de pesquisa para o entendimento do que uma 

leitura obrigatória para o entendimento da Tese.  

No Capítulo 7, Interpretação dos Resultados, foram consolidados os resultados 

buscando-se correlação com a conceituação dos capítulos 3 e 4. Em seguida, há o 

Capítulo 8, com a Conclusão da Tese, além da Bibliografia e os Anexos que contam, 
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por exemplo, com o questionário que serviu para a pesquisa de campo e que 

representou um desmembramento da teoria mencionada nos capítulos 3 e 4. A Figura 

3 ilustra a Estrutura da Tese e o relacionamento entre os capítulos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: A ESTRUTURA DA TESE 

PESQUISA DE 
CAMPO 

CAPÍTULO 5 

INTRODUÇÃO 
CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 
CAPÍTULO 2 

CONCEITUAÇÃO 
CAPÍTULO 3 

               HIPÓTESES  
             CAPÍTULO 4 
 

   H4            H5                  H6  

BIBLIOGRAFIA 
 

CONCLUSÃO 
DA TESE 

CAPÍTULO 8 

ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS 
UMA CONSOLIDAÇÃO POR EMPRESA 

CAPITULO 6  

INTERPRETAÇÃO DA 
PESQUISA DE CAMPO CAPITULO 7 

                                                                                QUESTIONÁRIO  ANEXOS 
 
INFORMATIVO         CONFIRMAÇÃO       INTERAÇÃO         TRANSFERÊNCIA          AMBIENTE            INFORMAÇÃO 
                                         AMOSTRA             FORNECEDOR       CONHECIMENTO         PROPÍCIO À G.C           NUMÉRICA      
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2 O PROBLEMA 

 

 

2.1 Formulação do Problema 

 

 

Dentre as áreas de conhecimento que compõem a G.P. Gerência de Projeto, a área de 

Aquisição (PMBOK, 2000:24-26) tem importância fundamental, pois dela depende 

boa parte do sucesso desta empreitada. A Aquisição pode ser de um bem material, 

um equipamento, um software ou um serviço. No problema em questão, a Aquisição 

de um serviço para o qual existe falta de conhecimento das novas tecnologias torna 

este processo mais complexo do que é normalmente.  

Keil et al. (1998:76-83) mostram o nível de importância dado aos 11 fatores de risco 

levantados em três painéis relacionados a Projetos de Software. Participaram destes 

painéis como especialistas mais de 40 gerentes de projetos de software de vários 

países do mundo. Embora os riscos que receberam maior nível de nota estejam 

ligados aos fatores que estão fora do controle dos gerentes de projeto, segundo os 

gerentes questionados os aspectos ligados à implementação de novas tecnologias e a 

falta de conhecimento da equipe  também receberam notas significativas. Os 

autores dividiram estes riscos em 4 quadrantes, sendo a ênfase que se quer atentar 

para esta publicação o reconhecimento da importância de dois riscos fortemente 

relacionados à falta de conhecimento requerido para o projeto, assim como a 

introdução de novas tecnologias, conforme mostra a Figura 4. 

Quanto mais complexo é o bem a ser adquirido, provavelmente, maior será a 

demanda de conhecimento necessário a ser transferido para a empresa cliente deste 

bem, sendo que a simples compra dele não garante a transferência efetiva do 

conhecimento necessário após a implementação dos processos. Conforme Pressman 

(1995:160), quando a Aquisição é de software, as opções podem ser as seguintes: 

1. Software de prateleira para venda pode ser comprado ou licenciado; 

2. Software de prateleira para venda pode ser comprado e depois modificado 

para satisfazer necessidades específicas; 

3. O software pode ser feito sob encomenda por terceiros para atender às 
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especificações do comprador. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Falta de 
comprometimento 
da alta gerência em 
relação ao projeto 

          
 
 

 

Falha ao obter o 
comprometimento 
dos usuários 

           

Entendimento 
errado dos 
Requisitos 

           

Falta de 
envolvimento 
adequado dos 
usuários 

           

Falta da gerência 
da expectativa do 
usuário final 
 

           

Mudança de 
escopo e 
objetivos 

 
 

          

Falta de 
conhecimento / 
habilidades 
requeridas pela 
equipe do projeto 

 
 
 

          

Falta do 
congelamento 
dos requisitos 
 

 
 

          

Introdução de 
uma nova 
Tecnologia 

           

Equipe insuficiente 
ou inapropriada 
 

 
 

          

 Conflito entre 
departamentos 
usuários  
 

    
 

      

                                                               1= menos importante 10= mais importante  

    Hong Kong   _____       Estados Unidos           ____         Finlândia      _____ 

   FIGURA 4: OS ONZE FATORES DE RISCOS IDENTIFICADOS POR TRÊS PAINÉIS  
      ORDENADOS POR IMPORTÂNCIA RELATIVA   

FONTE:           KEIL ET AL. (1998:76-83) 
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Esta transferência torna-se mais crítica à medida que a tecnologia possui 

componentes de inovação e o conhecimento não está totalmente presente na empresa, 

e/ou quando a Aquisição está relacionada à necessidade de mudanças (conforme 

citado anteriormente nos itens 2 e 3 – Pressman, 1995). 

A integração de sistemas é um exemplo de demanda de novas tecnologias em que o 

problema da falta de conhecimento interno também está presente, o qual é definido 

por Ireland (1999:5) como: 

1. Projetos específicos com gastos discretos, os quais são “ad hoc” e 

irregulares; 

2. Soluções únicas provendo oportunidades limitadas de aprendizado, 

especia lmente pelos clientes; 

3. Soluções tecnicamente específicas, não padrão, as quais possuem 

requisitos muito incertos; 

4. Projetos com alto valor que requerem investimento extensivo; e 

5. A solução é normalmente crucial para os negócios porque suporta o 

desenvolvimento estratégico para a organização. 

Com entendimento limitado e informação insuficientes sobre os fornecedores, muitos 

clientes não têm efetivo controle sobre o que estão comprando. Os integradores de 

sistemas como fornecedores usam seu conhecimento como fator na criação de 

dependências, aumento de preços e aprisionamento do cliente em relação à solução 

(IRELAND, 1999:5). 

Um exemplo disto tem sido toda a tecnologia envolvida em processos que utilizam a 

Internet nas empresas com fins comerciais. Os equipamentos e softwares de 

aplicativos e de telecomunicação necessários à operação e segurança de um “site” 

trazem uma dependência extrema dos fornecedores. A área de Aquisição, descrita no 

manual do PmBok P.M.I. (Project Management Institute), leva em conta e cita a 

importância do conhecimento necessário ao projeto, mas não responde ou enfatiza as 

questões citadas acima. No caso da referência a este tema pelo PmBok, observa-se 

que o assunto é abordado no item 4.2 Execução do Plano do Projeto que referencia o 

Planejamento de Recursos, item 7.1, e o Processo de Aquisição de Pessoas, item 9.2 
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(PMBOK, 2000).  Em um horizonte competitivo de mudanças onde as fronteiras das 

empresas têm se tornado crescentemente permeáveis, o conhecimento de fontes 

externas é essencial. Desta forma, entender de quanto efetivamente é o uso da 

tecnologia dos parceiros externos, pode significar a diferença entre a sobrevida ou o 

fracasso da empresa (STEENSMA & CORLEY, 2000:1-23). 

Bessant & Kaplinsky (1999:1-3) mostram que está crescendo o interesse, nas cadeias 

de fornecimento, em usar seu potencial como um condutor de suas melhores práticas 

em áreas como inovação, procedimentos de recursos humanos, técnicas de produção, 

que podem ser transferidos. Existem muitas razões para acreditar que este 

conhecimento pode ser transferido: 

1. Existem interesses comuns, focados na entrega de valor a um cliente 

específico, e melhoria do processo essencial juntamente com as cadeias de 

suprimentos; 

2. Existe motivação para aprender; 

3. Existem benefícios potenc iais para compartilhar a experiência aprendida, 

incluindo redução de risco, transferência de idéias, experimentos 

compartilhados, entre outros. 

A importância da internalização do conhecimento técnico poderia ser explicada, 

dentre outras razões, através da pesquisa efetuada por Byrd & Turner (2001:21-54), 

que investigaram o relacionamento entre o seguinte conjunto de habilidades: 

habilidades pessoais de T.I., habilidades em gerência da tecnologia, funcionalidades 

de negócios, habilidades interpessoais e técnicas, e duas variáveis de sucesso de 

sistemas de informação, quais sejam flexibilidade da infra-estrutura de sistemas de 

informação e vantagem competitiva provida pelos sistemas de informação. Este 

estudo investigou estes relacionamentos através da percepção dos C.I.O.1 da maioria 

das 2000 empresas citadas por Fortune (in: BYRD & TURNER, 2001). 

É importante ressaltar que a habilidade técnica cobriu as seguintes especialidades 

técnicas dentro das empresas: sistemas operacionais, linguagens de programação, 

sistemas de gerência de banco de dados, redes, telecomunicações, entre outros.  

                                                 
1 C.I.O. (Chief Information Officer) responsável pela área de Tecnologia da Informação. 
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A vantagem competitiva abordada no estudo de Byrd & Turner (2001) é medida 

através dos seguintes fatores: eficiência na atividade de suporte, eficiência na 

atividade primária, funcionalidade da gerência de recursos e ameaças.  

A conclusão do estudo mostrou que, segundo a opinião dos C.I.O. entrevistados, a 

habilidade técnica está relacionada à criação de sucesso em sistemas de informação, 

em grandes empresas, sendo também considerado como a mais importante 

habilidade. 

Por outro lado é crescente o estudo da Gerência do Conhecimento, mostrando que as 

empresas precisam se utilizar dela para obter, criar e disseminar conhecimentos e 

principalmente poder ter discernimento na tomada de decisão. A Gerência do 

Conhecimento (G.C.) preocupa-se com a criação de estruturas que combinam os 

mais avançados recursos tecnológicos com a indispensável sensibilidade humana. A 

principal razão da G.C. reside em ajudar o executivo a obter seu discernimento para 

conduzir seus negócios assim como formalizar as tomadas de decisão 

(RAISINGHAMI, 2000:1-31). Os benefícios da G.C., segundo Lim et al. (1999:5), 

são: 

1. Reduz a perda do capital intelectual do empregado que sai; 

2. Reduz o custo de desenvolvimento de um novo produto ou serviço; 

3. Aumenta a produtividade quando o conhecimento é acessível para todos os 

funcionários; 

4. Aumenta a satisfação dos funcionários. 

Takeishi (2002:321-338) conduziu uma pesquisa relacionada a projetos com 

inovação na indústria automobilística, analisando o processo de subcontratação de 

componentes para fornecedores. Nesta pesquisa foram entrevistados 100 gerentes 

entre fornecedores e clientes gerentes da indústria automobilística que responderam 

sobre 5 casos cada um, perfazendo 45 casos no  total.  A principal questão colocada 

na pesquisa é se o conhecimento da empresa automobilística é realmente importante 

para conseguir um resultado melhor na subcontratação do desenvolvimento de um 

componente por um fornecedor. E se esta questão fosse respondida afirmativamente 

a segunda questão seria: quanto determinada indústria automobilística deveria saber 
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mais sobre um componente do que seus concorrentes quando o desenvolvimento 

desse componente era subcontratado.   

A conclusão da pesquisa de Takeishi demonstrou a importância da G.C. para o 

sucesso do processo de subcontratação no desenvolvimento de projetos com 

inovações, particularmente a subcontratação de novos componentes. Também é 

colocado que, ao mesmo tempo em que as atividades de projeto e manufatura dos 

componentes poderiam ser subcontratados, o conhecimento relevante deveria ser 

retido internamente para se obter mais qualidade no projeto do componente.  Os 

resultados mostraram que o modelo de divisão do conhecimento variou de acordo 

com a natureza do projeto de desenvolvimento de componentes em função das 

inovações. Para projetos regulares, com tecnologia conhecida, era mais importante o 

conhecimento arquitetural, ou seja, a visão geral dos componentes, ao passo que, 

quando o projeto envolvia novas tecnologias, era importante que a indústria 

automobilística tivesse um alto nível de conhecimento do componente específico 

para resolver problemas de engenharia ainda inexplorados, em conjunto com os 

fornecedores, conforme Figura 5. Desta forma, a empresa automobilística deveria 

praticar a G.C. envolvendo mecanismos organizacionais, incluindo políticas de 

desenvolvimento de carreira, extensiva documentação de informação tecnológica, 

programas de treinamento interno e esquemas de incentivo.  

 

 

Tipo do projeto          Divisão do Modelo 
           Efetivo 

Montadoras 
Deveriam ter 

Fornecedores 
Deveriam ter  

Projeto Regular  
(usando tecnologias 
conhecidas)         

Clara divisão Conhecimento  
Arquitetural 

Conhecimento  
Específico 
Componente 

Projetos com 
inovações 
(usando novas 
tecnologias) 

Superposição Conhecimento  
Arquitetural e 
Específico do  
Componente 

Conhecimento  
Arquitetural e 
Específico do  
Componente 

 

FIGURA 5: MODELO SUGERIDO PARA UMA EFETIVA DIVISÃO DO CONHECIMENTO  
FONTE: TAKEISHI (2002:321-338). 
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Ao estudar e desenvolver um “framework” para compartilhar conhecimento técnico, 

Karhu (2002:437-438 e 441) apresenta dois casos em sua pesquisa de campo. O 

primeiro caso aborda o problema da dificuldade da explicitação do conhecimento de 

determinados técnicos que dominam um conjunto de conhecimentos tecnológicos, 

em função da falta de habilidade, motivação e tempo. O segundo caso mostra o 

excesso de informação dispersa na organização dificultando seu uso adequado para 

tomada de decisão. Os problemas relatados nos casos são os seguintes: 

1. A maioria do conhecimento criado no passado não foi documentada; 

2. Em função do alto “turn-over” dos técnicos, o conhecimento deveria ser 

documentado; 

3. A habilidade técnica é difícil de descrever em função de sua natureza tácita, 

além disto os técnicos não têm habilidade para documentar este tipo de 

conhecimento; 

4. O conhecimento está distribuído em várias localidades e para vários 

indivíduos; 

5. A falta de conhecimento cria trabalhos e custos adicionais aos clientes 

internos, além do pessoal de suporte técnico; 

6. O grande número de informações distribuídas frustra as pessoas que as 

recebem por não conseguirem absorvê- las adequadamente; 

7. As informações são distribuídas em peças nem sempre coerentes e 

compatíveis com as demais informações; 

8. Os mercados e as tecnologias mudam rapidamente, desta forma, as 

informações nas empresas tornam-se também obsoletas rapidamente. 

Karlsson et al. (1998:534-549) elaborou uma pesquisa com 400 fornecedores de 

equipamentos originais baseados na Europa. O resultado desta pesquisa mostra 

numerosos problemas enfrentados pelos fornecedores no processo de especificação, 

tais como: 

1. Existem problemas de interpretação das especificações da mesma forma que 

em traduções; 

2. As especificações mudam o tempo todo; 
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3. O produtor do equipamento original muda as especificações sem dar 

explicações ao fornecedor; 

4. Algumas vezes não há otimização de custos; 

5. Especificações ambíguas devido a conflitos internos entre marketing, 

engenharia e área de compras; 

6. As mudanças constantes de especificação do projeto são chamadas de “caixa 

preta” devido à falta de precisão das informações provenientes das empresas 

clientes. 

Devido à complexidade do processo de Aquisição, depois de investigar o ambiente, 

Tserng & Lin (2002:107-108) evidenciam os seguintes problemas do subcontratado e 

co-contratante. Existe uma lacuna de padrões em termos de: 

1. Cronograma de todo o processo; 

2. Critérios acurados para julgar competência técnica; 

3. Muitos fornecedores participantes para o mesmo projeto; 

4. Dar oportunidade igual a todos os fornecedores e não depender de habilidades 

específicas. 

Currie & Pouloudi (apud KAMEL, 2003:118) colocam que a subcontratação poderia 

ser uma boa decisão para empresas que não usam T.I. como uma proposta 

estratégica, ou seja, especialmente em regiões onde há falta de conhecimento para 

suportar a gerência da T.I. dentro das empresas. 

De acordo com Heckman (1999:151-154), que conduziu uma pesquisa em 518 

grandes empresas para determinar o grau de formalização de práticas de gerência de 

fornecedor da T.I., menos de um terço das empresas estudadas tinha um processo de 

gerência de fornecedor formalizado. A maioria deles era informal. 

As questões focalizam a necessidade do conhecimento necessário ao projeto 

restringindo-se assim ao conhecimento cuja fonte são os fornecedores. 

No que tange à melhoria dos processos de T.I., pode-se referenciar um modelo de 

administração da T.I. e o investimento na melhoria destes processos, conforme nos 

mostra Cordenonsi (2001:311): 
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1. A TI é considerada como um ativo estratégico para os bancos; 

2. A T.I. é um investimento estratégico que pode e deve ser administrado com 

base nos mesmos princípios de gestão utilizados para outras áreas ou funções 

da organização; 

3. Um modelo de administração da T.I. pode ser baseado em processos, 

independentemente da tecnologia e da organização, e, portanto, adapta-se às 

mudanças na tecnologia e na organização. 

O aspecto estratégico da T.I. também é analisado pela Figura 6, do universo de 

McFarlan (2002:46-50), onde todas as empresas podem ser posicionadas na matriz 

estratégica. Na dimensão vertical, a matriz mostra a dependência estratégica 

relacionada a sistemas operacionais existentes. Por outro lado, na dimensão 

horizontal, a matriz mostra o impacto estratégico da carteira de desenvolvimento de 

aplicações das empresas. 

1. Visão Vertical: 

Em empresas que dependem de sistemas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

e que, quando estes saem do ar, as empresas sofrem forte pressão dos 

clientes, eles são considerados extremamente críticos. Em outras empresas, 

no entanto, a queda dos sistemas pode ser irritante, mas não ameaça a vida 

das empresas; 

2. Visão Horizontal: 

A visão horizontal da matriz mede o impacto estratégico da carteira de 

desenvolvimento de aplicações. Esta visão diz respeito ao quão importantes 

são as ações que se pretende adotar na empresa, se estas irão mudar a 

empresa e sua operação, mudando inclus ive sua missão.  
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        FIGURA 6: IMPACTO ESTRATÉGICO DA CARTEIRA DE DESENVOLVIMENTO DAS  

          APLICAÇÕES 
     FONTE: MCFARLAN (2002:46-50) 

 
 
 
 
A seguir a descrição dos quadrantes segundo McFarlan (2002:46-50): 

1. Quadrante Estratégico: 

As empresas que se localizam neste quadrante têm uma penosa dependência de 

tecnologia e as ações de desenvolvimento que elas têm planejado para os 

próximos três ou quatro anos estão entre as três ou quatro mais importantes ações 

que se têm a fazer na empresa; 

2. Quadrante de Mudanças: 

As empresas que se localizam neste quadrante têm desenvolvimentos críticos em 

andamento, mas a dependência da tecnologia não é tão crítica quanto no caso 

estratégico; 

3. Quadrante de Suporte: 

As empresas que se localizam neste quadrante estão procurando melhorias de 

qualidade e de serviços, redução de custos, mas o planejamento de 

desenvolvimento não determina a sobrevivência das empresas; 

 

Fábrica   Estratégico  
 
 
 
 
 
Suporte   Mudanças,  
    Progresso  

Impacto estratégico da carteira de desenvolvimento 
das aplicações 

Impacto 
estratégico 

dos 
sistemas 

de 
operações 
existentes 
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4. Quadrante de Fábrica: 

Estas empresas possuem uma inacreditável dependência operacional.  

Desta forma, pode-se observar que a dependência das empresas em relação à T.I. 

determina em qual quadrante, na matriz, elas se posicionam.  Empresas com alta 

dependência da T.I. e com constantes planos de desenvolvimento que visam 

constantemente mudanças nos procedimentos e nas operações têm na T.I. um 

impacto estratégico. Para estas empresas, a T.I., conseqüentemente, trata-se de um 

item estratégico e de alta importância para sua sobrevivência. No caso dos bancos, 

foco da pesquisa deste trabalho, é muito claro o enquadramento no quadrante 

estratégico.  

 
 

 

2.2 Resumo do Problema 

 

 

Resumindo a maior parte das citações dos capítulos 1 e 2, que tiveram as seguintes 

referências bibliográficas: Tidd et al. (1997), Febraban (2003), Pressman (1995), 

Cleland (1991), Ireland (1999), Steensma & Corley (2000), Quinn (1999), Prahalad 

(1998), Blechar (1998), Raisinghami (2000), Karlsson et al. (1998), Heckman 

(1999), Tserng & Lin (2002), Takeishi (2002), Karhu (2002), Lim et al. (1999), 

Kamel (2003), Byrd & Turner (2001), Bessant & Kaplinsky (1999), Keil et al. 

(1998), Cordenonsi (2001) e McFarlan (1995), temos que: 

A competitividade e a fundamental necessidade da busca da inovação levam ao 

investimento na construção de novos produtos e serviços com inovações, no mínimo 

por questão de sobrevivência (TIDD et al., 1997; FEBRABAN, 2003).  

Produtos e serviços com inovações num ambiente complexo de T.I. (empresas com 

arquiteturas peculiares de T.I. (Blechar, 1998:6))  demandam projetos estruturados de 

T.I., “o software pode ser feito sob encomenda por terceiros para atender às 

especificações do comprador”  (CLELAND, 1991; PRESSMAN, 1995).  

A necessidade de projetos estruturados demanda os conhecimentos da G.P. Em 

função do foco nas competências essenciais (QUINN, 1999; PRAHALAD, 1998) e 
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da natural lacuna de conhecimento interno, a G.P. utiliza-se da subcontratação. A 

natural lacuna de conhecimento técnico na empresa antes da implementação de novas 

tecnologias num projeto da T.I. representa dois importantes fatores de risco em 

projetos de software (KEIL et al., 1998). Projetos de Integração de Sistemas, com 

relativa complexidade, mostram-se importantes demandadores de novas tecnologias 

com conseqüente falta de conhecimento interno. Existe uma necessidade de 

tratamento diferenciado entre projetos com inovações e projetos regulares. Para 

projetos regulares, com tecnologia conhecida, é mais importante o conhecimento 

arquitetural, ou seja, a visão geral dos componentes, ao passo que, quando o projeto 

envolve novas tecnologias, é importante que a indústria automobilística tenha um 

alto nível de conhecimento do componente específico para resolver problemas de 

engenharia ainda inexplorados, ou através da Aquisição de soluções com inovações 

de T.I., subcontratando fornecedores (IRELAND, 1999; TAKEISHI, 2002; KAMEL, 

2003; STEENSMA & CORLEY, 2000).  

Existem vários níveis de subcontratação que podem contemplar desde a 

subcontratação do projeto como um todo até a simples demanda de programação dos 

componentes previamente definidos. Neste estudo, estão sendo focados projetos 

complexos em que o conhecimento fundamental pertence ao(s) fornecedor (es). 

Desta forma, o escopo deste estudo não prevê este caso de subcontratação 

simplesmente na etapa de implantação do projeto. Esta fase deve fazer parte também, 

mas não de forma isolada. A obtenção deste conhecimento através do fornecedor 

também depende da melhoria do relacionamento cliente-fornecedor (KARLSSON, 

1998). A busca e a implementação das soluções de T.I. não são suficientes em si 

mesmas sem que ocorra a transferência do conhecimento do (s) fornecedor (es) para 

a empresa cliente. O processo da internalização do conhecimento é fundamental 

como base para construção de novos projetos, assim como para julgamento dos 

fornecedores (experts) (PMBOOK, 2000; PROBST, 2000; BYRD & TURNER, 

(2001).  

O argumento da internalização é reforçado principalmente quando se enquadra a 

empresa no quadrante estratégico do gráfico, o impacto estratégico da carteira de 

desenvolvimento de aplicações (MCFARLAN, 2002; CORDENONSI, 2001). O 



 21 

relacionamento informal e, por vezes, conflituoso com os fornecedores pode levar ao 

não cumprimento dos objetivos do projeto, assim como a conseqüente falha na 

absorção. Constata-se também a importância e a viabilidade da internalização do 

conhecimento inexistente internamente e a transferência de novos conhecimentos.  

Dada a necessidade de fazer frente à competitividade através da inovação e da 

necessidade do uso do conhecimento dos fornecedores, a implementação de práticas 

da G.C. pode ser de fundamental utilidade (LIM et al., 1999).  

Portanto, o problema central está em como utilizar as práticas da G.C. dentro do 

contexto da G.P. aprimorando seus processos ao longo do desenvolvimento dos 

projetos de T.I. nas suas várias fases.  

 
 

 

2.3 Formulação das Perguntas 

 

 

Desta forma, pretende-se, nesta pesquisa, contribuir para os processos da G.P. em 

projetos da T.I., enfatizando-se a questão do conhecimento antes, durante e após o 

projeto, buscando ou mesclando os ensinamentos da G.C.  

A necessidade de desenvolver projetos da T.I. num prazo competitivo que responda 

às necessidades de mercado contando com lacunas de conhecimento na empresa que 

essencialmente são supridas pelos fornecedores de soluções da T.I. leva à 

necessidade de aprimorar processos da G.P. para que se possa absorver e usar o novo 

conhecimento necessário ao projeto em tempo hábil, com resultados dentro do 

orçamento previsto. Dentro deste contexto, conforme mostra o modelo do problema 

proposto, item 2.4, cabem as seguintes perguntas em uma organização que necessita 

adotar inovação tecnológica em T.I.: 

Questões a serem respondidas: 
 

1. Como aprimorar o modelo de aquisição dessas soluções dentro do contexto da  

Gerência de Projetos e transferência do conhecimento? 
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2. Qual a melhor forma de transferência do conhecimento em tempo de projeto? 

Estas questões estão sendo devidamente abordadas após o relato e interpretação da 

pesquisa de campo, nos capítulos 7 e 8. 

 
 

 

2.4 Modelo do Problema 

 

 

Com base nesta explanação sobre o problema a ser tratado nesta pesquisa, está-se 

apresentando um Modelo do Problema que dá uma idéia geral dos principais 

conceitos e componentes envolvidos no problema que se pretende abordar. Dá 

também uma idéia das interações entre estes e principalmente das interligações que 

se pretende investigar na pesquisa, ponto este fortemente ligado à transferência de 

tecnologia no processo de Aquisição.  

Descrevendo a Figura 7 do modelo proposto, tem-se do lado esquerdo que, em 

função da competitividade, as empresas, por questão de sobrevivência, buscam a 

inovação através, inclusive, de formulação e especificação de novos produtos ou 

serviços. Os novos produtos ou serviços por sua vez demandam, em geral, o uso de 

novas tecnologias. Dada a complexidade da tecnologia, urgência de implementação 

com custos reduzidos, são demandados projetos estruturados. Estes projetos para a 

geração de produtos e serviços com componentes de inovação demandam novos 

conhecimentos (lado direito da Figura 7), que precisam ser internalizados num certo 

nível que proporcione o poder de julgamento em relação aos fornecedores de novas 

tecnologias e para a construção de novos produtos e serviços. A área da G.P. que 

trata desta busca de soluções é a Aquisição. Nesta área a opção pela subcontratação 

ou “Outsourcing” justifica-se pela necessidade da empresa em focar as 

competências essenciais. É importante ressaltar que o termo subcontratação estará 

sendo usado, na seqüência, como forma de contratação de desenvolvimento de 

aplicações de T.I. em projetos complexos, com alto grau de integração, feitos sob 

medida. As explicações e justificativas para a escolha do termo subcontratação ao 

invés de “Outsourcing” ou Terceirização estão descritas no capítulo 3, item 11.  

Então, quando as empresas buscam os novos conhecimentos através dos 
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fornecedores, deveriam preocupar-se e atentar para a adequada transferência desses 

conhecimentos.  Portanto, o modelo analisa as dificuldades e lacunas neste processo. 

A seguir, no capítulo 3, serão descritos os principais conceitos tratados e 

demandados nesta Tese.  

 

Modelo do problema a ser analisado: Gerência de Projeto de novas tecnologias, 
e as implicações da administração do conhecimento, conforme Figura 7. 

 
   FIGURA 7: MODELO DO PROBLEMA A SER ANALISADO 
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3 CONCEITUAÇÃO  

 
 
A conceituação tem por objetivo estabelecer uma base de compreensão para todos os 

termos utilizados, conforme Selltiz et al. (1974:48-49). Nesta pesquisa, pretende-se 

descrever os conceitos de Conhecimento, Tipos de Conhecimento, Gerência do 

Conhecimento, Transferência do Conhecimento, Competências, Gerência de 

Projetos, Aquisição,  T.I., Administração da T.I., “outsourcing” e subcontratação.  

 

 

3.1 Conhecimento e Informação 

 

 

Antes mesmo de buscar a conceituação de conhecimento, é necessário fazer uma 

distinção com o conceito de informação, ao qual está intimamente ligado e possui 

características semelhantes. O conhecimento “diz respeito a crenças e 

compromissos”, pois possui um alvo, um objetivo, “uma intenção específica”, além 

disto o conhecimento está relacionado a “uma ação”, são estas as características que 

o diferenciam da informação. Por outro lado, o conhecimento tem uma característica 

semelhante à informação que “diz respeito ao significado”, “é específico ao contexto 

e relacional”.  Também se considera o conhecimento “como um processo humano 

dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade. Uma outra 

diferenciação entre informação e conhecimento pode ser descrita da seguinte forma: 

a informação pode ser considerada “como um fluxo de mensagens” e “conhecimento 

é criado por esse fluxo de mensagens” ancorado nas crenças e compromissos do seu 

detentor. Este entendimento coloca o conhecimento como algo que está 

“essencialmente relacionado com a ação humana” (NONAKA & TAKEUCHI, 

1997:63).  

 

 

3.2 Conhecimento 

 

 

O conhecimento é aquilo que se têm acumulado com base em todas experiências e 

aprendizado, ao passo que a informação é o que podemos transmitir sobre o 
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conhecimento. O “conhecimento é a informação absorvida e compreendida por um 

indivíduo”, como coloca Myburgh (2000:13). 

O conhecimento também pode ser conceituado como um entendimento, a 

consciência ou familiaridade adquirida através de um estudo, investigação, 

observação ou experiência através do tempo. É uma interpretação baseada em 

experiências pessoais, habilidades e competências, conforme Bollinger (2001:1-10).  

Para Beijerse (1999:101), o “conhecimento é visto como informação; a capacidade 

de interpretar dados e informação através de um processo dando significado para os 

dados e informação; é uma atitude apontada para querer fazer algo”. 

Segundo Spender (2001:27-32), o conhecimento pode ser entendido como objeto ou 

processo. No primeiro sentido, o conhecimento pode ser transmitido, transportado ou 

explicitado e, neste caso, é visto pelos administradores como um ativo. No segundo 

sentido, mais ligado à G.P., o conhecimento é visto como um processo, em que os 

autores se preocupam mais com o processo de criação do conhecimento, visão esta 

mais ligada aos processos organizacionais.  

Para Probst et al. (2000:24), conhecimento  

é o amplo campo de cognição e habilidades individuais usadas 
para resolver problemas. Isto inclui teoria e prática, regras e 
instruções comuns para ação. O conhecimento é baseado em 
dados e informação, mas diferente destes, é sempre determinado 
por pessoas. É construído por indivíduos, e representa suas 
crenças sobre relacionamentos causais. 

A base do conhecimento organizacional consiste em ativos de 
conhecimento individual e coletivo que a empresa pode usar para 
executar suas tarefas. A base do conhecimento também inclui 
dados e informação nos quais o conhecimento individual e 
organizacional será construído. 

A pesquisa da conceituação do conhecimento mostrou que alguns autores também 

colocam uma dificuldade para a conceituação precisa sobre o assunto. Assim como o 

próprio conhecimento, sua conceituação é fluída e subjetiva. Desta forma, pode-se 

tentar aqui uma conceituação que exprime os conceitos traçados por Nonaka & 

Takeuchi (1997), Myburgh (2000), Bollinger (2001), Beijerse (1999) e Probst 

(2000). 
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O conhecimento abrange um escopo cujas fronteiras não são bem delimitadas. Tem 

sempre um objetivo, um alvo a ser atingido, uma ação, um significado, baseia-se em 

informações, está calcado nas habilidades e competências, mas principalmente 

depende das crenças e atitudes da pessoa ou pessoas que o detêm. Portanto, está 

sempre ligado à ação humana, que se baseia e se correlaciona com um conjunto de 

informações, dando significado a elas com o objetivo de executar algo.  

Também é comparado com um iceberg, no qual a parte visível é o conhecimento que 

foi possível ser explicitado, e a parte submersa o conhecimento tácito, conceitos estes 

que estão descritos no próximo item.  

 

 

3.3 Tipos de Conhecimento 

 

 

O conhecimento pode ser classificado em dois tipos: o tácito e o explícito. O tácito é 

aquele que é pessoal, difícil de ser formulado e comunicado. O explícito é aquele que 

pode ser codificado, transmitido em linguagem formal e sistemática (NONAKA & 

TAKEUCHI, 1997:65). Uma forma interessante para esta distinção é o relato de 

Polanyi (1983:4-5), sobre o fato de sermos capazes de reconhecer o rosto de uma 

pessoa entre mil pessoas, ou até um milhão, mas não conseguirmos dizer como 

reconhecemos este rosto que conhecemos.  

Atualmente a polícia possui um método para reconhecimento de pessoas através do 

qual podemos comunicar mais a respeito deste tipo de conhecimento. Mas este 

método policial não muda o fato de que, neste exemplo, se sabe mais sobre o 

reconhecimento que podemos fazer com o conhecimento internalizado do que 

através de qualquer outra comunicação ou tentativa de explicitação dele. Desta 

forma, o autor conclui que não conseguimos traduzir em palavras a maioria deste 

conhecimento.  

Os modos de conversão do conhecimento são os seguintes, segundo Nonaka & 

Takeuchi (1997:68-69), conforme a Figura 8: 

1. De conhecimento tácito em conhecimento tácito: Socialização; 
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2. De conhecimento tácito em conhecimento explícito: Externalização; 

3. De conhecimento explícito em conhecimento explícito: Combinação; 

4. De conhecimento explícito em conhecimento tácito: Internalização. 

 
 

 
  Em Em 
  Conhecimento 

Tácito 
Conhecimento 

Explícito 
Do Conhecimento 

Tácito 
SOCIALIZAÇÃO 

(Conhecimento 
Compartilhado) 

EXTERNALIZAÇÃO 
(Conhecimento 

 Conceitual) 
Do  Conhecimento 

Explícito 
INTERNALIZAÇÃO 

(Conhecimento Operacional) 
COMBINAÇÃO 

(Conhecimento Sistêmico) 
 

FIGURA 8: CONTEÚDO DO CONHECIMENTO CRIADO PELOS QUATRO MODOS  
FONTE: NONAKA & TAKEUCHI (1997:81). 
 

 

 
3.4 Gerência do Conhecimento 

 

 

Para Terra (2001:215-218), Gerência do Conhecimento é a adoção de práticas 

gerenciais compatíveis com os processos de criação e aprendizado individual e, 

também, a coordenação sistêmica de esforços em vários planos: organizacional e 

individual; estratégico e operacional; normas formais e informais. A Figura 9 mostra 

que a Gerência do Conhecimento deve permear os vários planos organizacionais e 

dimensões da empresa. 

O conceito de Gerência do Conhecimento, para Nonaka & Takeuchi (apud 

SPENDER, 2001:31), diz respeito à “divulgar e explicitar o conhecimento embutido 

nas práticas individuais ou coletivas da organização”. Para Fleury & Fleury 

(2001:33) Gerência do Conhecimento “está embricada nos processos de 

aprendizagem nas organizações e, assim, na conjunção desses três processos: 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de 
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memórias em um processo coletivo de elaboração das competências necessárias à 

organização”. 

É fundamental considerar, como colocam Tidd et al. (1997:106), que as empresas 

tenham um conhecimento acumulado, não adiantando simplesmente contratar 

profissionais com as competências requeridas. Um outro fator importante, nos casos 

de projetos com inovação tecnológica, é que os processos de gerência de projetos não 

são adquiridos facilmente, mas representam o que a empresa aprendeu com 

processos de tentativa e erro (TIDD et al., 1997:34-35). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9: MODELO CONCEITUAL SOBRE GESTÃO DE CONHECIMENTO NA EMPRESA  
FONTE: TERRA (2001:215) 

 

Universi- 
dades 
des 

Clientes 

Concor-
rência 

   
  Governo 

Empresa 

Nível 
Estratégico 

1 Visão e Estratégia – Alta administração  

--------------------------------------------- 

 
Nível 
Organiza-
cional 

Infra- 
Estrutura 

4Políticas 
de recursos 
humanos 

2Cultura 
Organiza
cional 

3Estrutu-
ra 
Organiza-
cional 

Gestão do Conhecimento: planos e dimensões 
Ambiente Externo 

6 Mensuração  
          de 
    resultados 

5 Sistemas  
         de 
   Informação 



 

 

30 

A questão do conhecimento acumulado relaciona-se diretamente à gerência do 

conhecimento, o qual, segundo Harris et al. (1999:1-31), promove uma "abordagem 

integrada para criação, captura, organização, acesso e uso dos ativos de informação 

da empresa". Esses ativos mencionados referem-se às bases de dados, políticas, 

procedimentos, mas principalmente àqueles que estão na cabeça das pessoas que 

trabalham na empresa. A gerência do conhecimento é uma abordagem que resulta na 

integração da estratégia de negócio, valores culturais e processos de trabalho. A 

Figura 10 mostra um modelo para construção do processo de gerência do 

conhecimento. É fundamental ressaltar que, embora a gerência do conhecimento 

tenha os três itens nesta integração, é foco deste trabalho apenas o aspecto 

relacionado aos processos de trabalho. 

Conforme Harris et al. (1999:10), a pesquisa identificou cinco atividades 

fundamentais da gerência do conhecimento que são: 

1. Criar: As atividades que resultam em novo conhecimento. 

 

 

FIGURA 10: PROCESSO DE GERÊNCIA DO CONHECIMENTO 
FONTE: HARRIS ET AL. (1999:10) 
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2. Capturar: As atividades que possibilitam captura e representação de 

conhecimento tácito de forma explícita e coleta do conhecimento de um 

indivíduo, tornando o conhecimento disponível na empresa; 

3. Organizar: As atividades que classificam e categorizam conhecimento para 

armazenar e recuperar decisão; isto inclui manutenção de dados do 

conhecimento, assim como índ ices, mapas e processos que o gerenciam; 

4. Acessar: As atividades através das quais o conhecimento é disseminado para 

ou requisitado pelos usuários; 

5. Usar: A aplicação de conhecimento para atividades de trabalho, decisões e 

Oportunidades. O uso é recursivo, gera “feed-back” que afeta outras 

atividades, e este “feed-back” pode ser injetado no processo de gerência do 

conhecimento através de alguma das outras quatro atividades.  Universo 

expandido de informações deve incluir as fontes externas de informação que 

são e farão parte de 50% do conteúdo requerido (HARRIS et al., 1999:14-15). 

De acordo com Probst et al (2000:30-31), as empresas podem importar parte do seu 

conhecimento através de fontes externas: relacionamento com clientes, fornecedores, 

concorrentes e parceiros. Existem várias fontes de conhecimento na empresa, 

conforme mostra Harris et al. (1999:1-31) na Figura 11 abaixo. Ressalte-se que o 

foco para obtenção do conhecimento através do relacionamento com os fornecedores 

é a abordagem escolhida nesta pesquisa. 
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       FIGURA 11: FONTES DE CONHECIMENTO DA EMPRESA 
FONTE: HARRIS ET AL. (1999:14-15) 
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5. A metodologia proposta pode ser aplicada em Pequenas e Médias Empresas, 

apresentando um diagnóstico sob a óptica da Gestão do Conhecimento e 

propondo soluções possíveis, utilizando os recursos de Tecnologia de Informação 

existentes; 

6. Mesmo sendo uma metodologia estruturada em etapas que devem ser cumpridas 

(passo-a-passo) para facilitar o processo de aplicação, ela foi flexível o bastante 

para se adaptar a empresas de ramos de atividades diferentes; 

7. Observa-se que a implantação da Gestão do Conhecimento nas empresas 

demanda normalmente: 

a. Algum investimento em educação ou treinamento das pessoas; 

b. Uso de alguns recursos adicionais, que podem ser financeiros, materiais, 

humanos ou, pelo menos, recursos de tempo; 

c. A figura do Integrador do Conhecimento é importante para que o processo 

aconteça, pois as pessoas não iniciarão o processo de Gestão do 

Conhecimento voluntariamente, então essa função deve existir formalmente, 

não como um controlador, mas como um facilitador e orientador para os 

processos necessários; 

8. A Tecnologia da Informação existente na empresa será importante, 

principalmente para o armazenamento e distribuição dos conhecimentos. Outro 

aspecto que se observa, quanto à tecnologia, é a necessidade de treinamento das 

pessoas nas ferramentas existentes na empresa, para que o uso seja feito de forma 

mais criativa e adequada ao trabalho das pessoas; 

9. Também foi observado que as empresas estudadas concentram seus 

conhecimentos mais importantes em poucas pessoas (em alguns casos em 

somente uma pessoa) e que, apenas quando existe a iminência de perda dessas 

pessoas (em conseqüência do seu conhecimento), é que ocorre a preocupação em 

distribuir ou explicitar os conhecimentos; 

10. A partir disso, observa-se que, normalmente, as empresas não possuem lacunas 

de conhecimento, pois elas estão funcionando, o que acontece é que elas 
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concentram esse conhecimento. O que elas têm, na verdade, é a possibilidade de 

surgirem lacunas, com a saída de uma pessoa da empresa; 

11. A classificação das lacunas de conhecimento em tácitas ou explícitas é muito 

importante, pois vai determinar como esse conhecimento será conseguido pela 

empresa. Os processos para obtenção de um ou outro são completamente 

diferentes. 

Resumindo as citações, no item 3.4, dos autores Nonaka & Takeuchi (1997), Terra 

(2001), Fleury & Fleury (2001), Tidd et al. (1997), Harris et al. (1999) e Marçula 

(2001), a G.C. é um processo que compreende aquisição, criação, disseminação e uso 

do conhecimento na empresa, buscando eliminar as lacunas de conhecimento, ora 

com o próprio conhecimento ora com fontes externas. Os processos de aprendizado e 

formação das competências são fundamentais no foco da G.C. Sob este foco é que se 

considera fundamental a união destes processos com os processos da G.P. em 

projetos com inovações de T.I. Dentro dos processos da G.C., um dos principais 

focos, para este estudo, diz respeito à transferência do conhecimento a qual será 

detalhada a seguir. 

 

 

3.5 Transferência do Conhecimento 

 

 

Um dos principais pontos abordados neste estudo é a Transferência do Conhecimento 

que é fundamental na medida em que o conhecimento compartilhado é considerado 

como conhecimento dobrado. No problema mencionado, quando uma empresa 

compra uma solução da T.I. sob medida para resolver um problema de negócio, 

assume que o conhecimento venha junto automaticamente, e isto não ocorre na 

maioria dos casos. O termo transferência do conhecimento pode sugerir um 

movimento unidirecional, o que não é verdade, pois pode haver transferência entre 

indivíduos, o que melhora a competência de ambos os ind ivíduos e de equipes de 

trabalho que tendem a gerar uma equipe de criação de conhecimento. Dentro deste 

contexto, as fronteiras da empresa tornam-se irrelevantes à medida que clientes e 

fornecedores são incluídos como uma das três famílias de ativos intangíveis, ou seja, 
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a da estrutura externa (SVEIBY, 2001:344-358). No conceito abordado por esse 

autor, as famílias de ativos intangíveis são da estrutura externa, interna e 

competência individual. Esse mesmo autor propõe nove formas de transferência de 

conhecimento que possibilitam a criação de valor dentro da organização, como 

mostra a Figura 12: 
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FIGURA 12: AS NOVE FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO  

 (TC= TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO.) 
FONTE: SVEIBY (2001:349) 
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2. Dos indivíduos para a estrutura externa : Exemplos desta transferência 

podem ser relacionados à melhoria da competência dos clientes, 

fornecedores ou “stakeholders”.  Esta transferência pode se dar através de 

seminários de produtos, rodízios com os clientes ou treinamento dos 

clientes.  

3. Da estrutura externa para os indivíduos : Neste caso, o problema é 

como os empregados das organizações podem aprender com as estruturas 

externas. Além da manutenção do bom relacionamento, sugere-se permitir 

a partic ipação de funcionários da estrutura externa nas reuniões de 

gerência de qualidade para que estes possam antecipadamente entender as 

necessidades da empresa cliente. 

4. Da competência individual para a estrutura interna : A questão deste 

item é a de como melhorar a conversão da competência individual para os 

sistemas, ferramentas e “templates”.  A sugestão aqui é relacionar todas as 

atividades à transferência do conhecimento individual através do uso 

daquelas ferramentas. 

5. Da estrutura interna para a competência individual: As respostas para 

esta questão estão ligadas a atividades focadas na melhoria de interface de 

sistemas homem-computador, processos de aprendizado baseados em 

atividades e simulações e ambientes de aprendizado interativo.  

6. Dentro da estrutura externa : Neste caso, a empresa pode trabalhar com 

atividades focando parcerias e alianças, melhorando a imagem, produtos e 

serviços da organização. 

7. Da estrutura externa para a estrutura interna : Neste caso, o 

importante é focar na melhoria de “call-centers” para interpretar da 

melhor forma as reclamações, criando alianças para gerar idéias pra novos 

produtos. 

8. Da estrutura interna para a estrutura externa : A resposta para este 

item está ligada à geração de sistemas da empresa, ferramentas e 

processos para servir ao cliente como “Extranets”, acompanhamento dos 

produtos, "help-desks", "e-business" etc. 
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9. Dentro da Estrutura Interna : Esta transferência pode ocorrer através de 

bases de dados aperfeiçoadas e sistemas de informação integrados.  

De uma maneira geral, conforme Sveiby (2001:344-358) coloca, a Transferência do 

Conhecimento, independente da direção, sempre requer que se cultive o bom 

relacionamento, a criação de uma atmosfera favorável para que as pessoas se sintam 

confiantes para repassar o que sabem, que se invista em treinamentos, 

armazenamento de conhecimento em bases de dados, rodízios e o acompanhamento 

de quem está aprendendo com quem sabe no momento da execução do trabalho. 

Cada uma das formas possui peculiaridades a serem observadas, com influência no 

sucesso da transferência do conhecimento. 

Uma outra abordagem da Transferência de Conhecimento durante um Projeto da T.I. 

sob o prisma do fornecedor é demonstrada por Tavares et al. (2001:1-8), sendo os 

seguintes os principais passos para a Transferência: 

1. Mapeamento do Conhecimento: A empresa fornecedora quando é 

demandada pela empresa cliente, com algum requisito de nova tecnologia, 

aciona seu executivo responsável por prover novas soluções e efetua uma 

pesquisa no Banco de Dados de novas soluções. Este banco de dados tem 

armazenadas todas as experiências através de pesquisas, treinamentos e 

projetos implementados para clientes. Os requisitos originados das empresas 

clientes podem aparecer quando  a solução em questão depende  de um ou de 

mais de um fornecedor, quando a empresa cliente não sabe exatamente o que 

deseja ou quando não existe um documento formal dando consistência aos 

requisitos. 

2. Mapeamento do nível de conhecimento das pessoas que participam dos 

projetos: O Gerente do Projeto responsável na empresa fornecedora faz um 

cruzamento entre o conhecimento necessário ao Projeto e o conhecimento 

armazenado (conhecimento explícito ou conhecimento tácito dos 

profissionais se possível, já que dadas as suas características, nem sempre é 

perceptível) dentro da empresa fornecedora. 

3. Avaliação do conhecimento da nova tecnologia: A empresa fornecedora 

avalia o conhecimento dos profissionais da empresa cliente. Como em geral 
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se trata de solução com inovação, este tipo de conhecimento raramente está 

presente na empresa cliente. 

4. Transferência do Conhecimento: As maneiras para transferir o 

conhecimento requerido, em geral, seguem os seguintes passos: 

a. Treinamento de Metodologia; 

b. Treinamento nas novas tecnologias; 

c. Elaboração de Documentação das novas tecnologias; 

d. Sessão de "Overview": onde o profissional da empresa fornecedora 

mostra ao profissional da empresa cliente “como” elaborar os 

procedimentos relativos à nova tecnologia; 

e. A empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure 

information” para preservar a não divulgação do conhecimento para os 

seus concorrentes. 

5. Avaliação do conhecimento a ser transferido : O Gerente do Projeto da 

empresa cliente deve avaliar o nível de conhecimento dos profissionais da 

empresa que participarão do Projeto. Quando o processo de transferência não 

é possível em função de falta de habilidade dos técnicos da empresa 

Fornecedora, em geral esta aloca novos profissionais para suprir esta falta de 

conhecimento.  

6. Ambiente de Gerência do Conhecimento: Na empresa pesquisada da 

citação acima, neste caso existe um processo para criar, absorver e disseminar 

o novo conhecimento. Quando algum projeto é implementado na empresa 

para algum cliente, inicia-se um processo de avaliação para se decidir pelo 

armazenamento ou não da nova experiência. Existe um fórum formado por 

alguns profissionais para que esta decisão do armazenamento seja tomada. 

Uma vez armazenado, o novo conhecimento passa a ser compartilhado por 

todos os profissionais da empresa através dos Bancos de Dados. Nem sempre 

esta fonte de conhecimento é adequadamente usada, uma vez que nem todas 

as empresas clientes estão interessadas num processo formal de Transferência 

de Conhecimento.  

7. Processo de Aquisição: De acordo com o executivo entrevistado neste caso, 

este processo deve ser mudado, uma vez que possui procedimentos 
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tradicionais e segue apenas procedimentos contratuais não levando em conta 

aspectos de Transferência do Conhecimento.  

Um outro modelo ou “framework” de transferência do conhecimento é proposto por 

Karhu (2002:430-446). Este “framework” baseia-se na literatura, assim como no 

estudo de casos. O primeiro caso aborda a dificuldade de explicitação que os 

profissionais técnicos possuem, o segundo caso quando a empresa possui um número 

elevado de informações e não as utiliza adequadamente no processo de tomada de 

decisão. Neste caso, o problema abordado diz respeito a: 

1. Desafios na documentação de informações técnicas; 

2. Conhecimento distribuído em diferentes países; 

3. A informação é fundamental para a empresa. 

Para estes problemas, Karhu (2002) recomenda o uso do profissional chamado 

administrador do conhecimento. Este profissional tem a função de descrever a 

experiência e o conhecimento de outras pessoas. O administrador do conhecimento 

também se dedica a adquirir informação na empresa, analisando a informação 

detalhadamente, formulando-a e documentado-a de forma que seja usada pelos 

pesquisadores de conhecimento. No processo de transferência do conhecimento, a 

técnica do “mentoring”2 é um método poderoso, mas é somente adequado quando o 

conhecimento não está distribuído entre muitos indivíduos e localidades diferentes. 

Nestes casos, as entrevistas e a observação mostram-se instrumentos adequados para 

este tipo de transferência do conhecimento, com a ajuda do administrador do 

conhecimento. A confiança e o relacionamento pessoal são fatores básicos para 

resultados positivos na  aquisição do conhecimento. Desta forma, o “framework”, 

conforme mostra a Figura 13, obedece às seguintes etapas: 

1. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos; 

2. Documentação do conhecimento obtido após análise, com descrições e 

instruções escritas; 

                                                 
2 Mentoring: Significa mentorear, ou acompanhar procedimento proporcionando suporte ou 
treinamento. 
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3. Processo de “feed-back” com os profissionais para assegurar a qualidade do 

conteúdo; 

4. Estes documentos são base para leitura e aprendizagem de outras pessoas, as 

quais poderão usar o que foi lido em suas experiências. Depois disto 

montarão seu próprio modelo mental, ou seu conhecimento tácito. 

Fagan (2001:5-26) baseou-se em estudos de adoção e implementação de T.I. que 

ident ificaram um grande número de fatores que podem impactar o processo de 

transferência de T.I. Originalmente, os 23 fatores foram agrupados em 5 categorias, a 

saber: individual, organizacional, inovação, relacionadas a tarefas e fatores 

ambientais, conforme a Figura 14.  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13:  CICLO DO “EXPERTISE”, O “FRAMEWORK” PARA COMPARTILHAR O 
“EXPERTISE” 

FONTE: KARHU (2002:436) 
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Complementarmente, o autor pesquisou mais 28 artigos relacionados à adoção e 

difusão de T.I. Nessa pesquisa foram identificados 86 fatores associados com 

transferência de T.I. A análise desse autor determinou que os fatores mais 

freqüentemente estudados incluíram centralização, complexidade, compatibilidade 

de inovação, relativa vantagem e habilidade de julgamento. 
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Fatores de Transferência de T. I. 
Significantes (Kwon and Zmud, 1987). 

Fatores Adicionais sugeridos pela 
Revisão literária da Transferência 
Global de T.I. 

Fatores Individuais: 
- Atitude perante mudança 
- Estabilidade no Emprego 
- Cosmopolita 
- Background Educacional 
- Envolvimento 

 

Fatores Individuais: 
- Barreiras de linguagem 
- Diferenças de atitudes referentes: 

o Mudança 
o Papel da Gerência 

- Diferenças culturais 
 

Fatores Organizacionais / Estruturais: 
- Especialização (formal) 
- Centralização (formal) 
- Formalização (formal) 
- Network (informal) 

Fatores Organizacionais / Estruturais: 
- Tipo de estrutura organizacional 

multinacional (matriz x divisão 
internacional) (formal) 

- Diferenças culturais da 
corporação (informal) 

Fatores de Inovação Tecnológica: 
- Compatibilidade 
- Vantagem relativa 
- Complexidade 

Fatores de Inovação Tecnológica: 
- Aderência aos padrões 

internacionais 
- Suporte do fornecedor 
- Capacidades da plataforma de 

T.I. 
Fatores relacionados às tarefas: 

- Incerteza de tarefas - feedback 
- Autonomia - identidade 

      - Responsabilidade - variedade 

Fatores relacionados às tarefas: 
- Disponibilidade de habilidade 
- Transferência de recursos 

humanos 
      -     Disciplina de procedimentos 

Fatores Ambientais: 
- Heterogeneidade 
- Incerteza 
- Competição 
- Concentração / Dispersão 
- Dependência Interorganizacional 

Fatores Ambientais: 
- Cultura nacional 
- Fatores de política nacional, tais 

como: 
o Regulamentos de 

privacidade 
o Restrições de fluxo de 

dados 
o Requisitos de padrão 
o Políticas discriminatórias 

de comércio 
- Fatores de infra-estrutura 

nacional, tais como: 
o Rede de telecomunicações 
o Capacidade de energia 

elétrica 

FIGURA 14: FATORES RELEVANTES PARA TRANSFERÊNCIA GLOBAL DE T.I. 
FONTE: FAGAN (2001:19). 

 



 

 

44 

Tsang (2002:835-854) propõe como as empresas podem adquirir conhecimento de 

suas experiências de “joint-ventures” internacionais. O autor pesquisou 73 empresas 

em Singapura e 89 em Hong Kong. Conforme descrito na Figura 15, Tsang descreve 

as 10 hipóteses a seguir: 

1. Hipótese 1: O esforço de supervisão é positivamente relacionado ao 

conhecimento adquirido; 

2. Hipótese 2: O envolvimento da Gerência é positivamente relacionado ao 

conhecimento adquirido; 

3. Hipótese 3: A intenção de aprendizado é positivamente relacionada ao 

conhecimento adquirido; 

4. Hipótese 4: A intenção de aprendizado é positivamente relacionada ao 

envolvimento gerencial; 

5. Hipótese 5: A importância estratégica é positivamente relacionada ao esforço 

de supervisão; 

6. Hipótese 6: A importância estratégica é positivamente relacionada ao 

envolvimento gerencial; 

7. Hipótese 7: O envolvimento gerencial tem maior impacto no conhecimento 

adquirido para “joint ventures” jovens em relação às velhas; 

8. Hipótese 8: A intenção de aprendizado tem maior impacto em dois canais de 

aquisição do conhecimento para “joint ventures” novas do que às velhas; 

9. Hipótese 9: O esforço gerencial tem maior impacto no conhecimento 

adquirido para as matrizes experientes do que para as inexperientes; 

10. Hipótese 10: A intenção de aprendizado tem maior impacto em dois canais de 

aquisição de conhecimento para matrizes inexperientes do que para as 

experientes. 

Esta pesquisa indicou que os esforços de observação ou supervisão e o envolvimento 

gerencial são canais de aquisição de conhecimento significativos. Mais precisamente 

o esforço de observação aparece como o item mais importante especialmente para 

empresas com experiência em gerenciar operações de manufatura. O processo do 

“learning-by-doing” também é enfatizado como um processo associado com o efeito 

da curva de aprendizado.  Uma outra descoberta importante nesta pesquisa foi que as 
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interações pessoais são mais efetivas durante os estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento, e as menos pessoais na forma de comunicação, como 

documentos e rotinas, podem ser mais efetivas assim que o estágio de transferência 

foi completado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 15: MODELO DE AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 
FONTE: TSANG (2002:835-854) 
 

 

Resumindo, o processo de transferência do conhecimento, conforme os autores 

Sveiby (2001), Tavares et al. (2001), Karhu (2002), Fagan (2001) e Tsang (2002), 

pode contar com vários métodos de transferência e aquisição do conhecimento 

sempre envolvendo a interferência humana. A complexidade em transformar o 

conhecimento tácito em explícito ou mesmo o conhecimento tácito em tácito é o 

grande desafio. 
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3.6 Competências 

 

 

Para a compreensão dos conceitos de conhecimento e transferência do conhecimento 

é fundamental que se aborde o conceito de competência e suas categorias. Mas, antes 

de abordar o conceito de competência propriamente dito, é também importante 

abordar o conceito das competências essenciais.  

As competências essenciais são como uma função multiplicativa dos seguintes 

elementos: combinação de múltiplas tecnologias (hardware e software), aprendizado 

coletivo (nos vários níveis e funções) e a capacidade de compartilhar através dos 

negócios e das fronteiras da empresa. A atenção às competências essenc iais leva os 

administradores a enfrentar os seguintes desafios: 

1. A incorporação de novas tecnologias; 

2. A mudança da composição das equipes; 

3. A necessidade da transferência de conhecimento entre as várias unidades 

de negócio em diferentes localidades da empresa, em função da 

velocidade da mudança e das competências essenciais.  

A forma para gerenciar as competências essenciais envolve as seguintes atividades: 

1. Obter acesso e absorver novos conhecimentos : A melhor maneira de ter 

acesso ao novo conhecimento é recrutar pessoas com o novo 

conhecimento requerido, entretanto, nem sempre esse novo conhecimento 

é bem recebido nas empresas. Cabe à alta direção legitimá- lo, para que ele 

seja aceito. Mas só esta atitude não é suficiente, pois os administradores 

podem e devem contar com alianças para a aquisição de novos 

conhecimentos. 

2. Integrar múltiplos conhecimentos : adquirir novos conhecimentos é 

processo difícil, integrá- los aos atuais conhecimentos para gerar novas 

oportunidades é mais difícil ainda. As organizações “learn-by-doing” 

focam sua atenção na resolução deste problema, sendo que as equipes de 



 

 

47 

projetos com visão interdisciplinar são críticos para aprender e aplicar os 

novos conhecimentos. 

3. Compartilhar através da cultura e da distância: O aprendizado entre 

culturas diferentes é uma habilidade crítica para a nova economia. 

4. Aprender a esquecer: As equipes precisam aprender a esquecer velhos 

padrões para que os novos possam tomar o lugar dos velhos.  

5. Implementando a competência através das unidades de negócio: Para 

a efetividade da implementação das competências é fundamental 

primeiramente o entendimento do mercado e da evolução da tecnologia. 

Em segundo lugar, é necessário que se tenha sistemas de suporte 

organizacional para o sucesso desta implementação nas unidades de 

negócio, conforme Prahalad (1998:14-22). 

A base das competências organizacionais pode ser representada na Figura 16. 
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FIGURA 16:  É A COMBINAÇÃO DO CONHECIMENTO INCORPORADO NAS PESSOAS E O  
   CAPITAL QUE REPRESENTA A TOTALIDADE DA BASE DA COMPETÊNCIA  
   ORGANIZACIONAL 

FONTE: PRAHALAD (1998:20) 
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Fleury & Fleury (2001: 26-29) definem competência como “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. 

Os autores também ressaltam que as competências “devem agregar valor econômico 

para a organização e valor social para o indivíduo”, conforme mostra a Figura 17. O 

desenvolvimento da competência segue uma trajetória que se inicia na aprendizagem 

individual vai para a aprendizagem em grupo e finalmente para a aprendizagem na 

empresa. A aprendizagem, por sua vez, pode ser definida como “um processo de 

mudança, provocado por estímulos diversos, mediados por emoções, que pode vir ou 

não a se manifestar em mudança no comportamento da pessoa” (FLEURY & 

FLEURY, 2001: 26-29). 

“A aprendizagem organizacional consiste em mudanças na base do conhecimento 

das organizações, a criação de estruturas coletivas de referência, e o crescimento da 

competência para agir e resolver problemas” (PROBST, 2000:24). 

No âmbito da T.I., talvez o primeiro passo no processo de suprir as competências 

necessárias seja o mapeamento de quais delas são ou serão fundamentais para 

enfrentar os desafios das novas demandas e novas tecnologias. 
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FIGURA 17:  COMPETÊNCIAS COMO FONTE DE VALOR PARA O INDIVÍDUO E PARA A 

ORGANIZAÇÃO  
FONTE: FLEURY & FLEURY (2001:21) 
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3. Programação: Um entendimento de como o programa opera, seus usos, e 

o valor da programação para o mundo dos negócios; 

4. Integração: Lições de projeto que desafiem o pensamento crítico dos 

estudantes, habilidade em tecnologia, resolução de problemas usando 

aplicações tecnológicas em negócios; 

5. Conhecimentos Gerais sobre as Competências em Computador: 

Pronta avaliação das habilidades com computador/ conhecimento dos 

estudantes. 

Quando neste estudo menciona-se a contribuição à G.P. com base na G.C., deve-se 

usar como base as referências do PmBok ao assunto habilidades, ou competências 

necessárias durante um Processo de Gerência de Projeto que são abordadas em vários 

capítulos, conforme descrito a seguir (PMBOK, 2000):   

1. O manual da Gerência de Projetos cita as seguintes habilidades 

necessárias para gerenciar um projeto: item 2.4 do PmBok (2000:21): 

a. Finanças, Contabilidade, Vendas, Pesquisa e Desenvolvimento, 

Manufatura e Distribuição Planejamento Estratégico, Tático e 

Operacional; 

b. Planejamento Estratégico, Tático e Operacional; 

c. Estruturas Organizacionais, Comportamento Organizacional, 

Administração de Pessoal, Compensação, Benefícios e Planos de 

Carreira. 

d. Gerência de Relacionamento através de motivação, delegação, 

supervisão, construção da equipe, gerência de conflito e outras 

técnicas; 

e. Gerência através de um gerenciamento pessoal, gerência de “Stress” e 

outras técnicas. 

2. Planejamento de Recursos, item 7.1 do PmBok (2000:85-86) envolve: 

a. Planejar quais os recursos físicos serão necessários para o Projeto 

como pessoas, equipamentos e materiais; 
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b. O conhecimento necessário ao projeto normalmente está disponível 

nos fornecedores locais, no entanto se ocorrer uma lacuna inclusive 

neste tipo de conhecimento um consultor deve ser previsto para 

assegurar o nível de conhecimento necessário; 

c. Os conhecimentos técnicos deveriam ser familiares aos membros da 

equipe do Projeto. Este conhecimento pode ser obtido através da 

contratação de consultores, do envio de profissionais a seminários ou 

contratando alguém com a experiência necessária para a equipe do 

Projeto; 

d. Informações históricas referentes aos mesmos recursos, quando 

disponíveis de Projetos anteriores, devem ser usadas; 

e. Um dos produtos ou saídas desta fase deve ser a descrição dos 

recursos necessários, suas quantidades para cada elemento do 

planejamento, inclusive nos níveis mais detalhados. 

3. A Gerência de Recursos Humanos do Projeto prevê o Planejamento 

Organizacional, identificando papéis, responsabilidades e 

relacionamentos; a Aquisição de Pessoas , alocando as pessoas 

qualificadas e necessárias segundo os requisitos do Projeto; e finalmente 

o Desenvolvimento da equipe , desenvolvendo individualmente e em 

grupo as competências para aprimorar a execução do Projeto (PMBOK, 

2000:107-116, Capítulo 9). A seguir alguns pontos fundamentais da 

Gerência de Recursos Humanos: 

a. Requisitos relacionados às Pessoas: define que tipo de competências é 

requerido, de quais indivíduos ou grupo, e em que momento do 

projeto, serão utilizados. Este item faz parte do planejamento previsto 

no item 2 acima que referencia o item 7.1 do PmBok (2000).  

b. Restrições: são fatores que limitam as opções da equipe do Projeto. 

c. Desenvolvimento da equipe: Envolve o desenvolvimento dos 

“Stakeholders” como indivíduos, assim como o desenvolvimento 

individual da equipe nos campos técnico e gerencial. As ferramentas e 

técnicas sugeridas para o Desenvolvimento da equipe em tempo de 
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Projeto são: 

1. Atividades de Construção da equipe: São atividades que facilitam 

a interação e convivência entre os participantes do Projeto 

objetivando melhorar o desempenho da equipe; 

2. Habilidades da Gerência Geral ; 

3. Sistemas de Recompensa e Reconhecimento: Estes sistemas têm o 

objetivo de promover ou reforçar o comportamento desejado. A 

efetividade destes sistemas é em função da clareza da ligação 

entre o desempenho do Projeto e a premiação; 

4. “Sala de Guerra” ou “Quartel-General”: O estabelecimento de um 

local físico para as atividades do projeto de todos, ou quase todos 

os membros do Projeto. Este é um fator que possibilita a melhoria 

da habilidade das pessoas para passarem a atuar como uma equipe. 

Um local único facilita as reuniões e as diversas interações entre 

os participantes do projeto; 

5. Treinamento: O treinamento destinado aos membros do Projeto 

pode ser de caráter formal com classes de treinamento ou baseado 

em computador, ou mesmo informal quando se baseia na 

transferência da experiência de outros membros da equipe do 

Projeto. Se os membros do Projeto precisam de algum treinamento 

técnico ou gerencial este  deve ser feito como parte do Projeto. 

As competências e  habilidades são a base do conhecimento sem o qual a equipe do 

projeto não pode desempenhar o que dela é esperado. O surgimento de novas 

tecnologias com grande velocidade, demandando a absorção de novas competências, 

tem gerado uma grande dificuldade aos profissionais que tentam se manter 

atualizados com o que existe de mais recente e relevante em T.I. O Gerente do 

Projeto, usando as ferramentas da Gerência do Projeto, deve saber utilizar e aplicar 

as devidas competências e planejar / completar as eventuais lacunas através de um 

planejamento e controles efetivos.  
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3.7 Gerência de Projeto 

 

 

Ao abordar o conceito de Gerência de Projeto é necessário começar pelo conceito de 

Projeto, que está descrito a seguir baseado na citação do PMI (Project Management 

Institute). Com isto pretende-se dar uma visão geral dos conceitos de projeto e G.P., 

uma vez que outros conceitos correlacionados estão explicitados em outros itens 

como, por exemplo, Gerência de Aquisição e Competências nos vários capítulos do 

PmBok (2000). O projeto é definido como 

Processo único, consistindo de um grupo de atividades 
coordenadas e controladas com datas para início e término, 
empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 
específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos (ISO 
10006, 1997).  

 

Gerência do projeto é 

a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 
para projetar atividades para obter os requisitos do projeto. A G.P. 
é executada através  do uso de processos como: iniciar, planejar, 
executar, controlar e fechar. A equipe do projeto gerencia o 
trabalho dos projetos, e o trabalho envolve tipicamente: 

1. Demandas que competem por: escopo, tempo, custo risco e 
qualidade 

2. Stakeholders com diferentes necessidades e expectativas. 
3. Requisitos identificados. (ISO 10006, 1997). 

Os projetos, em que está presente a inovação dos processos principalmente quando a 

empresa não possui recente experiência, diferem dos casos de processos já existentes 

com conhecimento organizacional, o exemplo disto pode ser a instalação de um novo 

computador ou de um investimento em um negócio não familiar. Segundo Meredith 

& Mantel (1995:67-68), nestes casos existem basicamente três áreas de incertezas: 

tempo do projeto e fluxo de caixa, resultados do projeto, e efeitos colaterais e suas 

conseqüências imprevisíveis. Essas possíveis incertezas precisam ser administradas 

e, para isto, deve-se focar nos processos que estejam mais relacionados ou que 

proporcionem um melhor gerenciamento.  

A grande diversidade de uso da gerência de projetos tem sido considerada 
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interessante, mas geralmente com efeitos colaterais indesejáveis. Existem 

similaridades entre os projetos, mas não se pode orçar, organizar, planejar ou 

gerenciar da mesma maneira todos os tipos de projetos, pois os projetos são 

diferentes (MEREDITH & MANTEL, 1995:10). De fato, em termos de processos, os 

projetos, quaisquer que sejam, devem possuir os mesmos processos; a diferença, no 

entanto, pode estar na ênfase ou complexidade das atividades dos processos. 

Conforme já mencionado acima, Meredith & Mantel (1995) alertam para os riscos e 

incertezas de projetos em empresas que não possuem experiência recente. Esta 

necessidade de ênfase ou foco em determinados processos para o sucesso do Projeto 

é também evidenciada em estudos abordados por Tavares et al. (1999a:1-19) onde o 

caso em estudo diz respeito à implantação de uma aplicação de Internet na Área 

Financeira.  

O caso aborda a necessidade de implementação de uma aplicação cujo conhecimento 

técnico estava quase totalmente dominado pelos fornecedores.  Um outro exemplo de 

foco em processos é abordado por Tavares & Pessôa (1999b:1-8) onde o caso aborda 

um projeto que visava a implementação de um ERP. A principal causa desta 

implementação era a adaptação dos sistemas em função do "Bug" do Milênio. Neste 

caso, os processos deveriam focar o atendimento do principal objetivo, ou seja: o 

cumprimento do prazo. Conforme o PmBok (2000), Meredith & Mantel (1995), 

Tavares et al. (1999a) e Tavares & Pessôa (1999b), a G.P. norteia e auxilia a 

consecução dos projetos através de seus processos, mas cada projeto possui sua 

peculiaridade, ou seja, nenhum projeto é necessariamente igual ao outro. Projetos 

com componentes de inovação, foco deste trabalho, precisam da contribuição da 

G.C. visando alcançar os objetivos planejados. Os grupos de processos estão 

descritos na Figura 18, conforme o PmBok (2000:38). 
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       Grupos de  
           Processos 
Áreas 
de  
Conhecimento 

Iniciar Planejamento Executar Controlar Fechar 

4- Gerência de Integração 
do Projeto 

 4.1 Desenvolvimento 
do Plano do Projeto 

4.2 Execução do 
Plano do Projeto 

4.3 Controle de 
Mudança 
Integrado 

 

5- Gerência de Escopo do 
Projeto  

5-1 Início 5.2 Planejamento de 
Escopo 
5.3 Definição do 
Escopo 

 5.4 Verificação 
do Escopo 
5.5 Controle de 
Mudança do 
Escopo 

 

6- Gerência do 
Cronograma do Projeto  

 6.1 Definição de 
Atividade 
6.2 Seqüenciamento 
das Atividades 
6.3 Estimativa de 
Duração das 
Atividades 
6.4 Desenvolvimento 
do Cronograma 

 6.5 Controle de 
Cronograma 

 

7- Gerência de Custo do 
Projeto 

 7.1 Planejamento de 
Recurso 
7.2 Estimativa de 
Custo 
7.3 Orçamento de 
Custo 

 7.4 Controle de 
Custo 

 

8- Gerência de Qualidade 
do Projeto 

 8.1 Planejamento de 
Qualidade 

8.2 Garantia de 
Qualidade 

8.3 Controle de 
Qualidade 

 

9- Gerência de Recursos 
Humanos do Projeto 

 9.1 Planejamento 
Organizacional 
9.2 Aquisição de 
Pessoas 

9.3 
Desenvolvimento 
da equipe 

  

10- Gerência de 
Comun icações do Projeto 

 10.1 Planejamento de 
Comunicações 

10.2 Distribuição 
de Informação 

10.3 Relatório do 
Desempenho 

10.4 Fechamento 
Administrativo 

11- Gerência de Risco do 
Projeto 

 11.1 Planejamento da 
Gerência de Risco 
11.2 Identificação de 
Risco 
11.3 Análise 
Qualitativa de Risco 
11.4 Análise 
Quantit ativa de Risco 
11.5 Planejamento de 
Resposta ao Risco 
 

 11.6 Controle e 
Monitoração de 
Risco 

 

12- Gerência de Aquisição 
do Projeto 

 12.1 Planejamento de 
Aquisição 
12.2 Planejamento da 
Solicitação de 
Proposta 

12.3 Solicitação de 
Proposta 
12.4 Seleção de 
Fontes 
12.5 Administração 
do Contrato 

 12.6 Fechamento 
do Contrato 

 

FIGURA 18:  PROCESSOS 
FONTE: PMBOK (2000:38) 
 

 
 
 

3.8 Gerência de Aquisição  

 

A gerência de aquisição “é um subconjunto da Gerência de projetos que inclui os 

processos requeridos para adquirir bens e serviços de uma outra organização para 
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adequar-se ao escopo. Esta gerência consiste em planejamento de aquisição, 

planejamento da solicitação de proposta, a proposta, seleção de fontes de 

fornecedores, administração do contrato e o fechamento do contrato”, conforme 

PmBok (2000:147). Esta área de estudo da G.P. é composta dos seguintes processos 

ou atividades segundo PmBok (2000:148-159), conforme Figura 19:  

 
 
 

3.8.1 Processos de Gerência de Aquisição  
 
 
 
 
 

 
1-Planejamento da Aquisição 

a. Entradas 
i. Declaração do Escopo 
ii.  Descrição do Produto 
iii.  Aquisição de Recursos 
iv. Condições de Mercado 
v. Planejamento de Outras Saídas 
vi. Restrições 
vii.  Premissas 

b. Ferramentas e Técnicas 
i. Análise de Fazer ou Comprar 
ii Julgamento de Experts 
iii Seleção de Tipos de Contratos 

c. Saídas 
i Plano da Gerência de 
Aquisição 
ii Detalhamento dos Itens para 

Adquirir 

  
2- Planejamento da Solicitação de 
Proposta 

a. Entradas 
i. Plano da Gerência de  
       Aquisição 
ii.  Detalhamento dos Itens para  
      Adquirir 
iii Planejamento de Outras  
       Saídas 

b. Ferramentas e Técnicas 
i. Formulários Padrão 
ii.  Julgamento de Experts 

c. Saídas 
i. Documentos de Aquisição 
ii.  Critérios de Avaliação 
iii.  Atualização do Detalha- 
       mento dos Itens para Adquirir 

 

 

3- Solicitação de Proposta 
a. Entradas 

i. Documentos de Aquisição 
ii.  Lista de Fornecedores 
Qualificados 

b Ferramentas e Técnicas 
i Conferências de Pré-Proposta 
ii.  Publicação 
iii Saídas 
iv Propostas 

  

4 - Seleção de Fontes 
a. Entradas 

i. Propostas 
ii.  Critérios de Avaliação 
iii.  Políticas Organizacionais 

b. Ferramentas eTécnicas 
i. Negociação Contratual 
ii Sistema de Pesos  
iii Requisitos Mínimos 
iv. Estimativas Independentes 

c. Saídas 
i. Contrato 
 

 
continua 
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continuação 
 

5-Administração Contratual 
a. Entradas 

i. Contrato 
ii.  Resultado do Trabalho dos  
       fornecedores 
iii.  Solicitações de Mudanças 
iv. Faturas dos fornecedores 

b. Ferramentas e Técnicas 
i. Sistema de Controle de 
mudança  
      do contrato 
ii.  Relatório de Desempenho 
iii.  Sistema de Pagamento 

c. Saídas 
i. Correspondência/ mudança 
ii Mudanças de Contrato 
iii.  Pedido de Pagamento 

 

  

6 - Fechamento do Contrato 
a. Entradas 

i. Documentação do Contrato 
b. Ferramentas e Técnicas 

i. Auditoria da Aquisição 
c. Saídas 

i. Arquivo do Contrato 
ii.   Aceitação Formal e  Fechamento 

 

FIGURA 19: PROCESSOS DA GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO 
FONTE: PMBOK (2000:148). 
 
 

 

3.8.2 Destaques das Atividades ou Processos da Aquisição (PmBok, 
2000)  

 

 

É fundamental destacar os processos relacionados à Gerência de Aquisição dentro do 

contexto geral do Planejamento dos Processos da Gerência de Projetos. Pode-se 

observar, nas Figuras 20 e 21, que os processos da Gerênc ia de Aquisição estão 

classificados como Processos de Facilitação, ligados também aos Processos “Core”. 
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FIGURA 20: RELACIONAMENTOS ENTRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 
   FONTE: PMBOK (2000:33). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
Figura 20: Relacionamentos entre Processos de Planejamento 
   FONTE: PMBOK (2000:33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos “Core” 

 
 
 

 
 

  ]  
 

 

 

 

 
 

 

    

Processos de Facilitação 

     

Escopo 
Planejamento 
de Escopo 

 Tempo 
Definição de 
Atividade 

Tempo 
Seqüenciamento 
Das Atividades 

Tempo 
Desenvolvimento 
do Cronograma 
 

 Escopo 
Definição 
do Escopo Custo 

Planejamento 
de Recursos 

 
   

Tempo 
Estimativa da 
Duração da 
Atividade 

Custo 
Orçamento de 
Custo 

 
 
Custo 
Estimativa de 
Custo 

Risco 
Planejamento da  
Gerência de Risco 

 
Integração 
Desenvolvimento 
Do Plano do  
Projeto 

 Q
u
a

 Recursos Humanos 
Planejamento  
Organizacional 

Recursos 
Humanos 
Aquisição de 
Pessoal 

Planejamento  
De Aquisição 

Planejamento  
Da Solicitação 
de Proposta 

Comunicação 
Planejamento de  
Comunicação 

Risco 
Identificação de 
Risco 

 Risco 
Análise 
Qualitativa 
De Risco 

Risco 
Análise 
Quantitativa 
De Risco 

Risco 
Planejamento 
De Resposta 
ao Risco  

Qualidade 
Planejamento da  
Qualidade 

Planejamento dos Processos  
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FIGURA 21: RELACIONAMENTO ENTRE PROCESSOS DE EXECUÇÃO 
       FONTE: PMBOK (2000:35) 
 
 
A seguir estão descritos os processos relacionados à Área de Aquisição (PMBOK, 

2000:149-159). 

1. Planejamento da Aquisição: 

a. Quando o Projeto demanda produtos e serviços fora da empresa, os 

processos previstos, desde a elaboração da Proposta até o Fechamento 

do Contrato, devem ser executados uma vez para cada produto ou 

serviço.  

b. A equipe de Gerência de Projeto pode querer buscar suporte dos 

especialistas de Aquisição ou Contratação quando necessário, e 

Execução dos Processos 

Processos de Facilitação 

Integração 
Execução do Plano 

de Projeto 

Qualidade 
Controle de Qualidade 

Recursos Humanos 
Desenvolvimento do 

Time 

Comunicação 
Distribuição da 

Informação 

Aquisição 
Administração do 

Contrato 

Aquisição 
Seleção das Fontes 

Solicitação  de  
Proposta 
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envolvê-los como membros da equipe de Projeto desde os primeiros 

momentos. 

c. O Planejamento de Aquisição deveria também levar em consideração 

o potencial dos fornecedores, principalmente se a empresa cliente 

pretender exercer um controle sobre as decisões de Contratação. 

d. As técnicas do Planejamento de Aquisição envolvem basicamente : 

1- Análise de fazer ou comprar: determina se um produto ou serviço 

particulares devem ser feitos internamente na empresa ou se 

devem ser adquiridos externamente de outra empresa. 

2- Julgamento dos “Experts”: Um processo requerido para avaliar as 

entradas do processo. O grupo de “experts” deve ser formado por 

pessoas com conhecimento ou treinamento especializado, tais 

como: consultores, pessoas com conhecimento das unidades de 

negócio da empresa, profissionais ou associações técnicas e 

pessoas com conhecimento da indústria.  

3- Seleção dos Tipos de Contratos:  

a. Preço-Fixo cuja categoria envolve um preço total fixo para 

um produto bem definido. Caso o produto (especificação) não 

esteja bem definido, tanto a empresa cliente quanto a empresa 

fornecedora tendem a correr riscos; 

b. Contrato com Custo Reembolsável cuja categoria envolve o 

pagamento dos salários dos profissionais envolvidos, pode ser 

de custos diretos para os profissionais diretamente envolvidos 

no Projeto ou custos indiretos associados aos custos dos 

executivos da empresa;  

c. “Time & Material”3 têm característica híbrida das duas 

categorias anteriores (Preço-Fixo e Custos Reembolsáveis) na 

medida em que existem acordos de preço-fixo como o valor 

hora dos profissionais, mas que, ao mesmo tempo, pode 

aumentar o total do preço total, o qual não é no rmalmente 

acordado inicialmente. 

                                                 
3 Time & Material: Modalidade de remuneração com base nas horas trabalhadas. 
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2. Solicitação de Proposta 

Os documentos utilizados para solicitar propostas dos possíveis fornecedores 

têm basicamente duas finalidades: a primeira quando a decisão de seleção de 

fonte estará baseada em preço, neste caso os documentos são denominados 

“bid” ou “quotation”, cotação de preços. A segunda finalidade quando a 

decisão está mais ligada à abordagem técnica e são denominadas propostas.  

Os termos geralmente usados são: “Invitation for Bid”4 (IFB), “Request for 

Proposal”5 (RFP), “Request for Quotation”6 (RFQ), “Invitation for 

Negociation”7 e “Contractor Initial Response”8.  As ferramentas e técnicas da 

Solicitação de Proposta são basicamente: 

a. “Bidder Conferences”: chamadas de conferências de Pré-Propostas, têm o 

objetivo de assegurar que todos os futuros fornecedores têm um 

entendimento comum e claro a respeito dos requisitos técnicos e 

contratuais. 

b. Publicação: Listas de potenciais fornecedores são usadas para publicar a 

Solicitação de Proposta. Existem várias formas para esta publicação, que 

podem variar desde o uso de Jornais até a Internet.  

3. Seleção das Fontes 

Envolve estabelecer os critérios de avaliação para seleção dos fornecedores.  

Os critérios podem variar desde preço, custo, abordagem técnica, comercial 

além da capacidade de entrega do produto ou serviço. As ferramentas e 

técnicas para seleção das fontes são: 

a. Negociação do Contrato: Deve refletir os acordos em nível da estrutura e 

requisitos do Contrato. Os aspectos que devem ser cobertos incluem 

responsabilidades, autoridades, abordagens técnica e de negócio, aspectos 

legais, financeiros e preço.  

b. Sistema de Pesos: Significa dar pesos para cada item dos critérios de 

seleção, quantificando cada um deles, objetivando reduzir aspectos 

subjetivos da seleção das fontes. 
                                                 
4 Invitation for Bid: Um convite para envio de proposta comercial. 
5 Request for Proposal: Requisição para envio de uma proposta comercial. 
6 Request for Quotation: Requisição para cotação de preços. 
7 Invitation for Negociation: Convite para negociação. 
8 Contractor Initial Response: Pré-Proposta. 
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c. Requisitos Mínimos: Os requisitos mínimos podem ser estabelecidos para 

um ou mais critérios de avaliação. Um exemplo disto pode ser a exigência 

da Certificação do Gerente do Projeto através do P.M.I. 

d. Estimativas Independentes: A organização da Aquisição deve preparar, 

para a maioria dos itens, uma estimativa independente. Esta estimativa 

serve para ser comparada com os preços que estão sendo propostos. 

Diferenças significativas podem estar indicando erros de planejamento ou 

uma falta de entendimento dos potenciais fornecedores.  

4. Administração do Contrato 

É o processo que garante que os fornecedores estejam atendendo aos 

requisitos contratuais. As Ferramentas e Técnicas são as seguintes: 

a. Sistema de Controle de Mudança do Contrato: Define o processo pelo 

qual o Contrato pode ser modificado. 

b. Relatório de Perfomance: Indica o quanto o fornecedor está atingindo 

dos objetivos contratuais. 

c. Sistema de Pagamento: Deve ter uma revisão para aprovação da 

equipe do Projeto. 

5. Fechamento do Contrato 

Uma verificação final se os objetivos do Contrato foram atingidos. Como 

ferramentas e técnicas, temos a seguir: 

a. Auditoria da Aquisição: Objetiva identificar sucessos e falhas para que 

sejam transferidos para outros itens da Aquisição ou de outros projetos, 

havendo, desta forma, uma transferência de aprendizado. 

A proposta abaixo representa um exemplo dos passos de um processo de decisão de 

investimento, sendo que o ponto a ser focado pelo autor é o relacionamento da 

empresa cliente e dos fornecedores de tecnologia. Este modelo mostra um nível de 

interação importante, conforme Figura 22 (FREZATTI & TAVARES, 1999:9-18). 

1. A empresa cliente não consegue fazer uma especificação da solução num 

primeiro momento, dado o caráter de inovação da solução, faltam 

informações preciosas para este detalhamento. Nem sempre, também, 

consegue subcontratar esta especificação. 
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2. Desde o passo Organização dos comitês para a seleção para análise das 

alternativas até a escolha da alternativa técnica, existe um processo de 

interação com os fornecedores e o conseqüente aprendizado mínimo para 

melhorar o padrão de julgamento durante a avaliação. 

3. Os problemas decorrentes deste processo de aquisição começam com a falta 

de conhecimento inicial da empresa cliente, e vão além, até o momento da 

implementação da solução, na qual não existe uma preocupação de 

transferência do conhecimento da empresa fornecedora para a empresa 

cliente.  
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        FIGURA 22: PROPOSTA DO MODELO PARA DECISÃO DE INVESTIMENTO EM SISTEMAS 
ERP 

  FONTE: FREZATTI & TAVARES (1999:10) 
 
 
 
 
A Gerência de Aquisição com foco em novas tecnologias com componentes de 
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fornecedores, interação para avaliação da melhor solução técnica e principalmente no 

processo de transferência do conhecimento.  

 
 

 

3.9 Tecnologia da Informação 

 

 

No contexto deste estudo, o conhecimento em questão está ligado à T.I. e, em função 

disto, é fundamental conceituar as visões desta área de estudo. Na seqüência 

pretende-se analisar alguns conceitos da T.I. e, em seguida, dar uma visão de 

Administração da T.I. item 3.10, que se relaciona mais com a idéia de processos, 

foco do problema que está sendo analisado. 

Segundo Boar (1999:22), tecnologia da informação compreende tecnologias 

encarregadas da operação, compilação, transporte, recuperação, armazenamento, 

administração de acesso a dados e transformação da informação em todas as suas 

formas (voz, gráficos, texto, vídeo e imagem). O mecanismo da informação pode 

ocorrer entre pessoas, pessoas e máquinas processando informação, ou entre 

múltiplas máquinas processando informação. A gerência da T.I. garante a própria 

seleção, organização, administração, operação, manutenção e evolução dos ativos da 

T.I. consistentes com os objetivos e metas da empresa. As tecnologias, no entanto, 

são transitórias. As funções de negócio que estão disponíveis oferecem apenas uma 

vantagem temporária. A arquitetura, entretanto, deve ter persistência, como a 

estrutura da organização, tanto para a tecnologia como para a função derivada de 

negócio que é entregue.  

No estudo em questão o maior impacto de inovação na área da T.I. é quando a nova 

demanda exige uma mudança ou inclusão de uma nova arquitetura da T.I. Para tornar 

explícito o conceito de arquitetura, num exemplo desta mudança, Blechar (1998:6) 

detalha em três níveis as principais camadas de uma arquitetura, conforme mostra a 

Figura 23: 

1. Tecnologia instalada que diz respeito ao “Hardware” e Sistema Operacional, 

é a base sobre a qual se instala a chamada arquitetura técnica;  
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2. Arquitetura Técnica, na qual são armazenados sistemas de bancos de dados, 

especificação de serviços comuns, módulos e interface “workflow”. Esta 

camada possibilita que a aplicação, terceira camada, possa utilizar-se do 

“Hardware” nas várias funcionalidades e finalmente 

3. A camada da aplicação que representa as funções de negócio executadas 

pelos aplicativos da empresa. Esta camada utiliza-se das duas outras para 

execução das suas funções.  
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FIGURA 23: ARQUITETURA DAS APLICAÇÕES 
FONTE: GARTNER GROUP: ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURES 1998, BLECHAR  
                (1998:6). 
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Portanto, segundo Blechar (1998), qualquer mudança tecnológica, em qualquer uma 

das camadas apresentadas na Figura 23, pode representar inovação tecnológica com 

todas as implicações abordadas neste estudo. 

Para Luftman et al. (1993:5-6), T.I. é o termo que inclui o “range” de equipamentos, 

computadores, equipamentos de armazenamento de dados, redes, equipamentos de 

telecomunicações, aplicações, serviços para computadores de usuários finais, “help 

desk”, desenvolvimento de aplicações usadas pela empresa para entrega de dados, 

informação e conhecimento. T.I. tem um valor estratégico para todas as partes do 

negócio. A T.I. é usada para reduzir custos, melhorar a qualidade de produtos e 

serviços, integrar operações com os fornecedores e clientes, e capacitar o 

aprendizado organizacional. Além disto, a T.I. também é usada para criar novas 

oportunidades de Marketing. 

Quando se trata da necessidade de novas tecnologias, Moore (1996:25-39) 

recomenda o modelo do Ciclo de Vida da Adoção de Tecnologia, conforme Figura 

24, no qual se podem enquadrar as empresas que buscam produtos e processos com 

inovações, inovadores e adeptos iniciais. O segundo grupo pertence àqueles que 

efetivamente implementam as novidades, que pagam este preço e que ganham os 

benefícios de chegar primeiro ao mercado. Neste estudo, está-se abordando aqueles 

casos em que a inovação ocorre através dos adeptos iniciais ou visionários. Esse 

grupo de usuários difere do primeiro grupo, o dos inovadores por viabilizar o 

investimento nos seus empreendimentos. A inovação poderá ganhar um número 

significativo de adeptos ao cruzar o chamado abismo, ou seja, a passagem do grupo 

de adeptos para o grupo da maioria inicial, também chamada pragmática.  
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 FIGURA 24: O CICLO DE VIDA DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIA 
 FONTE: MOORE (1996:26) 
 
 

O entendimento sobre que tipo de projetos de T.I. esta Tese está abordando diz 

respeito a projetos demandados para produzir produtos e serviços novos com 

conseqüente necessidade de novas tecnologias. Trata-se de projetos solicitados sob 

encomenda com um alto nível de complexidade e integração, conforme Pressman 

(1995:160).  

 

 

3.10  Administração da Tecnologia da Informação 

 

 

O principal foco deste estudo está centrado na análise de como transferir 

conhecimento quando do desenvolvimento de Projetos da T.I. com novas tecnologias 

a partir do conhecimento dos fornecedores. A G.P. e a G.C. são fontes 

inquestionáveis para este estudo, mas na organização da empresa é fundamental 

também posicioná- lo dentro do escopo da Administração da T.I. 

A alta  taxa da evolução de T.I. demanda cuidadosa atenção gerencial. A carência de 

gerência bem sucedida para gerenciar a introdução de novas tecnologias resulta em 

       Inovadores    Adeptos     Maioria   Maioria      Retardatários          
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uma custosa e ineficaz  coleção de ilhas de tecnologias desarticuladas. Uma vez que 

mudanças em infra-estrutura de T.I. podem diretamente afetar a performance 

organizacional  problemas de implementação podem também ser catastróficos. Estas 

tecnologias têm demandado a administração integrada da operação, 

telecomunicações e suporte de arquitetura. Esta integração deve envolver 

fornecedores quando surgem novos projetos, conforme Applegate & McFarlan 

(1999:16-24). 

Os fatores básicos que motivam a condução dos negócios são a satisfação dos 

clientes e a forma de obtenção e utilização da informação nos vários níveis da 

organização. Estes fatores apontam para a importância cada vez maior da T.I. e a sua 

Gerência dentro da organização. As necessidades de alinhamento da Gerência da T.I. 

com o planejamento estratégico e de foco da T.I. como um ativo estratégico da 

organização leva à necessidade da proposição9 de um Modelo de Administração da 

T.I. que deve colaborar com os administradores na resolução dos complexos e 

intrincados problemas neste campo (CORDENONSI, 2001:315-314). O modelo de 

Administração da T.I. descreve, dentro do ambiente da empresa, quatro componentes 

básicos: a Organização, o Sistema Gerencial, Processos e Tecnologia, todos eles 

interagindo com a Cultura da empresa, como mostra a Figura 25. 

Os quatro componentes básicos apresentados na Figura 25 - Modelo da 

Administração da T.I. são fundamentais, inclusive sua interação com o componente 

Cultura. Neste estudo, no entanto, o foco deve ser para os componentes Processos. O 

estudo foca os Processos ligados basicamente à G.P. e aqueles ligados ao 

relacionamento com os fornecedores, porque o foco deste estudo está ligado à 

transferência de conhecimento das empresas fornecedoras para uma empresa cliente. 

 

 

                                                 
9 Proposição: neste estudo utilizou-se o termo proposição com o mesmo significado de Hipótese. 
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FIGURA 25: MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DA T.I. 
FONTE: CORDENONSI (2001:322) 
 

Quando se aborda o processo de transferência do conhecimento com foco nos 

fornecedores da T.I. é também necessário dar foco à influência dos “clusters” 

regionais. O conceito de “cluster” pode ser entendido de “modo abrangente, como a 

concentração setorial e geográfica das empresas”, sendo que a principal vantagem é o 

ganho de eficiência coletiva. No Brasil, a grande concentração das empresas 

fornecedoras de Projetos da T.I. está localizada no estado de São Paulo, mais 

precisamente na cidade de São Paulo. O ponto a ser enfatizado aqui é que esta 

distribuição geográfica da oferta de projetos e/ou profissionais especializados com 

habilidades e competências necessárias aos projetos de T.I. pode influenciar no 

processo de transferência do conhecimento. Numa cidade do Brasil onde a oferta de 

serviços não seja a mesma que existe na cidade de São Paulo, os processos de 

Interação (capítulo 4), o de transferência do conhecimento, propriamente dito 

(capítulo 4), podem não ser tão efetivos quanto deveriam. Mesmo com toda 

tecnologia de telecomunicações disponível atualmente vamos ver que a interação 

pessoal é fundamental, pois os mecanismos de transferência dos conhecimentos que 

envolvem o conhecimento tácito são preponderantes neste processo (AMATO 

NETO, 2000:53-55). Desta forma, o administrador de T.I. deve levar em conta os 
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“clusters” de T.I. para planejar e gerenciar a área de T.I., uma vez que podem 

influenciar no desempenho e custos da área dependendo da oferta de serviços e 

produtos da região geográfica na qual a empresa está instalada. 

 

 

3.11  “Outsourcing” 

 

 

Conceito fundamental dentro desta pesquisa, conforme mencionado no capítulo 2 - O 

Problema, o “Outsourcing” revela uma divergência e grande dificuldade na sua 

conceituação, o que mostra a necessidade de um esclarecimento quanto à forma que 

se pretende utilizar o conceito nesta pesquisa. Durante esta investigação, também se 

deparou com o conceito de Terceirização, o qual, por tratar-se de um termo usado 

para qualquer tipo de contratação externa, não se julgou adequado para utilização 

neste estudo. O termo “Outsourcing” representa, muitas vezes, a contratação de 

serviços de processamento ou de manutenção dos recursos de telecomunicações, o 

que está fora do escopo deste trabalho. Às vezes o conceito de “Outsourcing” pode 

também representar a contratação total de todos serviços e projetos relacionados à 

T.I. 

Um outro termo usado mais especificamente para este tipo de “Outsourcing” 

relacionado à T.I. em desenvolvimento de aplicações é subcontratação, conforme 

Tserng & Lin (2001:105-125).  A seguir descrevem-se as variações do uso do 

conceito de “Outsourcing” e a conclusão pelo uso do termo subcontratação, que 

espelha melhor esta forma de contratação, evitando as interpretações dúbias do termo 

“Outsourcing”. 

 

 

3.11.1  Os pontos comuns no conceito de “Outsourcing” 
 
 

 

Para iniciar pelos pontos comuns entre os autores pesquisados quanto ao conceito de 

“Outsourcing”, é fundamental mencionar a idéia da prática da contratação ou 

aquisição externa, fora da empresa, de produtos ou serviços. Estes produtos ou 

serviços são aqueles não ligados ao “core bus iness” da empresa, ou seja, neste ponto 
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o “Outsourcing” estaria sendo necessário para proporcionar o foco naquilo que a 

empresa tem de mais importante - seu “core business”. 

Além da necessidade do foco, os autores pesquisados também enfatizam como 

fatores motivadores do “Outsourcing”: aumentar a lucratividade, melhorar os 

processos de negócios, obter acesso a capacidades e especialidades do mundo todo, 

compartilhar riscos, obter escalabilidade, explorar tecnologias avançadas, reduzir 

custos de operação e evitar obsolescência.  

 
 

 

3.11.2  Outsourcing” da T.I. 
 

 

Quando se falava de “Outsourcing” da T.I., existia uma tendência a restringir-se o 

conceito somente ao suporte e gerência das operações de um centro de 

processamento de dados. No entanto, as empresas ampliaram o escopo do processo 

de “Outsourcing” não se limitando à operação, mas também a componentes de 

desenvolvimento de aplicações, principalmente com o objetivo de suplementar o 

conjunto de habilidades da T.I. existentes, ou seja, buscando a ampliação do níve l de 

conhecimento interno da empresa em determinadas tecnologias, conforme McFarlan 

& Nolan (1995:9-22), Romney et al. (1994), Traub (1999:123-133) e Deavers 

(1997:503-519). 

 

 

3.11.3  Abordagens específicas sobre “Outsourcing” 
 
 

 

De acordo com Traub (1999:125-129), existem duas categorias de contratação de 

projetos: “Time&Material” ou “fixed-bid”, ou seja, o primeiro deles exprime o 

conceito de remuneração por horas trabalhadas, com base numa remuneração 

negociada, num projeto gerenciado pela empresa cliente. Quanto ao segundo, o 

conceito refere-se ao projeto em que o escopo de trabalho é definido previamente em 

termos de serviços a serem entregues, cronograma, qualidade, produtos ou serviços 
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acordados claramente definidos, cuja gerência do escopo que faz parte do 

“Outsourcing” é de responsabilidade da empresa fornecedora.  

McFarlan & Nolan (1995:9-22) mostram que, dentro da estrutura da T.I., se pode 

praticar o “Outsourcing” numa ampla seleção de funções e atividades, tais como: 

processamento de dados ou operações, telecomunicações, aquisição e manutenção de 

microcomputadores ou desenvolvimento de sistemas. 

Para Cordenonsi (2001:390), “Outsourcing” “consiste na transferência total dos 

recursos de T.I. da organização para o terceiro, ou seja, todos os recursos de T.I. 

passam a ser de responsabilidade direta do terceiro, que também assume a 

administração dos níveis de serviços envolvidos”. No entanto, no Brasil, a prática do 

“Outsourcing” tem ocorrido de uma maneira parcial ora focada no desenvolvimento 

de aplicações complexas sob medida, ora na manutenção de aplicativos ou até na 

operação da área de produção dentro da estrutura de T.I. Estas ações buscam redução 

de custo interno, foco no “core business” e uso de novas tecnologias, cujo 

conhecimento as empresas não possuem ou dominam de forma adequada para 

implementações de produtos ou serviços com inovações.  

Desta forma, nesta pesquisa, o conceito de “Outsourcing” está sendo considerado 

como um processo de contratação ou aquisição de produtos ou serviços em empresas 

fornecedoras, em que a empresa cliente é movida pela busca de redução de custo, 

acesso às novas tecnologias e a conseqüente absorção de novos conhecimentos e 

foco no “core bus iness”.  Em termos de “Outsourcing” da T.I., considera-se que a 

maioria dos casos a ser abordada pratique um “Outsourcing” parcial, ou seja, os 

casos de “Outsourcing” total no Brasil sejam raros. Neste trabalho pretende-se usar o 

termo “Outsourcing” para as aquisições ou contratações de produtos ou serviços 

categorizados como projetos fechados ou “fixed-bid” onde a empresa cliente, na 

maioria das vezes, contrata um desenvolvimento complexo e sob medida de 

aplicações.  

Assim, como o foco deste trabalho equivale a um “Outsourcing” parcial, relacionado 

à necessidade de um desenvolvimento de um projeto de T.I., específico, sob medida, 

com alto nível de integração na empresa, pretende-se aqui adotar o termo 
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subcontratação, usado por alguns autores, que espelha melhor uma parcela do 

“Outsourcing” e faz com que não se confunda esta atividade com a prestação de 

serviços de processamento ou de telecomunicações, itens estes fora do escopo deste 

trabalho.  

Portanto, em todo o texto será usado o termo subcontratação quando for necessária a 

referência à contratação de um Projeto de T.I. 
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4 HIPÓTESES 

 

 

4.1 Uma Visão Geral 

 

 

Uma vez estabelecido o problema, as questões traduzidas pelas perguntas do 

Capítulo 2, no qual se abordou o Problema, e abordados os principais conceitos 

necessários ao embasamento deste estudo, parte-se para a primeira tentativa de 

resolver o problema e responder estas questões. Mencionadas como explicações 

provisórias, com o objetivo de orientar nossa busca de ordem entre os fatos, as 

hipóteses podem ser soluções provisórias para o problema, embora só a pesquisa 

possa trazer a certeza disto. As hipóteses podem ser fruto de um palpite ou até 

basearem-se em outros estudos. O fato de serem baseadas num palpite, embora 

possam gerar novos conhecimentos, não têm ligação clara com o conjunto de 

conhecimento ou tendem a permanecer como partes isoladas de informação 

(SELLTIZ et al., 1974:44-45).  

Basear-se nas teorias existentes dá sustentação à pesquisa e caracteriza-se pelo que 

Kuhn (1989:29) denomina como “ciência normal”. A primeira motivação para esta 

pesquisa é poder integrar conhecimentos para gerar uma contribuição. No caso, uma 

contribuição da G.C. para a G.P. na qual processos da primeira área possam 

contribuir para a segunda. Este processo onde integração entre as áreas de 

conhecimento, onde o novo conhecimento está baseado no conhecimento acumulado 

em outras áreas é citado por Lovejoy (1996:1-22) e mostra como a Gerência de 

Operações depende do relacionamento de várias disciplinas ou áreas de 

conhecimento conforme a Figura 26.  Esta analogia pode ser usada para a área de T.I. 

e com muitas outras disciplinas, pois, nesta Figura, Lovejoy (1996) mostra que, na 

base da figura, estão Filosofia, Psicologia Social e Física, sobre as quais se apóiam 

ou se baseiam a Ética, a Engenharia e o Comportamento Organizacional, campos de 

conhecimento estes que são base para a Economia,  Desenho de Processos e a 

Política de Recursos Humanos.  
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FIGURA 26: OPERAÇÕES INTEGRADAS UMA PROPOSTA PARA O ENSINO E PESQUISA DE  
              GERÊNCIA DE PROJETOS 

FONTE: LOVEJOY (1996:7) 

 
 
 

 

4.2 Hipótese “preliminar” 

 

 

De acordo com Handfield (1999:1-5), “muitas empresas têm reconhecido que 

envolver os fornecedores em novos esforços de desenvolvimentos de produtos / 

processos / serviços tem o potencial de prover resultados significativos”. 

Nestes casos, a participação de fornecedores no projeto pode ajudar a reduzir custos 

e o tempo de desenvolvimento do conceito para o cliente, melhorar a qualidade, e 

prover tecnologias inovadoras. De acordo com Abell (2000:33-41), na Figura 27, a 

G.C. requer uma nova abordagem na empresa, novas combinações de habilidades 
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que envolvam nosso complexo mundo da informação. Na Figura 27, o autor aponta 

todos os processos necessários para a criação de um ambiente propício à G.C. Estes 

processos vão desde a identificação e análise dos processos de negócio até 

identificação das habilidades profissionais educacionais necessárias aos profissionais 

da empresa. A implementação da filosofia da G.C. depende basicamente de ações 

corporativas. Nenhuma área da empresa pode isoladamente implementá- las. A 

capacidade corporativa com foco na G.C. pode ser criada pelos seguintes pontos, 

conforme Abell (2000:34): 

1. Habilidade e “expertise” das pessoas; 

2. Habilidade das pessoas para aprender e construir conhecimento do 

aprendizado; 

3. Processos que possibilitem que a habilidade e o conhecimento evolutivo das 

pessoas possam ser aplicados e compartilhados; 

4. Cultura e valores que encorajem a construção de conhecimento e 

compartilhamento; 

5. Uma infra-estrutura tecnológica e física que suporte o conhecimento em 

construção, fluxos e compartilhamento; 

6. Construir, organizar, manter e utilizar os ativos intelectuais da organização. 
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  FIGURA 27: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA A GERÊNCIA DO  
           CONHECIMENTO 

FONTE: ABELL (2000:36) 
 
 
 
O primeiro passo da hipótese deste estudo é a necessidade de uma mudança 

fundamental de relacionamento entre fornecedores e a empresa. De acordo com Kern 

& Willcocks (2000:328-329), o “framework” seguinte, Figura 28, sintetiza 

descobertas da literatura da teoria da organização relacionadas à pesquisa de 

subcontratação da T.I. 
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FIGURA 28: MODELO DO RELACIONAMENTO DE SUBCONTRATAÇÃ O 
FONTE: KERN & WILLCOCKS (2000:329) 
 
 
 
Um exemplo de mudança do relacionamento entre empresas e fornecedores é 

explicado a seguir. Neste exemplo, a empresa está apta para avaliar mais 

fornecedores de uma maneira formal, com regras claras, e dando aos fornecedores o 

mesmo nível de oportunidade para participar do processo de concorrência em mais 

de um projeto. Tserng & Lin (2002:107-108) sugerem o modelo de relacionamento 

de subcontratação que traz a combinação de processos tecnológicos de 

subcontratação. Este processo utiliza-se de informação histórica e padrões para 

avaliar todos os fornecedores através dos mesmos critérios. O modelo é capaz de 

simular custos de subcontratação antes dos fornecedores submeterem as propostas e, 

por meio disto, suporta a decisão depois da recepção das propostas.  Este modelo 

assume que: 
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1. Todos os subprojetos estão ligados logicamente com um projeto; 

2. Todos os fornecedores são qualificados; 

3. O sistema estimará automaticamente os riscos relativos baseado em: 

a. Otimização da eficiência econômica; 

b. Demandas internas e julgamento profissional; 

c. Desempenho da base de dados com histórico dos projetos. 

O processo para subcontratação começa quando a empresa publica a informação do 

projeto através da Internet, que é sugerida como forma de recepção das propostas. Os 

subcontratados ou fornecedores fazem a proposta, preenchendo o formulário na 

Internet. 

Depois de receber todas as propostas, a empresa começa a simulação de análise com 

todos os subprojetos. Ao fim da análise, os contratos são julgados e os fornecedores 

são contatados através da Internet. De acordo com Tserng & Lin (2002), alguns 

outros critérios são incluídos neste processo, tais como a seleção dos preços mais 

baixos, os menores prazos, direção de cronograma do projeto otimizado e controle de 

custos. O sistema proposto dá aos fornecedores as mesmas condições para competir 

em mais de um subprojeto, usa informações históricas e analisa riscos.  

Kamara et al. (2002:205-211), com base em uma pesquisa de práticas de G.C. em 15 

empresas de construção e manufatura, apresenta um “framework” sobre a 

identificação do conhecimento necessário, a dimensão deste e o conhecimento a ser 

transferido, conforme a seqüência do procedimento explicitado na Figura 29 que é 

detalhado nas Figuras 30, 31, 32, 33.  Na Figura 29, desta forma, são apontados os 

passos a serem seguidos para a identificação e transferência do conhecimento 

necessário.  

Cada uma das Figuras, de 30 a 33, tem um objetivo específico. Na Figura 30 aborda-

se o processo para identificar o conhecimento, suas classes e principalmente um 

mapa cruzado entre os condutores do negócio e os processos da G.C.  Na Figura 31 

foram identificadas áreas de interesse crítico. Destas áreas, existem algumas em que 

as posições sugeridas estão mais próximas da situação atual, identificadas, na Figura 

31, como (C) e outras estão mais próximas de uma situação desejada, que estão 
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identificadas como (F) de futuro. A Figura 32 mostra a posição desejada de 

conhecimento interno e explícito compartilhado na área da figura no canto superior 

esquerdo. Esta situação pode ser conseguida através da migração originada na base 

da figura, canto inferior direito. A Figura 33 mostra o modelo do processo genérico 

para transferência do conhecimento que poderia ser apropriado para migração do 

conhecimento de tácito individual para explícito compartilhado, internos à empresa, 

identificando-se as fontes de conhecimento e os alvos para transferência, utilizando-

se nos processos as pessoas, software e papéis. 

 

O primeiro passo neste “framework” é descrito, a seguir, pela Figura 29.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 29: O “FRAMEWORK  CLEVER” 
FONTE: KAMARA ET AL. (2002:207) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir o 
Problema de  
G.C. 

Identificar 
como será a 
solução 

Identificar o 
caminho crítico 
da migração  

Selecionar o 
Processo 
apropriado de G.C. 
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FIGURA 30: MODELO DE DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE CONHECIMENTO 
FONTE: KAMARA (2002:208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1. Em qual 
conhecimento 
você está 
interessado? 

 

a) Melhores Práticas  g) Processos e Procedimentos de Suporte   
b) Equipamentos / Ferramentas  h) Recursos Humanos  
c) Conhecimento de Produto  i) Políticas e Estratégias  
d) Padrões de Qualidade/Processos  j) Outros (Por favor, especifique)  
e) Processos e Procedimentos Operacionais  k) Procedimentos de Controle  

A2. Por favor, 
selecione da 
lista ao lado, 
a(s) classe(s) 
de 
conhecimento 
que melhor 
descreve este 
conhecimento. f) Conhecimento do Domínio e Função   

Processo da G.C. Categoria de 
Condutor 

Condutor de 
Negócio  Geração de 

Conheci-
mento 

Propagação 
de Conheci-
mento 

Transferência 
de Conheci-
mento 

Localização 
e Acesso do 
Conhecimen-
to 

Manutenção e 
Modificação 
do Conheci-
mento 

Expansão      
Reestrutura-
ção      

Fusão e 
aquisição      

“Down-
Sizing” 

     

Mudança 
Estrutural 
 
 
 
 
 
 
 
(Outros)       

Novos 
Mercados      

Novas 
Tecnologias      

Mudança 
Externa 
 
 
 
(Outros)       

Melhoria de 
execução      

A3. Quais são 
os condutores 
de negócio 
para este 
problema de 
conhecimento? 

Melhorias 
Contínuas 
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Âncora Esquerda  Âncora Direita 
 F  C  Explícito: Processo Automático 

de tomada de Decisão. 
(aproximação da tomada de decisão) 

Tácito: Decisão humana baseada 
em consenso/discussão. 

    FC Auxiliar: Foco em Execução, 
eficiência e custos. 

(Reconhecendo a Competência Essencial) 

Crítico: Foco em conhecimento 
como uma vantagem competi-
tiva. 

   FC  Baseado em Disciplina: Ênfase 
em desenvolvimento de uma 
disciplina de conhecimento. (Abertura para mudança/flexibilidade) 

Baseado em Projeto: Foco em 
desenvolvimento multi-discipli-
nário do conhecimento do Pro-
jeto. 

     Mudança Lenta: Vantagem com-
petitiva depende da eficiência de 
conhecimento. (Requisitos para inovar) 

Mudança Rápida: Vantagem 
Competitiva depende da habi-
lidade de inovar. 

 FC    Externo: Ênfase em gerenciar o 
conhecimento o qual pode ser 
trazido como requerido. (Propriedade do Conhecimento & 

Disponibilidade) 

Interno: Ênfase no próprio co-
nhecimento que é particular-
mente raro ou valioso. 

C    F Individual: Ter acesso ao 
conhecimento é mais importante 
do que compartilhá-lo. (Conhecimento como um ativo 

Organizacional) 

Compartilhado: Conhecimento é 
visto como um ativo organiza-
cional para prover valor 
agregado. 

C    F Problema Específico: Excelente 
para problemas recorrentes 
(corredores e repetidores). (Reuso do Conhecimento) 

 

Genérico: Reuso do conheci-
mento é importante; permite a 
mais ampla alocação de traba-
lho. 

Aprenda treinando: Assegure 
competência técnica/profis-
sional. 

  CF   Aprenda por interação: Assiste a 
transferência de valores 
organizacionais. 

 

FIGURA 31:  MANUAL DAS DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 
FONTE: KAMARA ET AL. (2002:211) 
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Rastreabilidade e 
disciplina em 
tomada de decisão; 
operações maduras 
com controles 
organizacionais; 
conhecimento como 
um ativo; e pode ser 
alocado como reque-
rido. 

 Tomada de decisão bem 
informada; consenso & 
aceitação das decisões; 
maior agilidade; 
organizações pode usar 
conhecimento como um 
ativo no domínio do 
processo crítico.  

 
 
 
 

  

Tomada de decisão 
não estratégicas; Ri-
gidez; conhecimento 
é um ativo sub-utili-
zado  
 
 
 

 Confiança em gurus, 
conflito na tomada de 
decisão; a organização 
não possui seu próprio 
conhecimento; mais difícil 
para alocar/controlar 
recursos escassos.  

 
 
 
 
 
   FIGURA 32:  FERRAMENTA PARA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: DO  

                  INDIVIDUAL PARA O  COMPARTILHADO, DO TÁCITO PARA O 
EXPLÍCITO 

FONTE: KAMARA ET AL. (2002:210) 
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FIGURA 33: MODELO DO PROCESSO GENÉRICO PARA TRANSFERÊNCIA DO CONHECI- 

              MENTO 
FONTE: KAMARA ET AL. (2002:210). 
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Os três modelos citados no item 4.1, Abell (2000), Kern & Willcooks (2000) e 

Kamara et al. (2002) espelham e são os que mais se aproximam, dentre os 

pesquisados, ainda que de forma fragmentada, da primeira tentativa de hipótese para 

o problema apresentado.  

A seguir, no próximo item, será proposto um modelo com base na conceituação 

bibliográfica do capítulo 3. 

 

 

4.3 Modelo Proposto de Problema em Questão 

 

 

O estudo mostrou, até o presente momento, que não foi encontrado na literatura um 

modelo específico que atenda ao problema proposto na Figura 7 do capítulo 3, ou 

que responda às perguntas propostas neste trabalho de forma específica. Desta forma, 

propôs-se um modelo baseado em modelos que tratam parcialmente o modelo 

desejado, conforme mostra a Figura 34. Além dos modelos parciais citados, o autor 

deste estudo está usando quatro estudos de caso de sua autoria, com outros autores, 

publicados em quatro artigos que também colaboram parcialmente com este modelo, 

contemplando o que se deseja expressar como respostas às perguntas básicas do 

estudo. 

Os 4 artigos estão sendo citados nos itens 3.5 Transferência de Conhecimento: 

Tavares et al. (2001:1-8); 3.7 Gerência  de Projeto:  Tavares et al. (1999a:1-19), 

Tavares & Pessôa (1999b:1-8); e 3.8 Gerência de Aquisição: Frezatti & Tavares 

(1999:9-18),  ajudando a dar sustentação à nova proposição.  Este novo modelo é 

composto, no seu núcleo, basicamente da referência de Kamara et al. (2002:205-211) 

que apresenta um “framework” para selecionar a estratégia de G.C. a qual pode ser 

usada como modelo básico para identificar as necessidades de conhecimento, o 

conhecimento alvo a ser transferido e finalmente a seleção do método de 

transferência do conhecimento.  

De forma complementar, o núcleo do modelo proposto também é sustentado pelo 

artigo de Tavares et al. (2001:1-8) e Sveiby (2001:344-358) referente à transferência 

do conhecimento. Entende-se como pré-requisito fundamental para a transferência do 
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conhecimento um mapeamento das competências necessárias, e um exemplo deste 

mapeamento para as competências de Sistemas de Informação está descrito no artigo 

de Mccoy (2001:21-35) citado no capítulo 3, subitem sobre Competências ampliando 

esta visão de resposta ao problema de uma maneira mais efetiva. Sugere-se também 

que esta gerência não seria efetiva sem que se melhorasse o relacionamento da 

empresa cliente com as empresas fornecedoras, as quais são subcontratadas para 

elaboração de Projetos da T.I. Esta afirmação é suportada pelos autores Tserng & Lin 

(2002:107-108) e Kern & Willcocks (2000:328-329) que afirmam ser a melhoria de 

relacionamento fator de sucesso para os benefícios do processo de subcontratação. O 

processo de Interações entre a empresa cliente e a empresa fornecedora também é 

fundamental neste modelo, mais precisamente no momento da escolha do fornecedor 

e/ou da solução técnica. A empresa cliente que necessita de uma solução com 

inovação e ainda não aprendeu a julgar o que é a melhor ou mais adequada solução 

para seu problema de negócio, pode contar com a proposta citada no item 3.8 no qual 

consta um modelo de Interação entre as empresas, sintetizadas no modelo como 

Interações (FREZATTI & TAVARES, 1999). E finalmente, conforme Abell 

(2000:36), é fundamental que se crie ou mantenha um ambiente propício à G.C. 

Portanto, sugere-se aqui que alguns processos da G.P. sejam aprimorados pelo 

processo da G.C., primeiramente mapeando-se as competências essenciais da T.I. 

para o Projeto com características de inovação que deverão ser transferidas do 

fornecedor. Em paralelo para que esse processo seja cada vez mais agilizado e 

efetivo, sugere-se a melhoria do relacionamento com os fornecedores e a criação de 

um ambiente propício à G.C. 
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Sentido do Fluxo de Conhecimento 

 
FIGURA 34: MODELO PROPOSTO 
 
 
 

 

4.4 Modelo Proposto: Segunda visão 

 

 

Uma segunda forma de expressar o modelo proposto pode ser representada na Figura 

35. 

O núcleo do modelo é representado pelo processo de transferência de conhecimento 

técnico do projeto. Este Processo núcleo, no entanto, é ancorado pelas camadas 

seguintes, representadas por um ambiente propício para Gerência do Conhecimento e 

pela Melhoria do Relacionamento entre a empresa cliente e a empresa fornecedora. 
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FIGURA 35: SEGUNDA FORMA PARA EXPRESSAR O MODELO PROPOSTO 
 
 

 

4.5 Agrupamento das Hipóteses 

 

 

A seguir serão descritas, em um quadro que agrupa o Problema, as princ ipais 

Perguntas, as Hipóteses da literatura e finalmente as Hipóteses, numa seqüência a ser 

detalhada neste item e verificada na pesquisa de campo, conforme Figura 36. 

As hipóteses H1, H2, H3 são comprovadas através da pesquisa literária, as quais 

estão citadas no texto, e as Hipóteses H4, H5, H6 foram testadas através da pesquisa 

de campo. O item 4.6 está consolidando os principais blocos do modelo proposto. 
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Problema, Questões, Hipóteses. Visão da literatura com posterior pesquisa empírica  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: Um projeto de T.I sob encomenda com componentes de inovação, num 
ambiente tecnológico complexo, demanda novos conhecimentos para a equipe 
do projeto em tempo do projeto. Existe um Gap de conhecimento em 
projetos inovativos.  (literatura) (Ireland, 1999), (Kamel, 2003), (Takeishi, 
2002) e (Keil, 1998). 
. 

               A empresa precisa internalizar este novo conhecimento? Q2 

               Como suprir este “gap”de conhecimento para consecução do Projeto  
               de T.I.? 
Q1 

H1: O “gap” do novo conhecimento 
para o Projeto de T.I. pode ser 
suprido através de: conhecimento 
público, mensagens, clientes, com-
correntes, dados comprados comer-
cialmente, conhecimento subscrito, 
Internet e Parceiros de entrega e 
cadeia de fornecedores. (literatura)  
(Harris et al., 1999), (Probst, 2000) 

H2: Cadeias de suprimentos e 
networks oferecem considerável 
potencial 
para tornar disponível 
aprendizagem e transferência de 
conhecimento. (literatura) 
(Bessant & Kaplinski, 1999) 
 
 

H3- O conhecimento relacionado ao Core Business precisa ser internalizado à 
empresa (literatura)  (Probst, 2000), (McFarlan, 2002), (Byrd & Turner, 2001),  
(Takeishi, 2002)  e Tidd et al (1997). 
 

              Como garantir a transferência do conhecimento das empresas  
              fornecedoras para a empresa cliente durante o projeto? 

H6: Deve existir 
um ambiente 
propício à 
gerência do 
Conhecimento, 
Abell (2000). 
 

H4: Deve haver 
uma melhoria do 
nível de interação 
entre as empresas 
fornecedoras e a 
empresa cliente 
Kern & Willcoks, 
(2000, Tserng & Lin 
(2002) e Frezatti & 
Tavares (1999). 
(literatura) 

H5: A transferência do 
conhecimento em tempo de 
projeto poderia ser composta 
dos seguintes instrumentos:  
treinamento, elaboração de 
documentação, “mentoring” 
e entrevistas, Tavares et al 
(2001) e Kamara et al 
(2002).  

Q3 

 

    FIGURA 36: AGRUPAMENTO DAS HIPÓTESES 
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4.6 Modelo de Transferência de Conhecimento e seus blocos: um 

detalhamento do Modelo Proposto 

 

 

Detalhando o modelo proposto em blocos, este item pretende descrever o modelo 

obtido até o momento, o qual foi base para validação dos resultados da referida 

pesquisa. Antes, durante e após o término do Projeto. Este bloco envolve 

procedimentos e processos que vão além dos processos da G.P. A conceituação do 

item 4.3 foi desmembrada em questões que compuseram os questionários, conforme 

Anexos. 

 

 

4.6.1 Criação de Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 
 
 

 

1. Ambiente de Gerência do Conhecimento: Neste caso existe a necessidade da 

criação de um processo para criar, absorver e disseminar o novo 

conhecimento. Um entendimento dos fluxos complexos de informação que 

apóiam qualquer empresa é um pré-requisito para desenhar as estratégias de 

informação para suportar o ambiente da G.C. Desta forma, Abell (2000:36) 

sugere um ambiente da G.C. que propicie habilidades e competências 

disponíveis. Tomando como base a construção das competências essenciais e 

as competências e habilidades organizacionais, parte-se da identificação e 

análise do próprio negócio; parte-se para os seguintes passos: 

a. Entendimento do processo do conhecimento no processo de Negócio; 

b. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

c. Gerência da mudança; 

d. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento; 

e. Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das  equipes; 

f. Gerência de Projeto; 

g. Estruturar Informação e Arquitetura; 

h. Documento, Gerência de Informação e Workflow; 

i. Um entendimento dos princípios da gerência da informação; 
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2. Quando algum projeto é implementado na empresa cliente, deve iniciar-se um 

processo de avaliação para se decidir pelo armazenamento ou não da nova 

experiência. Um fórum formado por alguns profissionais deve ser criado para 

que esta decisão de armazenamento seja tomada. Uma vez armazenado, o 

novo conhecimento passa a ser compartilhado por todos os profissionais da 

Empresa através dos Bancos de Dados, através de palavras-chave, e por todos 

os profissionais envolvidos com aquele conhecimento. 

 

 

4.6.2 Interações 
 

 

Os autores Kern & Willcocks (2000), Tsergn & Lin (2002), Frezatti & Tavares 

(1999) afirmam a necessidade da melhoria das interações entre as empresas cliente e 

fornecedora. As interações vão desde a fase de qualificação da empresa fornecedora 

pela empresa cliente, momento em que se busca informação dos fornecedores, 

passando pela melhoria das regras de escolha/homologação e finalizando com um 

modelo de relacionamento com regras claras e com oportunidades iguais para todos 

os fornecedores. As recomendações para as interações são as seguintes, conforme 

Figura 37: 

1. Aptidão para avaliar de uma maneira formal; 

2. Usando informação histórica e padrões para avaliar todos os fornecedores 

através dos mesmos critérios; 

3. Com regras claras; 

4. Dando aos fornecedores o mesmo nível de oportunidades para participar do 

processo de concorrências em mais de um projeto ao mesmo tempo; 

5. Possibilitando simulação dos custos de subcontratação antes dos fornecedores 

submeterem suas propostas. 
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                                                                                      TROCA DE PRODUTO / SERVIÇO  

 
TROCA FINANCEIRA  

  
MONITORAÇÃO E REFORÇO DO SERVIÇO  

  
COMUNICAÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÃO  

  
              

ADAPTAÇÃO CULTURAL DA ORGANIZAÇÃO E DAS PESSOAS 

  
 

INVESTIMENTOS EM RECURSOS, CONHECIMENTO  E TEMPO 
 

  
VISÃO COMPARTILHADA, ADAPTADA E REFORÇADA 

  
SALTO SOCIAL E PESSOAL                                                     

  
 

COMPORTAMENTAL 
 

COMPROMISSO COOPERAÇÃO EXPECTATIVAS SATISFAÇÃO  
CONFLITO DEPENDÊNCIA PODER CONFIANÇA  

 
   FIGURA 37: MODELO DE INTERAÇÕES ADAPTADA DO MODELO DO RELACIONAMENTO  

                 DE SUBCONTRATAÇÃO 
FONTE: KERN & WILLCOCKS (2000:329) 

 

 
 

 

4.6.3 Transferência do Conhecimento 
 
 

 

Uma vez estabelecidas as interações classificadas como alicerces para um bom 

relacionamento, pretende-se, neste item, apresentar uma proposta de transferência de 

conhecimento, classificado como o núcleo do modelo proposto. 

A transferência do conhecimento como forma de disseminação do conhecimento tem 

em sua base a formação das competências, conforme citado no item 3.4 Gerência do 

Conhecimento e 3.6 Competências, além do processo de transferência em si. Os 

procedimentos de Transferência do Conhecimento podem ocorrer de 9 diferentes 

formas combinadas em função da existência de três componentes como a 

competência individual, a estrutura externa e a estrutura interna. No caso específico 

deste estudo, o foco principal está naquelas combinações relacionadas à estrutura 

externa que aqui representa a empresa fornecedora e seus profissionais que se 

relacionam com a Empresa Cliente, conforme Sveiby (2001:344-358).  

Empresa 
Fornecedora 

Empresa 
Cliente  
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A seguir, apresentam-se os procedimentos que precedem a Transferência de 

Conhecimento propriamente dita, e procedimentos específicos  para ela, os quais 

usaram como base citações de Sveiby (2001:344-358), Tavares et al. (2001:1-8), 

Nonaka & Takeuchi (1997:68-69),  Karhu (2002:436), Fagan (2001:5-26), Tsang 

(2002:835-854),  Mccoy (2001:21-35) e Kamara et al. (2002:205-211). Elaborou-se, 

então, um resumo de todas as citações sobre o processo de transferência de 

conhecimento utilizadas nesta pesquisa conforme Figura 38 abaixo. 

 

Autor Recomendação de Processo de Transferência do Conhecimento 

 

Sveiby 

(2001:344-

358) 

 

 

O autor aborda as várias formas e instrumentos de transferência do 

conhecimento sob o prisma de uma estrutura externa, de uma estrutura interna 

e da competência individual. Os tipos de transferência a serem focados aqui 

são os dos Indivíduos para a estrutura externa em que o autor prevê a 

melhoria de competência dos clientes e da competência individual para a 

estrutura interna, como uma forma de explicitação do conhecimento 

individual através de instrumentos de documentação ou padrões.  

 

 

Tavares et al. 

(2001:1-8) 

 

 

Os autores abordam os mapeamentos do conhecimento demandado pela nova 

tecnologia do projeto, em seguida a avaliação do conhecimento atual da 

equipe do projeto e o nível necessário de transferência do conhecimento 

do (s) fornecedor (es) envolvido (s) no projeto. O processo de transferência 

propriamente dito é composto de: 

1- Treinamento de metodologia  

2- Treinamento nas novas tecnologias 

3- Documentação das novas tecnologias. 

Sessão “overview” ou “mentoring”, na qual o profissional da empresa 

fornecedora mostra ao profissional da empresa cliente “como” elaborar 

procedimentos relativos à nova tecnologia em tempo de projeto. 

 

continua 
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continuação 
 

Karhu 

(2002:430-

446) 

 

O autor propõe o uso da figura do administrador do conhecimento que tem a 

missão de explicitar conhecimento de posse de outros profissionais através do 

seguinte método: 

1- Entrevistas e observação do trabalho do profissional técnico; 

2- Documentação do conhecimento obtido após análise, com descrições e 

instruções escritas; 

3- Processo de “feed-back” com os profissionais técnicos para assegurar a 

qualidade do conteúdo; 

4- Este processo gera documentos que são base para leitura e aprendizagem 

de outras pessoas que poderão usar o que foi lido em suas experiências. 

 

 

Fagan 

(2001:5-26) 

 

O autor sugere fatores relevantes para transferência global de T.I. 

1- Fatores Individuais 

2- Fatores Organizacionais / Estruturais 

3- Fatores de Inovação Tecnológica 

4- Fatores relacionados às tarefas 

5- Fatores ambientais. 

 

 

Tsang 

(2002:835-

854) 

 

O autor sugere que os canais mais significativos de aquisição de 

conhecimento são os esforços de observação ou supervisão e o envolvimento 

gerencial.  O processo “learning-by-doing” é enfatizado como um processo 

associado com o efeito da curva de aprendizado. Uma outra descoberta nesta 

pesquisa foi que as interações pessoais são mais efetivas durante os estágios 

iniciais do processo de transferência de conhecimento, e menos pessoais na 

forma da comunicação, como documentos e rotinas, que pode ser mais 

efetiva assim que o estágio de transferência for completado. 

 

continua 
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continuação 
 

Mccoy 

(2001:21-35) 

 

O autor, baseando-se numa pesquisa usando o método Delphi, propôs um 

mapeamento do conhecimento necessário em T.I. Este mapeamento é o 

primeiro passo para suprir as competências necessárias e envolve: Hardware, 

Software, Programação, Integração e Conhecimentos Gerais sobre as 

competências em computador. 

 

 

Kamara et al. 

(2002:205-

211) 

 

Os autores sugerem um processo de transferência de conhecimento que se 

compõem dos passos: 

1. Modelo de definição do problema de conhecimento: 

a. Classes de Conhecimento;  

b. Condutores de negócio para o problema do conhecimento. 

2. Manual das dimensões do conhecimento: Indica a tendência entre o 

atual estágio de ser explícito ou tácito e o futuro estágio desejado. 

3. Ferramenta para transferência de conhecimento: do individual para o 

compartilhado, do tácito para o explícito. 

4. Modelo do processo genérico para transferência de conhecimento: 

uma vez determinadas as classes de conhecimento e os condutores de 

conhecimento, determinadas as futuras posições desejadas (tácito ou 

explícito), determinada a ênfase do individual para o compartilhado e 

do tácito para o explícito, estabelecem-se as fontes de conhecimento 

e os alvos para a transferência de conhecimento através de pessoas, 

papéis e software. 

 

 
FIGURA 38: TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO: UM LEVANTAMENTO  

             BIBLIOGRÁFICO 
 
 

 

4.6.4 Contribuição da Gerência do Conhecimento para a Gerência  
   do Projeto 

 
 

 

Revendo o Modelo Proposto neste estudo versus a Conceituação apresentada com 

foco na contribuição prevista, ou seja, pretendendo-se aqui elencar alguns processos 
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da G.P. dos quais os processos da G.C. podem e devem fazer parte. A seguir, com 

base neste objetivo, está-se apontando o resultado do cruzamento do Modelo do item 

4.3 com os subitens constantes do Capítulo 3 Conceituação, com grande foco nos 

itens 3.6 Competências e 3.8 Gerência de Aquisição. A correlação dos pontos abaixo  

versus os processos da G.C. foi submetida aos gerentes de projeto na Pesquisa de 

Campo, e a contribuição com novos procedimentos deve abranger e influenciar a 

proposta referente aos processos a seguir, conforme a Figura 39. Os gerentes de 

projeto assinalaram qual processo da G.C. foi ou deveria ser necessário para o 

respectivo processo da G.P. 

1. O Contexto da Gerência do Projeto: 

a. Habilidades da Gerência Geral  (item 2.4 PmBok) 

2. Gerência de Custos do Projeto: 

a. Planejamento de Recursos (item 7.1 PmBok) 

3. Gerência de Recursos Humanos do Projeto: 

a. Aquisição de Pessoas (item 9.2 do PmBok) 

b. Desenvolvimento da equipe (item 9.3 do PmBok) 

4. Gerência de Aquisição: (item 12 do PmBok) 

a. 12.1 Planejamento de Aquisição: Interações 

b. 12.2 Planejamento da Solicitação de Proposta: Interações 

c. 12.3 Solicitação de Proposta: Planejamento da transferência do 

conhecimento 

d. 12.4 Seleção de Fontes: condição de possuir know-how necessário 

e. 12.5 Administração do Contrato: Estabelecer procedimentos contratuais  

para a transferência do conhecimento.   

f. 12.6 Fechamento do Contrato 
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Mapeamento do 

“Gap” de 

conhecimento 

Treinamento Processo de 

Transferência do 

Conhecimento 

Processo de 

Armazenagem do 

Conhecimento: 

Para futura 

disseminação 

Gerência de 

Habilidades 

    

Gerência de Custos 

do Projeto: -

Planejamento dos 

recursos 

    

Gerência de R.H.: 

-Aquisição de 

Pessoas 

- Desenvolvimento 

da equipe 

 

    

Gerência de 

Aquisição 

 

 

    

 

FIGURA 39: RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DO CONHECIMENTO E AS  
              FASES DO PROJETO 

 
 
 
Portanto, este capítulo tratou das hipóteses validadas através da literatura e das 

hipóteses cuja validação está sendo demonstrada no capítulo 7. Este capítulo está 

sendo referenciado para efeito de comprovação das hipóteses no capítulo 7, 

conforme Estrutura da Tese, Figura 3.  

A seguir, no capítulo 5, está sendo abordada a metodologia  e o planejamento da 

pesquisa.  

 



 

 

99 

5 PESQUISA DE CAMPO 

 

 

5.1 Escolha do método a ser usado e suas justificativas 

 

 

Embora o texto acabado esteja sendo apresentado nesta seqüência, para facilitar a 

leitura, no eixo do tempo, as etapas de pesquisa bibliográfica, a elaboração de um 

modelo de pesquisa e o plane jamento da pesquisa, ocorreram de forma interativa. 

Esta pesquisa tem o objetivo de proporcionar a validação do modelo proposto na 

pesquisa. Na pesquisa, é fundamental abordar a definição dos objetivos mencionada 

por Martins & Donaire (1979:21-22): 

1. O que será pesquisado; 

2. Em que setores geográficos será feita a pesquisa; 

3. Qual o grau de precisão exigido; 

4. Qual o tipo de amostragem; 

5. Qual a amplitude de tamanho; 

6. Qual o tempo disponível; 

7. Qual o custo previsto. 

 

 

5.2 O Estudo de Caso 

 

 

O método escolhido do Estudo de Caso, do grupo de métodos denominados de 

qualitativos, destina-se mais à compreensão dos fatos do que à sua mensuração. A 

idéia é utilizar a modalidade de casos múltiplos que se baseia em replicações de uma 

situação, sem, no entanto, possuir uma amostragem. Os críticos deste método o 

colocam como simples relato de observações por parte do pesquisador. No entanto, 

sua utilidade demonstra-se quando ajuda na contextualização e aprofundamento do 

estudo do problema (LAZZARINI, 1995:17-26). 

Uma outra importante abordagem do estudo de caso é descrita a seguir, conforme 

Yin (2001:32-33): 
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1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que: 

a. Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando 

b. Os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. 

2. A investigação de um estudo de caso 

a. Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e como resultado 

b. Baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo, e como outro resultado 

c. Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise de dados.  

3. Não é uma tática para coleta de dados, nem meramente uma característica de 

planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente. A seguir, 

Yin (2001:260) propõe situações relevantes para diferentes estratégias de 

pesquisa, conforme Figura 40. Esta análise é útil inclusive para confirmar a 

utilização da estratégia de Estudo de Caso 

 

 

Estratégia Forma da 
Questão de 

Pesquisa 

Existe controle 
sobre eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
Acontecimentos 

Contemporâneos? 
Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, 
onde, quantos, 

quanto 

Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o que, 
onde, quantos, 

quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa 
Histórica 

Como, por que Não Não 
 

Estudo de caso Como, por que  Não Sim  
 

           FIGURA 40: SITUAÇÕES RELEVANTES PARA DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE  
                         PESQUISA 

FONTE: COSMOS CORPORATION (IN: YIN, 2001:24) 
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A pesquisa em questão enquadra-se no estudo de caso, principalmente porque a 

forma da questão da pesquisa envolve questões de “como”, focaliza acontecimentos 

contemporâneos e não exige controle sobre eventos comportamentais.  As questões 

“como” e “porque” são mais explanatórias, e é provável que levem ao uso de estudo 

de casos, pesquisas históricas e experimentos como estratégias de pesquisa 

escolhidas (YIN, 2001:25).  

 

 

5.3 Componentes de Projetos de Pesquisa 

 

 

Nos estudos de casos são fundamentais cinco componentes de um projeto de 

pesquisa: 

1. As questões do estudo:  

Questões a serem respondidas, descritas a seguir, conforme explanação do 

item 2.3 Formulação de perguntas, 

a. Como aprimorar o modelo de aquisição dessas soluções dentro do 

contexto da Gerência de Projetos e transferência do conhecimento? 

b. Qual a melhor forma de transferência do conhecimento em tempo de 

projeto? 

2. As proposições: 

Estas proposições ou hipóteses foram abordadas numa seqüência encadeada 

relacionando o problema, questões relacionadas e hipóteses conforme item  

4.5 Agrupamento de hipóteses, assim como na Figura 36: Agrupamento das 

Hipóteses: 

a. H4: Deve existir um ambiente propício à gerência do Conhecimento 

(literatura); 

b. H5: Deve haver uma melhoria do nível de interação entre as empresas 

fornecedoras e a empresa cliente (literatura); 
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c. H6: A transferência do conhecimento em tempo de projeto poderia ser 

composta de treinamento, elaboração de documentação, “mentoring” 

e entrevistas (literatura); 

3. Suas unidades de análise: 

Este estudo representa uma unidade que, nele, é representada por uma 

empresa.  Para ser mais preciso a pesquisa envolveu múltiplos casos, Bancos 

nos quais existiam Projetos da T.I. com componentes de Inovação. Este 

estudo envolveu uma pesquisa mais aprofundada com coleta de dados através 

de questionários e entrevistas. O desenvolvimento dos estudos de caso contou 

com as fases: exploratória, delimitação do estudo e análise sistemática e 

redação do relatório (MARTINS & LINTZ, 2000:36-38). 

4. A lógica que une os dados às proposições: 

Uma das melhores abordagens  para a ligação dos dados da pesquisa às 

proposições nos estudos de casos é a “adequação ao padrão”, “por meio do 

qual várias partes da mesma informação do mesmo caso podem ser 

relacionadas à mesma proposição teórica” (YIN, 2001:47). Neste estudo, o 

desmembramento da teoria proposta nos capítulos 3 e 4 ocorreu na elaboração 

do questionário (ver Anexos). A descrição das informações e dados obtidos 

na pesquisa de campo foram descritos no capítulo 6. A correlação entre a 

teoria proposta e os dados obtidos, assim como a padronização das 

informações foram descritas no capítulo 7.  

5. Os critérios para interpretar as descobertas: 

Segundo Yin (2001:47-48), não há uma maneira precisa para o 

estabelecimento de critérios para interpretar as descobertas. No entanto, este 

autor sugere que as descobertas podem ser interpretadas em termos de 

comparação de, pelo menos, “duas proposições concorrentes”.  Neste estudo, 

foi gerado, ao fim de cada bloco de cada um dos casos, um item denominado 

Análise Geral. Nesta análise procurou-se padronizar o formato da descrição 

das descobertas através do resultado dos questionários, entrevistas, 
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documentos, observação do entrevistador. Esta descrição foi feita com 

formato padronizado para que possa ser comparada primeiramente com as 

proposições iniciais, assim como comparadas com os resultados dos vários 

casos, conforme detalhado nos capítulos 6 e 7. Neste processo de 

interpretação e análise, Yin (2001:154) enfatiza que não importa a estratégia 

analítica escolhida, mas que se deve ter certeza de que a análise é de alta 

qualidade e para isto sugere: 

a. A análise deve deixar claro que ela se baseou em todas as evidências 

relevantes; 

b. A análise deve abranger todas as principais interpretações 

concorrentes; 

c. A análise deve se dedicar aos aspectos mais significativos de seu 

estudo de caso. 

 

 

5.4 Projetos de Casos Múltiplos 

 

 

Os casos múltiplos são apontados como mais robustos e mais convincentes 

comparando-se com projetos de caso único. Além disto, a metodologia de ambos os 

projetos (caso único x casos múltiplos) permanece “dentro da mesma estrutura 

metodológica”. 

A lógica da replicação diz respeito a evidências que comprovam que os casos se 

relacionam entre si. A produção dos resultados contrastantes deve ser apenas por 

razões previsíveis. Neste estudo, foi testado um modelo proposto, gerado com base 

na literatura, conforme descrição do capítulo 4. A comprovação ou não deste modelo 

foi tratada no capítulo 7, onde cada proposição ou hipótese será testada. Pelo fato de 

as proposições originais terem sido desmembradas em várias perguntas no 

questionário, nem sempre todas as descobertas corresponderam às expectativas 

originais do modelo proposto. Desta forma, aqueles pontos de coincidência entre o 

modelo e entre os casos foram agrupados para gerar um novo modelo, resultado da 

pesquisa e da interpretação dela (YIN, 2001:68). 
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5.5 Evidências  

 

 

Segundo Yin (2001:105-107), podem existir 6 fontes distintas de evidências: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos. Nenhuma das fontes possui uma vantagem 

indiscutível sobre as outras, ou seja, as várias fontes são altamente complementares. 

Também devem ser considerados alguns princípios para o trabalho de coleta dos 

dados durante a realização dos estudos de casos: 

1. Várias fontes de evidências; 

2. Um banco de dados para o estudo de caso; 

3. Um encadeamento de evidências, a ligação explícita entre as questões feitas, 

os dados coletados e as conclusões a que se chegou.  

 

5.6 Planejamento do processo da pesquisa: Elaboração dos 

questionários, planejamento de entrevistas e execução da 

Pesquisa de Campo 

 

 

Uma das primeiras providências no âmbito do planejamento da pesquisa após a 

escolha do método a ser utilizado deve ser a constatação prévia se o universo a ser 

pesquisado atende às características básicas que o modelo ou hipótese pressupõem. O 

método escolhido é o de múltiplos casos e a população ou universo a ser pesquisado 

refere-se a 5 organizações compostas de 3 Bancos Privados Brasileiros compradores 

de novas tecnologias e 2 organizações, fornecedores de novas tecnologias. Estas 5 

empresas possuem área de T.I. estruturada com processos de inovação. É dentro 

desta população que se pretende explorar e detalhar as questões já colocadas neste 

trabalho. Estes bancos, as 3 organizações compradoras de novas tecnologias, 

representam 17% dos ativos de todos os bancos brasileiros e estão dentre os 10 

maiores bancos no Brasil, segundo o Banco Central do Brasil (2003). Esta afirmação 

mostra a importância dos casos pesquisados, dada a relevância dos casos perante os 
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demais, mas não significa que estes casos sejam representativos em termos de toda a 

população de bancos privados brasileiros.  

A importância das empresas fornecedoras também é significativa na medida em que, 

somados os valores de faturamento anual, tem-se mais de U$ 118 bi para o ano de 

2002. 

O fato de também estarem sendo pesquisadas as empresas fornecedoras de novas 

tecnologias está relacionado à forma de obter mais informações sobre o processo 

pesquisado, e conseqüentemente maior número de evidências, já que estas empresas 

participaram e participam ativamente do processo em análise nesta pesquisa (YIN, 

2001:105). 

A seqüência da pesquisa foi a seguinte, após a escolha das empresas clientes e 

fornecedoras: 

1. Envio do respectivo questionário para dois gerentes de cada empresa que 

tivessem participado de projetos com componentes de inovação para a 

empresa; 

2. Recepção e análise dos questionários; 

3. Entrevista pessoal para cada um dos gerentes que responderam as pesquisas; 

4. Telefonemas e visitas esporádicas para eventuais esclarecimentos de pontos 

específicos que não ficaram claros.  

Como já mencionado, o método de coleta de dados escolhido foi o da entrevista, 

“uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso”, segundo 

Yin (2001:112). A elaboração dos questionários para as empresas clientes e para as 

empresas fornecedoras (Anexos), para a entrevista, baseou-se preponderantemente 

em perguntas de caráter fechado. Isto possibilitou ao pesquisador ter um retrato mais 

preciso do ambiente a ser pesquisado, embora existissem também perguntas de 

caráter aberto para complementar as informações sobre os casos. Questões de filtro 

também deverão ser usadas para testar e obter certeza em determinadas informações, 

principalmente aquelas que serão determinantes na seleção da população a ser 

pesquisada (MARTINS & DONAIRE, 1979:23-24). 
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Este formato de entrevista baseada num questionário, conforme Anexos, previamente 

elaborado e respondido pelos “informantes” caracteriza a entrevista como 

“estruturada” ou como “um levantamento formal”. Além disto, embora o 

questionário contenha preponderantemente questões fechadas, a entrevista pessoal 

possibilitará que os gerentes de projeto que estejam respondendo as questões 

apresentem suas “próprias interpretações de certos acontecimentos” (YIN, 2001:112-

113). 

Como fator complementar também foi fundamental a “observação direta” do 

entrevistador na visita de campo (YIN, 2001:105-107).  

Para facilitar o devido encadeamento de evidências, buscar comparação adequada 

entre as informações dos entrevistados, ou mesmo entre os casos, utilizou-se o 

processo da escala Likert como forma de assegurar o grau de aderência das respostas 

às principais questões ligadas ao modelo que se pretende validar.  

As questões fechadas utilizam-se das escalas somatórias ou escalas Likert, as quais 

objetivam medir atitudes e propostas, são formadas por uma série de afirmações 

relacionadas ao objeto pesquisado. Neste caso, os respondentes são convidados a 

dizer se concordam ou discordam das afirmações propostas, assim como dizer qual o 

grau da concordância ou discordância. A pontuação da atitude corresponde ao 

somatório dos pontos de todas as questões relacionadas às afirmações. Neste estudo 

são feitas várias afirmações para as quais são atribuídos graus de favorabilidade e 

desfavorabilidade com termos como: aprovo inteiramente, aprovo, nem aprovo nem 

desaprovo, desaprovo, desaprovo inteiramente, ou então, concordo inteiramente, 

concordo, nem concordo nem discordo, discordo e discordo inteiramente. Um 

esquema exemplo para esta atribuição pode ser observado na Figura 41, a seguir. 



 

 

107 

 
 

Valor da Pontuação Tipo de Afirmação Grau de Concordância / 

Discordância (-2 a +2) (1  a  5)  

Afirmação Favorável  

(ou positiva) 

Concorda Totalmente 

Concorda 

Indeciso 

Discorda 

Discorda Totalmente 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

5 

4 

3 

2 

1 

Afirmação Desfavorável  

(ou negativa) 

Concorda Totalmente 

Concorda 

Indeciso 

Discorda 

Discorda Totalmente 

-2 

-1 

0 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

 
FIGURA 41: ESQUEMA PARA ATRIBUIR NÚMEROS NUMA ESCALA  LIKERT 
FONTE: MATTAR  (1994:225-230) 
 
 
 
Desta forma, os questionários foram enviados previamente, foram respondidos e 

devolvidos por “e-mail”. Após uma análise do questionário já respondido, foi 

agendada a entrevista, que visou resolver dúvidas de entendimento mútuo e obter 

mais informações principalmente no âmbito das perguntas abertas. 

As entrevistas podem garantir a qualidade do processo de levantamento, na medida 

em que se pode constatar quem está respondendo pelos questionários, além de poder 

ampliar o nível de conhecimento dos casos.  

Portanto, buscou-se o maior número de “evidências”, entrevistas, questionários, e 

observação direta, além do cumprimento dos princípios: maior número de 

evidências, Banco de dados (alguns documentos fornecidos pelos gerentes 

pesquisados) e encadeamento de evidências, conforme Yin (2001:105). 

 



 

 

108 

 

 

5.7 Organização dos Questionários 

 

 

A organização dos questionários em blocos obedeceu principalmente aos grupos de 

modelos aglutinados no modelo proposto denominados no questionário como blocos, 

a saber aqueles relacionados aos modelos de Kamara et al. (2002), PmBok (2000), 

Tavares et al. (1999), Nonaka & Takeuchi (1997), Sveiby (2001), Karhu (2002), 

Fagan (2001), Tsang e Mccoy (2002), Kern & Willcocks (2000), Tserng & Lin 

(2002), Frezatti & Tavares (1999) e Abell (2000), conforme item 4.3 do capítulo 4. 

Os blocos 5, 6 e 7 estão em negrito para salientar os blocos fundamentais do 

questionário, que refletem questões desmembradas do modelo proposto.  

Os Blocos de Questionário: 

Bloco 1: Aspectos Gerais da Pesquisa 

Bloco 2: Conceitos Básicos para o Entendimento da Pesquisa 

Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação Tecnológica 

Bloco 4: Caracterização dos Projetos de T.I. 

Bloco 5: Nível de Interação com o (s) Fornecedor (es) 

Bloco 6: Processo de  Transferência do Conhecimento 

Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 

Bloco 8: Informações Numéricas sobre a empresa. 

Obedeceram aos seguintes objetivos: 

1. Os blocos 1 e 2 serviram para posicionar o gerente informante sobre objetivos 

e conceitos importantes da pesquisa; 

2. Os blocos 3 e 4 serviram para testar os pré-requisitos dos casos escolhidos, ou 

seja, empresas que possuem processos de Inovação Tecnológica, com 

Projetos na área de T.I. cujo conhecimento fundamental pertencia aos 

fornecedores; 

3. Os blocos 5, 6 e 7 são o núcleo da pesquisa e serviram para testar o modelo 

proposto; 
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4. O bloco 8 serviu para caracterizar o tamanho e importância das empresas 

pesquisadas.  

 
Este questionário passou por um pré-teste, com um respondente, gerente de T.I. de 

um grande banco, que tem executado projetos de T.I. com componentes de inovação. 

Este respondente além de proceder às respostas participou de uma entrevista, na qual 

esclareceu pontos e criticou aspectos do questionário que foram revistos e alterados. 

Esta revisão se fez necessária, pois, quando da análise e conclusão, após o 

levantamento nas empresas, serviu para uma correlação entre a teoria e os resultados 

obtidos na pesquisa, fechando-se e confirmando-se itens do modelo, ou até 

aprimorando-se o modelo proposto. Os questionários completos, destinados às 

empresas clientes e às empresas fornecedoras, estão detalhados nos Anexos desta 

tese. 

 

 

5.8 Planejamento da Interpretação dos Resultados 

 

 

Após a análise das evidências dos casos pesquisados, seguiram-se os passos de 

análise das evidências, interpretação dos dados, da seguinte forma: 

1. Descrição das respostas de cada questionário com as respostas das perguntas 

fechadas, as observações espontâneas de cada gerente transcritas o mais 

fielmente possível, ver capítulo 6 deste estudo. 

2. Geração de um resumo denominado Análise Geral por bloco do questionário. 

Este resumo teve o objetivo de homogeneizar, categorizar ou classificar as 

respostas de forma que sejam comparáveis no capítulo seguinte das 

interpretações. Esta homogeneização segue os conceitos abordados 

anteriormente nos capítulos de conceituação e hipóteses, capítulo 6 deste 

estudo.  

3. Estas informações sob forma de resumo, em seguida, foram agrupadas em 

uma tabela com as visões dos conceitos e com a visão dos casos abordados.  

Este formato facilitou a interpretação dos resultados, analisando as 

similaridades entre os casos dos bancos, entre os fornecedores e entre bancos 
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e fornecedores com os modelos previamente descritos, capítulo 7 deste estudo 

(YIN, 2001:131-132). 

4. Após a montagem desta tabela, seguiu-se a interpretação de cada item que foi 

investigado, representado por cada linha da tabela do capítulo 7, observando-

se se estavam em conformidade com o modelo proposto; em seguida, para os 

resultados em conformidade, se os resultados dos casos coincidiam entre si 

(YIN, 2001:68). 

5. A análise de conformidade citada acima procurou as evidências relevantes e 

os aspectos mais significativos dos casos para buscar a conclusão (YIN, 

2001:154). 

6. O capítulo 7 buscou fechar os resultados da pesquisa e, finalmente, o capítulo 

8 Conclusão buscou consolidar a Tese como um todo, partindo do problema, 

questões, pesquisa e contribuições. 

 

No próximo capítulo estão descritos e organizados os resultados da pesquisa de 

campo. Este capítulo evidencia os resultados, e está organizado por caso, bloco e 

questões. Como se trata de um capítulo com um bom nível de detalhe, e como 

deve servir para uma pesquisa e comprovação da interpretação e da conclusão, 

não é considerado um capítulo de leitura obrigatória, mas fundamenta a 

interpretação e a conclusão da Tese.  



  PARTE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          PARTE  II 
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6 ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Estrutura deste Capítulo 

 

 

Com base nas hipóteses, na geração de um modelo proposto e no que foi estabelecido 

no planejamento da pesquisa de campo (capítulo 5) foi gerado o questionário que 

refletiu um desmembramento da teoria que consta do modelo. O questionário 

respondido, composto de 8 blocos, ver Anexos, após o término da pesquisa, tem seu 

resultado analisado neste capítulo, principalmente nos blocos 3 a 8.  A estrutura deste 

capítulo está descrita abaixo, conforme a Figura 42, e organizada por:  

1. Caso (banco ou fornecedor); 

2. Bloco 3 (caracterização dos processos de inovação), Bloco 4 (Caracterização 

dos projetos de T.I.), Bloco 5 (Nível de Interação com o (s) fornecedor (es)), 

Bloco 6 (Processo de transferência do conhecimento), Bloco 7 (Ambiente 

propício à G. C.) e Bloco 8 com informações numéricas para dar a dimensão 

da importância dos casos; 

3. Análise Geral: uma forma de consolidar os resultados de uma forma 

comparável, usando como parâmetro os modelos teóricos descritos nos 

capítulos 3 e 4. Esta consolidação, buscando a possibilidade de comparação, é 

uma preparação para o capítulo 7 que, baseado nestes blocos de análise geral 

de cada item e cada caso, está comparando os resultados com a teoria e, em 

seguida, comparando os resultados dos casos entre si, ou seja, para cada linha 

do quadro do capítulo 7, estão sendo comparados os resultados do caso 

cliente A, com o B e C, assim como com os fornecedores A e B. 

Para facilitar o entendimento repetiram-se as questões dos questionários, e as 

respostas e declarações dos gerentes de projeto estão em itálico para 

identificação. As declarações, além do formato itálico, também estão entre aspas 

para diferenciação daquilo que foi concluído versus o que foi informado.  

Conforme se pode observar no questionário, foram propostas questões fechadas e 

questões abertas. A maioria delas foram questões fechadas que possibilitaram 
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uma pontuação. Esta pontuação possibilitou que se mostrasse a tendência da 

informação do gerente de projeto assim como a comparação entre as respostas 

dos demais gerentes. O efeito da pontuação, assim como a percepção geral de 

aderência ao que se buscava em cada bloco ou item do modelo, estão 

consolidados nos itens de “Análise Geral” deste capítulo. Uma visão numérica 

desta pontuação, por bloco do questionário e pelos casos pesquisados, com base  

nos resultados das perguntas fechadas, é mencionada no item 6.8. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 42: ESTRUTURA DO CAPÍTULO 6. 
 
 

 

PESQUISA DE 
CAMPO 

CAPÍTULO 5 

INTERPRETAÇÃO DOS 
 RESULTADOS 

CAPÍTULO 7 

                  HIPÓTESES 
                          CAPÍTULO 4 
 

 H4                    H5                H6  

 

                                                   QUESTIONÁRIO  ANEXOS 
 

 
INFORMATIVO      CONFIRMAÇÃO          INTERAÇÃO                  TRANSFERêNCIA                       AMBIENTE                  INFORMAÇÃO 
                                                                                                       AMOSTRA                    FORNECEDOR              CONHECIMENTO                    PROPÍCIO À G.C             NUMÉRICA      
BLOCO 1 E 2           BLOCO 3 E 4                    BLOCO 5                              BLOCO 6                                   BLOCO 7                       BLOCO 8 

                             Análise e organização dos resultados 
                                Uma consolidação por empresa 
 
      1. Informações gerais sobre o banco/fornecedor; 
       2. Caracterizaç ão dos processos de inovação tecnológica; 
       3. Caracterização dos projetos de T.I.; 
       4. Nível de interação com o(s) fornecedor (es)  (HIPÓTESE H4); 
       5. Processo de transferência do conhecimento (HIPÓTESE H5); 
       6. Ambiente propício à gerência do conhecimento (HIPÓTESE H6); 
 
   Descrição e análise geral para todos os itens acima    CAPÍTULO 6  
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6.2 Informações gerais sobre os bancos e fornecedores pesquisados 

 

 

Neste capítulo estão descritos os resultados da pesquisa de campo segundo o 

questionário composto de 8 blocos detalhados (Anexos).  Esta pesquisa envolveu um 

planejamento da pesquisa, uma análise da aderência dos casos aos objetivos da 

pesquisa, a construção dos questionários, o seu pré-teste, o envio dos questionários 

por “e-mail”, a análise dos resultados, as entrevistas, eventuais dúvidas sanadas e a 

consolidação deste capítulo. Foram 5 empresas, 3 empresas clientes e 2 fornecedoras, 

contando com entrevistas com 12 gerentes de projetos.  

As informações a serem descritas aqui dão uma visão global dos bancos e 

fornecedores com o objetivo de evidenciar a importância deles. As informações 

sobre tamanho, volume dos ativos, número de funcionários, investimentos na T.I. 

não serão descritas para proteger o sigilo prometido aos informantes de cada 

empresa.  

Este capítulo está descrevendo as respostas por empresa por grupo de questões do 

questionário anexo, com, inclusive, alguns comentários dos informantes. Como, das 

empresas, sempre participou mais de um informante, neste capítulo, as respostas 

estão consolidadas por empresa e por gerente de projeto como informante.  As 

tendências para validação do modelo proposto estão sendo avaliadas ora pela 

pontuação das respostas nos casos de perguntas fechadas, ora pelos próprios 

comentários. Os blocos 1 e 2, a seguir, não tiveram intervenção dos informantes, a 

não ser o fato de que todos têm interesse em ter acesso aos resultados da pesquisa. 

Estes blocos serviram para introduzir os pesquisados no assunto e na conceituação a 

ser tratada nos blocos seguintes. Os blocos de 3 a 8 têm um formato onde são 

mencionadas as questões ou afirmações do questionário, o resultado da tendência do 

bloco e principalmente os comentários que, na maioria das vezes, são reveladores de 

mais detalhes do processo que está sendo pesquisado e ajudaram a complementar a 

análise do bloco para cada empresa (cliente ou fornecedora) pesquisada.  
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Estas informações foram simplificadas conforme Figura 43, dada a impossibilidade 

de as empresas fornecerem as informações solicitadas originalmente conforme 

questionário constante dos Anexos.  

 

Principais 
Números 

Banco  
A 

Banco 
 B 

Banco  
C 

Fornecedor 
 A 

Fornecedor  
B 

Volume de 
ativos 2003 

(Banco 
Central do 

Brasil) 

$  65,1   
Bilhões 

$ 109,5  
Bilhões 

$ 41,6  
Bilhões 

  

 
Número 

Funcionários 

29.600 
(número 

informado 
na pesquisa) 

40.000 
(número 

informado 
na 

pesquisa) 

23.000 
(site na 
internet 

do 
próprio 
banco) 

  

 
Faturamento 

Anual 

   U$ 32 
bilhões 
(valor 
aproximado 
do site da 
empresa) 

U$ 86,4 
bilhões 
(valor 
aproximado 
do site da 
empresa) 

 
FIGURA 43: INFORMAÇÕES NUMÉRICAS DAS EMPRESAS 
 
 
 

 

6.3 Caso Banco A  

6.3.1 Informações gerais sobre o Banco A 

 
 

Um banco de origem nacional, embora com participações de bancos internacionais, 

está entre os 10 maiores bancos privados do país, segundo (Banco Central, 2003),  

com um volume de Ativos de R$ 65,1 bilhões. Conta atualmente com um quadro de  

29.600 funcionários. Como a maioria dos grandes bancos privados brasileiros, seu 

atual porte é resultado de várias aquisições / fusões com outros bancos. O Banco A 

possui uma estrutura organizacional voltada para T.I. composta de diretorias 

responsáveis pelo desenvolvimento de Projetos de T.I., assim como pelo 
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processamento, infra-estrutura e Produção. Os projetos com características de 

inovação, escolhidos para a pesquisa foram: 

 

1. Sistema Brasileiro de Pagamentos;  

2. Novo Internet Banking Pessoa Física;  

3. Cadastramento de clientes através de um equipamento “Pocket PC”.  

 

O nível de conhecimento técnico das equipes responsáveis pelos respectivos projetos 

foi considerado mínimo/médio pelos três gerentes entrevistados. A política de 

relacionamento com fornecedores de tecnologia usa como diretriz a subcontratação 

de novas tecnologias absorvidas basicamente através dos fornecedores. 

Recentemente teve seu processo de homologação de fornecedores de tecnologia 

reformulado objetivando reduzir o número de fornecedores que deveriam ser 

subcontratados para Projetos de T.I.  
 

 

O questionário foi enviado para três gerentes de projeto que participaram 

anteriormente de projetos com componentes de Inovação Tecnológica. Os 

questionários foram enviados e respondidos via “e-mail” após o que foi marcada uma 

entrevista com os três informantes ao mesmo tempo. Esta entrevista com os três em 

conjunto serviu para equalizar dúvidas que eles tiveram durante o processo de 

responder o questionário, e mesmo em relação a processos comuns a todos os 

projetos no Banco A. 
 
 
 
 

 

6.3.2 Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação 
Tecnológica 

 
6.3.2.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de processos de inovação tecnológica: 
 
 
1. A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 

tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 

demais empresas do setor.  
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a. “O Banco A sempre se posiciona como empresa de vanguarda com relação 

às inovações tecnológicas”; 

b. "As vantagens competitivas são constantemente derrubadas, forçando a 

busca constante de ações perante a concorrência". 

2. Os Pontos Fortes da sua empresa sob o ponto de vista interno são: Processos de 

Reengenharia, Processos de Revisão Periódica da Estrutura Organizacional. 

a. Os gerentes preferiram não comentar este item embora houvesse uma 

concordância com a afirmação. 

3.  Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. 

O resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do 

nível de serviço ao cliente com ações internas a empresa. 

a. "A personalização tem sido uma das grandes diretrizes". 

4. A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação nos 

últimos dois anos visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos 

clientes: 

Após esta afirmação surgiram os seguintes comentários:   

a. “Projeto para abertura de novas contas correntes; descrição 

variável de lançamentos; Projeto de Segurança”; 

b. "Consolidação de Call centers, disponibilização de produtos e serviços em 

canais eletrônicos proporcionando maior comodidade e conveniência, 

criação de produtos de crédito"; 

c. "Novas funcionalidades no Internet Banking e Call Center, proporcionando 

maior comodidade ao cliente”. 

5. Que mudanças mais significativas sua empresa tem implementado nos últimos 

dois anos, cite as 3 mais importantes na sua opinião: 

a. "Implementação de estrutura de Processos e Desenvolvimento / assumindo a 

responsabilidade sobre Processos de negócios/ Aquisição do domínio técnico 

de trabalhos efetuados pelos fornecedores"; 

b. “‘Wap’, certificação digital, reconhecimento através da Íris"; 
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c. “Mudança na forma de trabalho na T.I. com forte enfoque em processos e  

documentação; unificação de áreas”. 

6. A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos / Em caso 

afirmativo cite exemplos de Novas Tecnologias nas quais a empresa investiu nos 

últimos anos:  

a. "Wireless, Mq-series" (ferramenta para integração entre diferentes 

plataformas); 

b.  "Wap, Certificação Digital, Reconhecimento através da Íris”; 

c. “Internet, Wireless, SAP". 

 

 

6.3.2.2 Análise geral do Bloco 3  
 
 

 

Esta empresa apresentou, segundo as evidências, comentários acima e observação, a 

caracterização voltada para processos de Inovação. Esta caracterização é reforçada 

pela pontuação acima da média apurada no resultado das perguntas fechadas e 

mesmo pelos comentários e exemplos de projetos que apontam para constantes 

Inovações Tecnológicas. Este foi um pré-requisito importante para análise do modelo 

de colaboração da G.C. para a G.P.  

 
 
 
 
 

6.3.3 Bloco 4: Caracterização dos Projetos de T.I. 

 
6.3.3.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de Caracterização de Projetos de T.I.  
 
 

 

1- Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 

utilizadas pela sua empresa. 

a. "Anteprojeto / Projeto Lógico / Projeto Físico/ Desenvolvimento / Teste 

integrado/ Homologação / Implantação". 
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2- A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas 

tecnologias, nos últimos dois anos, onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) 

foi decisivo para a execução e sucesso do mesmo? Sim, embora toda a 

reestruturação da área esteja voltada para a redução disto. 

a. "Projeto de rede Wireless", "Projeto novo de Internet PF”, “Tecnologia 

Hand Held Pc: Abertura de Contas Correntes”. 

3- Existiam profissionais na empresa que conheciam a nova Tecnologia:  

a. Nos projetos analisados o nível de conhecimento da equipe interna do 

projeto era mínimo ou de mínimo para médio.  

 
 

 

6.3.3.2 Análise geral do Bloco 4  
 
 

 

A empresa mostrou um processo de Gerência de Projetos com fases previamente 

definidas. Também tem desenvolvido Projetos nos quais foram demandadas novas 

tecnologias e nos quais o conhecimento dos fornecedores foi decisivo para a 

execução e sucesso dos projetos. O pré-requisito fundamental em termos da 

necessidade do fornecedor se confirmou na medida em que o nível de conhecimento 

da equipe interna do Projeto era mínimo, segundo os gerentes dos projetos.  

 
 
 
 

6.3.4 Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 

 
6.3.4.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de Nível de Interação com o (s) Fornecedor (es) 
 
 
1. A empresa possui um processo formal (regras claras para todos os fornecedores, 

proporcionando as mesmas oportunidades e participação de todos) para 

qualificação e escolha dos fornecedores com os quais pretende demandar projetos 

de T.I. 
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a. "Algumas regras ainda estão sendo discutidas como, por exemplo, a redução 

do número de fornecedores para ganhar escala". 

2. O processo de escolha da solução de um fornecedor utiliza-se de informação 

histórica e padrões para avaliar todos os fornecedores através dos mesmos 

critérios. 

a. "Através de pontos de função todos os fornecedores de desenvolvimento são 

avaliados, além da qualidade, histórico de projetos". A avaliação através do 

ponto de função diz respeito à avaliação de produtividade no 

desenvolvimento de novos projetos. 

3. Os processos de qualificação e subcontratação dos fornecedores dão a eles o 

mesmo nível de oportunidades para participar do processo de concorrências em 

mais de um projeto ao mesmo tempo com regras claras dos referidos processos. 

a. “Existe ainda muito direcionamento"; 

b. "As razões para a escolha do fornecedor para participação inicial nem 

sempre são muito claras"; 

4. A empresa executa um processo de estimativa dos custos de subcontratação      

antes dos fornecedores submeterem suas propostas. 

a. "Existem áreas que fazem este processo, outras não". 

 
 

6.3.4.2 Análise geral do Bloco 5 
 

O Resultado da Pontuação, além dos comentários, indicaram que a empresa tem um 

nível adequado de interação com seus fornecedores, no entanto os comentários 

deixam transparecer que o processo estava em evolução, pois estava sendo revisto o 

número ideal dos fornecedores, e ficou claro que as chances para escolha e 

participação nas concorrências nem sempre são iguais para todos os fornecedores.  

 
 

6.3.5 Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 
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6.3.5.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
do Processo de Transferência do Conhecimento 

 
 
Questões específicas para os projetos escolhidos para a pesquisa: 
 

4. Sistema Brasileiro de Pagamentos;  

5. Novo Internet Banking Pessoa Física;  

6. Cadastramento de clientes através de um equipamento “Pocket PC”.  

 

1.  A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executa um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo 

projeto. Este mapeamento normalmente foi feito com a ajuda dos fornecedores ou 

até dos prováveis fornecedores. 

a. "Nem sempre existe este processo"  

b. "Este mapeamento foi feito em conjunto com o fornecedor”. 

2. A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas 

que iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo 

gerente do projeto. 

a. Esta avaliação ocorreu, mas não é freqüente para todos os projetos.  

3. A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o 

nível de conhecimento atual. O resultado deste cruzamento indicou que nível de 

conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 

empresa cliente. 

a. "Depende muito do projeto, se for um projeto de missão crítica este processo 

é realizado". 

4. A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 

fornecedor (es) detinha (m) boa parte do novo conhecimento utilizou-se de quais 

formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma forma 

de conversão). 
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a. Todas as formas de conversão de conhecimento foram utilizadas nos projetos 

abordados, mas com especial predominância da Socialização e da 

Internalização.  

5. Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 

em questão?  

a. O processo considerado mais eficaz foi a Externalização, conforme 

evidências de documentos produzidos pelo fornecedor. 

6. A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 

fornecedor (es) detinha (m) boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 

dos seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  

Nestes projetos abordados foram utilizados os seguintes instrumentos de 

transferência do conhecimento: 

a. Treinamento de Metodologia; 

b. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

c. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

d. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

e. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos; 

f. Utilização dos documentos resultados das entrevistas para disseminação da 

experiência.  

7. Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissionais da sua 

empresa no início do projeto? 

O nível do conhecimento dos profissionais da equipe dos projetos nas novas 

tecnologias no início do projeto era de mínimo para médio. 

8. As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas 

foram mais efetivas assim que o estágio de transferência foi concluído. 

Houve concordância geral a esta afirmação na experiência dos projetos 

abordados.  

9. Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto?  
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a. “XML, e do Processo de SPB”; 

b. “Linguagens de Programação, Arquitetura em ambientes Distribuídos”; 

c. "Comunicação via Rádio". 

10. Houve treinamento específico prévio?  

Em geral as equipes não tiveram treinamento prévio ao Projeto. Apenas uma 

equipe teve; 

Um treinamento parcial relacionado à nova tecnologia. 

11. Como qualifica a participação do (s) fornecedor (es) no projeto no que se refere à 

transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 

a. De uma forma geral, os gerentes qualificaram a participação do fornecedor 

no projeto como “colaborativa”. 

12. O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 

partic ipação de fornecedores? 

a. Os projetos não seriam implementados com os mesmos prazos/ custos/ 

qualidade sem a participação dos fornecedores. 

13. Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste projeto? 

O nível de conhecimento necessário a ser transferido foi considerado como 

“médio” pelos gerentes dos projetos.  

14. Houve real interesse, participação e investimento do (s) seu (s) fornecedor (es) no 

processo de transferência do conhecimento? 

Sim.  

 
Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  

 

1. Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 

a. Regular 

b. Média 

c. Boa. 

Como podemos observar pelas respostas, a capacidade de adaptação à nova 

tecnologia variou muito nos exemplos pesquisados neste caso. A ponto de ter a 
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seguinte observação de um dos gerentes: "até hoje as pessoas têm problemas com 

a nova tecnologia".  

2. Como a sua empresa avalia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 

tecnologia? 

a. Regular 

b. Boa 

c. Boa. 

3. Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 

a. Médio 

b. Alto 

c. Alto. 

4. Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 

conhecimentos necessários a projetos da T.I. 

a. "Material didático. Escolher a pessoa certa a receber a informação. 

Capacidade de transmitir as informações”; 

b. "Relacionamento Interpessoal, Gestão de novas demandas durante a 

transferência de Conhecimento". 

c. “Tempo, Prazo, Prioridades”. 

5. Tempo requerido para internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 

meses, anos) (durante o Projeto) 

a. “3 meses”; 

b. “tempo requerido: 1 ano, velocidade requerida: 6 meses”; 

c. “1 Mês”. 

6. O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  

a. “Não está armazenado” 

b. “Sim” 

c. “Sim”. 

7. Em caso positivo na questão anterior, de que forma? 
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a. Para os gerentes que afirmaram sim no item anterior, a documentação está 

armazenada de forma escrita.  

8. O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  

a. Sim. 

9. Em caso positivo na questão anterior de que forma ocorre a disseminação? 

“Mentoring”. 

10. O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 

de algum sistema aplicativo de T.I. Qual? 

a. Não. 

Comentários:  
 

O Fornecedor não entregou nenhum manual? Ou material durante o treinamento ou 

durante o processo de implementação?” 

1- ”Não!” 

2- “Tem (talvez) o” manual do sistema “pacote que a empresa fornecedora 

vendeu (pacote de piloto da Reserva). Mas não tem como te enviar. Para 

o uso do ”integrador“ houve um treinamento na outra empresa 

fornecedora, mas o manual sobre o treinamento ficou com os analistas. 

Não consigo resgatar (os analistas saíram)...”.  

3- ”Com relação ao Software X, ficamos também só com o sistema, e 

acabou virando uma ‘caixa preta’. Tenho algumas apresentações ‘power 

point’ referente a palestras sobre SPB (processo SPB), se te ajudar. Fora 

isso, não ficou nada de formal (explícito).” 

11. Em caso positivo na questão anterior, de que forma?  

 

12. Qual grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 

a. 70%  

b. 70% 

c. 50%. 
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13. O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 

correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 

a. Sim. 

14. O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos processos 

implementados com este projeto está em que modalidade? 

a. Conhecimento Tácito.  

15. Você considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 

que foi? Em quê?  

a. Treinamento Prévio; 

b. Necessidade de mais tempo; 

c. Treinamento Prévio. 

16. Correlacione na tabela abaixo em que momento do Projeto deve ser ou foram 

adotadas as ações voltadas à Gerência do Conhecimento para Projetos de 

Inovação Tecnológica: 

Os entrevistados consideraram as seguintes ações adequadas da Gerência do 

Conhecimento relacionadas aos processos do projeto: 

a. Mapeamento do Gap do Conhecimento do Projeto: No item planejamento de 

Recursos (Planejamento); 

b. Treinamento: No item desenvolvimento da equipe (Execução) e 

Planejamento da aquisição (Planejamento); 

c. Processo de transferência do conhecimento: No item planejamento de 

recursos (Planejamento), Desenvolvimento da equipe (Execução) e 

Fechamento; 

d. Processo de Armazenagem do conhecimento: Futura disseminação: 

Desenvolvimento da equipe (Execução).  

 

 

6.3.5.2 Análise geral do Bloco 6 
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Este é o principal bloco da pesquisa onde estão relatados os procedimentos 

relacionados à forma, eficácia da transferência de conhecimento. Neste bloco, para a 

Empresa A, os Gerentes de Projeto relataram sua experiência relacionada aos 

Projetos: Sistema Brasileiro de Pagamentos, Novo Internet Banking Pessoa Física e 

Cadastramento de clientes através de um equipamento “Pocket-PC”.  Através das 

várias evidências estes projetos representaram Inovações Tecnológicas e de 

Processo para a empresa.  

As atividades de mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto, a 

avaliação do nível de conhecimento das pessoas que farão parte do projeto e o 

cruzamento entre as duas para apuração do “gap de conhecimento” são 

praticadas, mas não como um processo regular e constante. Ora são executadas ora 

não, ora são feitas internamente ora com a ajuda do fornecedor detentor da nova 

tecnologia, ora dependem da criticidade do projeto. Nestes projetos relatados, a 

empresa A utilizou-se de todas as formas de conversão do conhecimento dos 

fornecedores para internalizar o conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1997:68-

69). Porém foi evidenciada a predominância das formas Socialização e Internalização 

e a forma mais eficaz relatada pelos gerentes foi a da Externalização na medida em 

que ocorreu. Os instrumentos de transferência de conhecimento utilizados nos 

projetos pesquisados foram: 

1. Treinamento de Metodologia; 

2. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

3. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

4. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

5. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos; 

6. Utilização dos documentos resultados das entrevistas para disseminação da 

experiência.  

O nível de conhecimento dos profissionais da equipe dos projetos nas novas 

tecnologias no início do projeto foi considerado de nível mínimo para médio. As 

interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas foram 
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mais efetivas, quando o estágio de transferência foi concluído.  Nestes projetos os 

conhecimentos fundamentais eram: 

1. “XML, e do Processo de SPB”; 

2. “Linguagens de Programação, Arquitetura em ambientes Distribuídos”; 

3. "Comunicação via Rádio". 

 

O treinamento como instrumento de transferência do conhecimento ocorreu, mas 

não como uma prática geral nos projetos, e a participação do fornecedor foi 

qualificada como “colaborativa” havendo real interesse no processo de transferência 

do conhecimento.  Os gerentes de projeto foram unânimes em dizer que os projetos 

não seriam implementados com o mesmo nível (de prazo/custo/qualidade) sem a 

participação dos fornecedores. O nível de conhecimento necessário a ser 

transferido foi cons iderado médio pelos gerentes de projeto.  

A capacidade de adaptação à nova tecnologia foi considerada de forma bem 

diversa nos projetos analisados: Regular, Média e Boa.  A capacidade do fornecedor 

em se agregar com a nova tecnologia foi considerada boa. O nível de conhecimento 

transferido foi considerado alto, embora o nível de conhecimento inicial tenha sido 

considerado médio, sendo que os principais problemas e desafios relacionados à 

transferência de novos conhecimentos foram: 

1. Material Didático e problemas na escolha dos profissionais internos que 

fossem receber as informações assim como capacidade de transmissão do 

conhecimento; 

2. Relacionamento interpessoal e gestão de novas demandas durante o processo 

de transferência de conhecimento; 

3. Tempo, prazo e prioridades. 

O tempo para a transferência de conhecimento variou de projeto para projeto, 1 

mês, 3 meses e um ano, mas todos foram em tempo de projeto. O conhecimento 

adquirido em dois projetos está armazenado explicitamente de forma escrita, 

porém em um deles não. O conhecimento está sendo disseminado através do 
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processo de “mentoring”. O conhecimento não está armazenado com a ajuda de 

aplicativos de T.I. 

O grau de transferência do conhecimento foi da ordem de 70% para dois projetos 

e 50% para um deles, porcentagens significativas, pois sem elas não se executaria o 

projeto com os mesmos resultados de projeto. O novo conhecimento permite uma 

avaliação de novas tecnologias correlatas de domínio de fornecedores para um 

possível novo projeto. O conhecimento mais consistente ou fundamental para 

manutenção dos processos implementados com os projetos pesquisados está na 

modalidade de conhecimento tácito, embora os gerentes reconheçam que a forma 

mais eficaz de conversão tenha sido a externalização. O ponto é que nem sempre esta 

modalidade se fez presente. A transferência destes conhecimentos, segundo os 

gerentes de projeto, poderia ser mais eficaz do que realmente foi, se houvesse: 

1. Treinamento prévio, para dois projetos; 

2. Mais tempo, segundo um dos projetos. 

Fazendo uma correlação entre ações de Gerência do Conhecimento e processos do 

Projeto, os gerentes pesquisados responderam que consideram as seguintes ações 

fundamentais: 

1. Mapeamento do Gap do conhecimento do Projeto: no item Planejamento de 

Recursos; 

2. Treinamento: no item Desenvolvimento da equipe (Execução) e 

Planejamento da Aquisição; 

3. Processo de transferência de conhecimento: no item Planejamento de 

Recursos, Desenvolvimento da equipe e Fechamento; 

4. Processo de Armazenagem do conhecimento: Futura disseminação: 

Desenvolvimento da equipe.  

 
 

6.3.6 Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 

 



 

 

130 

6.3.6.1 Análise dos comentários dos informantes sobre o Ambiente 
Propício à Gerência do Conhecimento 

 
 
1. Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 

ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 

Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e 

profissional. 

a. Sim 

Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de suporte 

técnico. 

a. Não. 

2. Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada 

agregando valor ao negócio: 

a. A resolução deste problema é armazenada? 

Não. 

b. Em caso positivo, qual o formato? 

3. A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 

armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I. 

Não. 

4. Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 

criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento. 

Marque mais de um se for o caso.  

Foram assinalados os seguintes processos como praticados de alguma forma na 

empresa propiciando um ambiente de Gerência do Conhecimento.  

a. Identificação e análise do processo de negócio; 

b. Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio; 

c. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

d. Processo de Gerência da mudança; 

e. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento; 

f. Processo de Gerência de Projeto; 
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g. Estruturar Informação e Arquitetura; 

h. Um entendimento dos processos de publicação; 

i. Processo de incentivo à habilidade e Educação do profissional, técnico e da 

profissão. 

Os itens a seguir sugeridos não foram assinalados como processos praticados na 

empresa: 

a. Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes; 

b. Documento, Gerência de Informação e Workflow; 

c. Um entendimento dos princípios da gerência da informação; 

d. Um entendimento das oportunidades de tecnologia. 

 

6.3.6.2 Análise Geral do Bloco 7 
 
 
Este bloco avalia se existe um ambiente propício para Gerência do Conhecimento na 

empresa A. Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica, 

mas não existem processos voltados para o trabalho em equipe e facilitação de 

suporte técnico.  Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma 

adequada, agregando valor ao negócio, não é armazenado, o que poderia servir 

como conhecimento útil a ser disseminado para os demais profissionais envolvidos 

com problemas semelhantes.  A empresa também não utiliza soluções de mercado 

com função de armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa e/ou 

profissionais da área de T.I. Embora a maioria dos itens relacionados aos processos 

que propiciam a criação de um ambiente de Gerência de Conhecimentos seja 

praticada na empresa A, esta não possui um processo explícito com este objetivo. Os 

processos que existem são importantes, mas informais.  

 

6.3.7 Bloco 8: Informações Numéricas sobre a empresa 

 
Vide a Figura 43 no início do capítulo 6. 
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6.4 Banco B 

6.4.1 Informações gerais sobre o Banco B 

 
 
Um banco multinacional, está entre os 10 maiores bancos privados do país, segundo 

(Banco Central, 2003),  com um volume de Ativos de R$ 109,5 bilhões. Conta 

atualmente com um quadro de 40.000 funcionários. Como a maioria dos grandes 

bancos privados brasileiros, seu atual porte é resultado de várias aquisições / fusões 

com outros bancos. O Banco B possui uma estrutura organizacional voltada para T.I. 

composta de diretorias responsáveis pelo desenvolvimento de Projetos de T.I., assim 

como pelo processamento, infra-estrutura e produção. Os projetos com características 

de inovação escolhidos para a pesquisa foram: 

 
1. CRM com foco no CallCenter; 

2. Integração de Cadastros. 

O nível de conhecimento técnico das equipes responsáveis pelos respectivos projetos 

foi considerado mínimo/regular pelos três gerentes entrevistados. A política de 

relacionamento com fornecedores de tecnologia usa como política a subcontratação 

de novas tecnologias absorvidas basicamente através dos fornecedores.  

 
 
O questionário foi enviado para dois gerentes de projeto que participaram 

anteriormente de projetos com componentes de Inovação Tecnológica. Os 

questionários foram enviados e respondidos. Depois foi marcada uma entrevista com 

os dois gerentes ao mesmo tempo. Esta entrevista com os dois gerentes foi feita em 

separado por questões de agenda, mas realizada no mesmo dia. Além dos dois 

gerentes, algumas questões foram discutidas com o superior hierárquico deles.  

 

6.4.2 Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação 
Tecnológica 
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6.4.2.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
de processos de inovação tecnológica 

 
 
1. A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 

tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 

demais empresas do setor.  

Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima. 

a. “Eu acho que, no Banco B, as pessoas estão abertas para as inovações”; 

b. “Tem canais para estudos de mercado principalmente por causa do CRM 

que recebemos via Instituto Gartner, mostrando as tendências de mercado”. 

2. Os Pontos Fortes da sua empresa sob o ponto de vista interno são: Processos de 

Reengenharia, Processos de Revisão Periódica da Estrutura Organizacional. 

a. Um dos gerentes concorda parcialmente e o outro concorda totalmente com 

a afirmação acima; 

b. “A revisão da estrutura organizacional é mais forte e com maior 

periodicidade do que as mudanças causadas pela Reengenharia”. 

3. Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. 

O resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do 

nível de serviço ao cliente com ações internas à empresa. 

a. Um dos gerentes concorda totalmente com a afirmação acima, o outro 

ignora se este processo existe. 

b. “Este feedback é dado por um dos serviços de call-center” 

4. A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação nos 

últimos dois anos, visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos 

clientes: 

Após esta afirmação surgiram os seguintes comentários:   

Os dois gerentes concordam totalmente com a afirmação acima. 

a. “Um projeto que visou adequação da oferta de produtos aos clientes de 

acordo com o perfil do atendente”; 

b. “Remodelação das centrais de atendimento e telemarketing”; 
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c. “O Projeto DataWare House continua sendo para atender marketing e 

crédito”. 

5. Que mudanças mais significativas sua empresa tem implementado nos últimos 

dois anos, cite as 3 mais importantes na sua opinião: 

a. “Maior foco em pessoas, nos funcionários”; 

b. “Reestruturação forte visando integração entre as áreas afins”; 

c. “Ousadia com segurança e respeito às leis”; 

d. “Campanha para tratamento de encerramento de contas”; 

e. “Atenção e foco nos clientes”; 

f. “Ênfase na imagem”. 

 

6. A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos / Em caso 

afirmativo cite exemplos de Novas Tecnologias nas quais a empresa investiu nos 

últimos anos. 

Os dois gerentes concordam totalmente com a afirmação acima. 

a. “Internet Banking”; 

b. “Call Center”; 

c. “Contact Center”. 

 
 
6.4.2.2 Análise geral do Bloco 3  
 
 
Esta empresa apresenta, segundo as evidências, comentários acima e observação, a 

caracterização voltada para processos de Inovação. Esta caracterização é reforçada 

pela pontuação acima da média apurada no resultado das perguntas fechadas e 

mesmo pelos comentários e exemplos de projetos que apontam para constantes 

Inovações Tecnológicas. Este foi um pré-requisito importante para análise do modelo 

de colaboração da G.C. para a G.P.  

 
 

6.4.3 Bloco 4: Caracterização dos Projetos de T.I. 
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6.4.3.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
de Caracterização de Projetos de T.I.  

 
 
1. Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 

utilizadas pela sua empresa. 

a. Para o primeiro gerente as fases são as seguintes:   

Preparação / Desenho / Desenvolvimento / Testes Integrados / Implantação; 

b. Para o segundo gerente, as fases são as seguintes: 

Requisitos / Escolha Novo Ante Projeto  /  Projeto  Lógico / Projeto Físico / 

Codificação. 

2. A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas 

tecnologias, nos últimos dois anos, onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) 

foi decisivo para a execução e sucesso do mesmo?  

a. “Contact Center”; 

b. “Integração de Cadastros”. 

3. Existiam profissionais na empresa que conheciam a nova Tecnologia:  

Um dos gerentes afirmou que o nível de conhecimento era mínimo, o outro 

afirmou que o nível era médio. 

 
 
6.4.3.2 Análise geral do Bloco 4  
 
 
A empresa tem um processo de Gerência de Projetos, embora os gerentes revelem 

nomes de fases diferentes para os projetos. Também tem desenvolvido Projetos em 

que foram demandadas novas tecnologias e nos quais o conhecimento dos 

fornecedores foi decisivo para a execução e sucesso dos projetos.  O pré-requisito 

fundamental, em termos da necessidade do fornecedor, se confirmou na medida em 

que o nível de conhecimento da equipe interna do Projeto era mínimo, segundo os 

gerentes dos projetos.  
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6.4.4 Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 

 

6.4.4.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
de Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 

 
 
1. A empresa possui um processo formal (regras claras para todos os fornecedores, 

proporcionando as mesmas oportunidades e participação de todos) para 

qualificação e escolha dos fornecedores com os quais pretende demandar projetos 

de T.I. 

a. Um gerente discordou totalmente da afirmação acima e outro concordou 

totalmente com a informação acima; 

b. “Utiliza-se o fornecedor que se conhece ou se confia”; 

c. “Também utiliza-se muito das informações do Instituto Gartner”. 

2. O processo de escolha da solução de um fornecedor utiliza-se de informação 

histórica e padrões para avaliar todos os fornecedores através dos mesmos 

critérios. 

a. Um dos gerentes concordou totalmente, o outro parcialmente, com a 

afirmação acima; 

b. “Monta-se uma tabela de comparação entre os fornecedores”; 

c. “O processo de escolha é baseado no conhecimento informal”. 

3. Os processos de qualificação e subcontratação dos fornecedores dão a estes o 

mesmo nível de oportunidades para participar do processo de concorrências em 

mais de um projeto ao mesmo tempo com regras claras dos referidos processos. 

a. Os dois gerentes concordaram parcialmente com a afirmação acima; 

b. “Às vezes focamos naquelas empresas conhecidas”. 

4. A empresa executa um processo de estimativa dos custos de subcontratação antes 

dos fornecedores submeterem suas propostas. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima; 

b. “Com certeza”; 

c. “Precisamos ter uma visão da estimativa”; 
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d. “Procura-se trabalhar com um projeto piloto”; 

e. “No mínimo só somos pegos uma vez por alguém”. Neste caso o gerente de 

projeto referia-se a problemas que teve com o fornecedor, mas isto seria só 

por uma vez, pois já estava alerta para os problemas de entrega e 

transferência do conhecimento.  

 

 

6.4.4.2 Análise geral do Bloco 5 
 
 

O Resultado da Pontuação, além dos comentários, indicam que a empresa tem um 

nível  adequado de interação com seus fornecedores, no entanto os comentários 

deixam transparecer que o processo é informal, e ficou claro que as chances para 

escolha e participação nas concorrências nem sempre são iguais para todos os 

fornecedores.  

 
 

6.4.5 Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 

 
6.4.5.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

do Processo de Transferência do Conhecimento 
 
 
Questões específicas para os projetos escolhidos para a pesquisa: 
 

3. CRM com foco no CallCenter; 

4. Integração de Cadastros. 

1- A empresa, durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação, executa um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo 

projeto. Este mapeamento normalmente foi feito com a ajuda dos fornecedores 

ou até dos prováveis fornecedores. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação; 

b. “Foi feito um estudo do perfil dos profissionais”; 
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c. “Primeiro fizemos o mapeamento sozinhos depois com a ajuda do 

fornecedor”. 

2- A empresa, durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação, executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas 

que iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo 

gerente do projeto. 

Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima.  

3- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o 

nível de conhecimento atual. O resultado deste cruzamento indicou que nível de 

conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 

empresa cliente. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima; 

b. “As pessoas deveriam estar próximas”; 

c. “Não adianta ver, tem que fazer”. 

4- A empresa, em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 

fornecedor (es) detinham boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 

formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma forma 

de conversão). 

Um dos gerentes indicou que todas as formas de conversão de conhecimento 

foram usadas, o outro indicou a Socialização e a Internalização.  

5- Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 

em questão?  

Ambos concordaram que o processo de conversão mais eficaz foi a Socialização. 

6-  A empresa, em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 

fornecedor (es) detinha (m) boa parte do novo conhecimento utilizou-se de quais 

dos seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  

Nestes projetos abordados foram utilizados os seguintes instrumentos de 

transferência do conhecimento: 
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a. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

b. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

c. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

d. Assinatura do “non disclusure information”. 

7- Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissionais da sua 

empresa no início do projeto? 

O nível de conhecimento básico dos profissionais da empresa no início do 

projeto era mínimo e regular respectivamente.  

8- As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas 

foram mais efetivas assim que o estágio de transferência foi concluído. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a informação; 

“As interações pessoais foram mais efetivas”.   

9- Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto?  

a. “Qualidade de dados e conhecimento do software básico para Integração 

dos cadastros”; 

b. “Arquitetura técnica de servidores e de dados”; 

c. “Programação VB”; 

d. “Metodologia das ferramentas”. 

10- Houve treinamento específico prévio?  

Para os dois projetos analisados houve um treinamento específico e prévio ao 

início do Projeto.  

11- Como qualifica a participação do (s) fornecedor (es) no projeto no que se refere à 

transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 

a. Um dos gerentes qualificou a participação do fornecedor como boa; 

b. O outro, no entanto, colocou os problemas relacionados à falta de suporte 

por parte de especialistas com conhecimento da nova tecnologia, durante um 

período de um mês. “Deixou muito a desejar, pois a maioria dos 



 

 

140 

profissionais alocados não tinha o conhecimento necessário para o 

desenvolvimento do projeto”.  

12- O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 

partic ipação de fornecedores? 

a. Os dois gerentes de projeto afirmaram que o projeto não seria implementado 

com o mesmo (prazo/custo/qualidade) sem a participação dos fornecedores, 

mesmo aquele que teve alguns problemas de suporte por parte do fornecedor. 

13- Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste projeto? 

Ambos os gerentes afirmaram que o nível de transferência necessário para os 

projetos foi qualificado como alto.  

14- Houve real interesse, participação e investimento do (s) seu (s) fornecedor (es) no 

processo de transferência do conhecimento? 

a. Um dos gerentes afirmou que o fornecedor teve interesse médio no processo 

de transferência do conhecimento. O outro, no entanto, afirmou que não 

houve interesse neste sentido por parte do fornecedor. 

 

Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  

 

1- Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 

a. Boa para ambos. 

2- Como a sua empresa avalia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 

tecnologia? 

a. Boa; 

b. Mínima. 

3- Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 

a. Alto para ambos. 

4- Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 

conhecimentos necessários a projetos da T.I. 

a. “O balanceamento entre a entrega e a transferência do conhecimento”; 
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b. “No caso da nova tecnologia, o fornecedor teve apenas conhecimento 

superficial da tecnologia (apresentações, cursos) e pouca ou nenhuma 

experiência prática”; 

c. “O projeto demorou mais tempo do que o previsto”; 

d. “A transferência estava prevista em contrato”. 

5. Tempo requerido para internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 

meses, anos) (durante o Projeto) 

a. Quatro meses; 

b. Um ano (e a transferência total ainda não terminou). 

6- O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  

a. O conhecimento adquirido não está armazenado de forma explícita; 

b. O conhecimento adquirido não está armazenado totalmente de forma 

explícita. 

7- Em caso positivo na questão anterior, de que forma? 

a. “Alguma coisa está escrita” - afirmação de um dos gerentes de projeto. 

8- O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  

a. O conhecimento está sendo disseminado para ambos os casos. 

b. “Informalmente, mas não estamos explicitando, estamos divulgando que ele 

(o projeto) existe”. 

9- Em caso positivo na questão anterior, de que forma ocorre a disseminação? 

a. “Mentoring”; 

b. Atualmente não ocorre. Se fosse feito utilizaria treinamento e “mentoring”. 

10- O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 

de algum sistema aplicativo de T.I. Qual? 

a. Existe uma solução na intranet na qual se armazenam todas as ocorrências; 

b. Não. 

11- Em caso positivo na questão anterior, de que forma? 
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a. Para o gerente que respondeu positivamente à questão anterior, o 

conhecimento está sendo disseminado usando o processo de “mentoring”.  

12- Qual grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 

a. 70%; 

b. 50%. 

13- O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 

correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 

a. Sim, para ambos os gerentes. 

14- O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos processos 

implementados com este projeto está em que modalidade? 

O conhecimento mais consistente ou fundamental está na modalidade de 

Conhecimento Tácito para ambos os gerentes. 

a. “Existe uma dependência forte das pessoas”; 

b. “A atividade de documentação fica sempre em último lugar”. 

15- Você considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 

que foi? Em quê?  

a. “Poderia ter sido mais explícita”; 

b. “O fornecedor deveria ter sido mais capacitado”. 

16- Correlacione na tabela abaixo em que momento do Projeto deve ser ou foram 

adotadas as ações voltadas à Gerência do Conhecimento para Projetos de 

Inovação Tecnológica: 

Os entrevistados consideraram as seguintes ações adequadas da Gerência do 

Conhecimento relacionadas aos processos do projeto: 

1. Mapeamento do Gap do Conhecimento do Projeto: Nos itens Gerência de 

Habilidades, Planejamento de Recursos (Planejamento), Aquisição de 

Pessoas (Planejamento), Desenvolvimento da equipe (Execução) e 

Planejamento de Aquisição (Planejamento); 

2. Treinamento: Nos itens Planejamento de Recursos (Planejamento) e 

desenvolvimento da equipe (Execução); 
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3. Processo de transferência do conhecimento: Desenvolvimento da equipe 

(Execução) e Fechamento; 

4. Processo de Armazenagem do conhecimento: Futura disseminação: 

Desenvolvimento da equipe (Execução), “documentação no final”. 

 

 

6.4.5.2 Análise geral do Bloco 6 
 
 
Este é o principal bloco da pesquisa, no qual estão relatados os procedimentos 

relacionados à forma, eficácia da transferência de conhecimento. Neste bloco, para a 

Empresa B, os Gerentes de Projeto relataram sua experiência relacionada aos 

Projetos: CRM com foco no Call Center e Integração de Cadastros.  Através das 

várias evidências, estes projetos representaram Inovações Tecnológicas e de 

Processo para a empresa.  

As atividades de mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto, a 

avaliação do nível de conhecimento das pessoas que fizeram parte do projeto e o 

cruzamento entre as duas para apuração do “gap de conhecimento” são praticadas, 

são feitas internamente a princípio e depois com a ajuda do fornecedor detentor da 

nova tecnologia. Nestes projetos relatados, a empresa B utilizou-se de todas as 

formas de conversão do conhecimento dos fornecedores para internalizar o 

conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1997:68-69). Porém foi evidenciada a 

predominância das formas Socialização e Internalização, e a forma mais eficaz 

relatada pelos gerentes foi a da Socialização. Os instrumentos de transferência de 

conhecimento utilizados nos projetos pesquisados foram: 

1. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

2. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

3. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

4. Assinatura do “non disclusure information”. 

O nível de conhecimento dos profissionais da equipe dos projetos nas novas 

tecnologias no início do projeto foi considerado de nível mínimo para regular. As 



 

 

144 

interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas foram 

mais efetivas assim que o estágio de transferência foi concluído.  Nestes projetos os 

conhecimentos fundamentais eram: 

1. “Qualidade de dados e conhecimento do software básico para Integração dos 

cadastros”; 

2. “Arquitetura técnica de servidores e de dados”; 

3. “Programação VB”; 

4. “Metodologia das ferramentas”. 

O treinamento como instrumento de transferência do conhecimento ocorreu e a 

participação do fornecedor foi qualificada como boa para um gerente e como 

“deixando a desejar” para o outro, havendo médio interesse no processo de 

transferência do conhecimento num projeto e nenhum para o outro projeto.  Os 

gerentes de projeto foram unânimes em dizer que os projetos não seriam 

implementados com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a participação dos 

fornecedores apesar dos problemas gerados por um dos fornecedores. O nível de 

conhecimento necessário a ser transferido foi considerado alto pelos gerentes de 

projeto.  

1. A capacidade de adaptação à nova tecnologia foi considerada boa para os 

projetos analisados. A capacidade do fornecedor em agregar a nova 

tecnologia foi considerada boa e mínima. O nível de conhecimento 

transferido foi considerado alto, sendo que os principais problemas e 

desafios relacionados à transferência de novos conhecimentos foram: 

2. “O balanceamento entre a entrega e a transferência do conhecimento”; 

3. “No caso da nova tecnologia, o fornecedor teve apenas conhecimento 

superficial da tecnologia (apresentações, cursos) e pouca ou nenhuma 

experiência prática”; 

4. “O projeto demorou mais tempo do que o previsto”; 

5. “A transferência estava prevista em contrato”. 

O tempo para a transferência de conhecimento variou de projeto para projeto, 

quatro meses e um ano, mas todos foram em tempo de projeto. O conhecimento 
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adquirido em dois projetos não está armazenado explicitamente, porém um deles 

possui parte do conhecimento explícito de forma escrita. O conhecimento está 

sendo disseminado através do processo de “mentoring” para um projeto e, para o 

outro, não há disseminação. O conhecimento não está armazenado com a ajuda de 

aplicativos de T.I. Um dos projetos possui as informações de ocorrências 

armazenadas em intranet.  

O grau de transferência do conhecimento foi da ordem de 70% para um dos 

projetos e 50% para o outro deles, porcentagens significativas, pois, sem elas, não se 

executaria o projeto com os mesmos resultados de projeto. O novo conhecimento 

permite uma avaliação de novas tecnologias correlatas de domínio de 

fornecedores para um possível novo projeto. O conhecimento mais consistente ou 

fundamental para manutenção dos processos implementados com os projetos 

pesquisados está na modalidade de conhecimento tácito. A transferência destes 

conhecimentos, segundo os gerentes de projeto, poderia ser mais eficaz do que 

realmente foi, se tivesse: 

1. “Poderia ter sido mais explícita”; 

2. “O fornecedor deveria ter sido mais capacitado”. 

Fazendo uma correlação entre ações de Gerência do Conhecimento e processos do 

Projeto, os gerentes pesquisados responderam que consideram as seguintes ações 

fundamentais: 

1. Mapeamento do Gap do Conhecimento do Projeto:  Nos itens Gerência de 

Habilidades, Planejamento de Recursos (Planejamento), Aquisição de 

Pessoas (Planejamento), Desenvolvimento da equipe (Execução) e 

Planejamento de Aquisição (Planejamento); 

2. Treinamento: Nos itens Planejamento de Recursos (Planejamento) e  

Desenvolvimento da equipe (Execução); 

3. Processo de transferência do conhecimento: Desenvolvimento da equipe 

(Execução) e Fechamento; 

4. Processo de Armazenagem do conhecimento: Futura disseminação: 

Desenvolvimento da equipe ( Execução),  “documentação no final”. 
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6.4.6 Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 

 

6.4.6.1 Análise dos comentários dos informantes sobre o Ambiente 
Propício à Gerência do Conhecimento 

 
 
1- Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 

ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 

Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e 

profissional. 

a. Sim; 

Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de suporte 

técnico. 

a. Sim. 

2- Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada 

agregando valor ao negócio: 

a. A resolução deste problema é armazenada? 

Sim. 

b. Em caso positivo qual o formato? 

i. Banco de Dados; 

ii. Documentação. 

3- A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 

armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I. 

Não. 

4- Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 

criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento: 

Marque mais de um se for o caso. 

Foram assinalados os seguintes processos como praticados, de alguma forma, na 

empresa propiciando um ambiente de Gerência do Conhecimento.  

a. Identificação e análise do processo de negócio; 
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b. Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio; 

c. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

d. Processo de Gerência da mudança (Hardware e Software Básico); 

e. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento; 

f. Um entendimento do Suporte, facilitação e comunicação das equipes; 

Processo de Gerência de Projeto; 

g. Estruturar Informação e Arquitetura;  

h. Documento, Gerência  de Informação e Workflow; 

i. Um entendimento dos princípios da Gerência da Informação; 

j. Um entendimento dos processos de publicação; 

k. Um entendimento das oportunidades de Tecnologia;  

l. Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e da 

profissão. 

“Programa de auto-inscrição” usado, por exemplo, para “administração de 

projetos”, “feed-backs”, todos providos pela área de Recursos Humanos. 

 

 

6.4.6.2 Análise Geral do Bloco 7 
 
 
Este bloco avalia se existe um ambiente propício para Gerência do Conhecimento na 

empresa B. Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica, 

mas não existem processos voltados para o trabalho em equipe e facilitação de 

suporte técnico.  Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma 

adequada, agregando valor ao negócio, não é armazenado, o que poderia servir 

como conhecimento útil a ser disseminado para os demais profissionais envolvidos 

com problemas semelhantes.  A empresa também não utiliza soluções de mercado 

com função de armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa e/ou 

profissionais da área de T.I.  Embora todos os itens relacionados aos processos que 

propiciam a criação de um ambiente de Gerência de Conhecimentos sejam 

praticados na empresa B, ela não possui um processo explícito com este objetivo. Os 

processos que existem são importantes, mas informais.  
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6.4.7 Bloco 8: Informações Numéricas sobre a empresa 

 
Vide informações da Figura 43 no início do capítulo 6. 
 
 
 
6.5 Banco C 

6.5.1 Informações gerais sobre o Banco C 

 
Um banco de origem nacional, embora com participações de bancos internacionais, 

está entre os 10 maiores bancos privados do país, segundo (Banco Central, 2003),  

com um volume de Ativos de R$ 41,6 bilhões. Conta atualmente com um quadro de   

23.000 funcionários. Como a maioria dos grandes bancos privados brasileiros, seu 

atual porte é resultado de várias aquisições / fusões com outros bancos. O Banco A 

possui uma estrutura organizacional voltada para T.I. composta de diretorias 

responsáveis pelo desenvolvimento de Projetos de T.I., assim como pelo 

processamento, infra-estrutura e produção. Os projetos com características de 

inovação escolhidos para a pesquisa foram: 

 

1. Infra-estrutura de segurança e transmissão de dados para o projeto Cartão de 

Crédito para redes específicas do comércio; 

2. Infra-estrutura de “Call Center”. 

 
O nível de conhecimento técnico das equipes responsáveis pelos respectivos projetos 

foi considerado mínimo/regular pelos dois gerentes entrevistados. A política de 

relacionamento com fornecedores de tecnologia usa como política a subcontratação 

de novas tecnologias absorvidas basicamente através dos fornecedores. 

 

O questionário foi enviado para 2 gerentes de projeto que participaram anteriormente 

de projetos com componentes de Inovação Tecnológica. Os questionários foram 

enviados e respondidos via “e-mail”, após o que foi marcada uma entrevista com os 

dois gerentes separadamente. 
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6.5.2 Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação 
Tecnológica 

 

6.5.2.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
de processos de inovação tecnológica 

 
 
1- A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 

tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 

demais empresas do setor. 

a. Os dois gerentes responderam que às vezes discordam, às vezes concordam 

com a afirmação acima. Isto se deve à freqüência com que se toma ações de 

Inovação Tecnológica para se estar à frente da concorrência.  

b. “às vezes, as ações de Inovação ocorrem após a concorrência ter investido 

nisto”. 

2- Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. 

O resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do 

nível de serviço ao cliente com ações internas da empresa.  

a. Os dois gerentes responderam que às vezes discordam, às vezes concordam 

com a afirmação acima. Isto se deve ao fato de que a Estrutura 

organizacional está em constante modificação, contudo a reengenharia de 

processos não é feita de forma sistemática e consistente”.  

3- A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação nos 

últimos dois anos visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos 

clientes: 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação; 

b. “A avaliação é feita de forma periódica, anual, abordando todos os serviços 

como: call center, Internet Banking, Agência, através de “focus group” ; 

c. “Também existe a ação de um ombudsman: um exemplo disto foi o de um 

cliente que reclamou que não gostaria de ver o seu banco usando a Mata 
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Atlântica para fazer propaganda colocando naquela área cartazes e totens. 

O Banco concordou e retirou da referida área os cartazes”.  

4- Após esta afirmação surgiram os seguintes comentários: Que mudanças mais 

significativas sua empresa tem implementado nos últimos dois anos, cite as 3 

mais importantes na sua opinião: 

Um dos gerentes concordou parcialmente e  outro às vezes concorda,  às vezes 

discorda; 

a. Exemplos deste investimento: 

1- “Serviços de seguros com mais valor agregado aos clientes”; 

2- “Serviços de navegabilidade no Internet Banking gerando maiores 

facilidades e conveniências aos clientes”. 

5- A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos / Em caso 

afirmativo cite exemplos de Novas Tecnologias nas quais a empresa investiu nos 

últimos anos:  

a. “CRM visando segmentação de clientes”; 

b. “Internet: expansão da presença no mercado, com melhora de dados e 

informações, acolhimento de solicitações dos usuários”; 

c. “Nas agências foram implementadas novas ferramentas para o gerente 

de relacionamento”; 

d. “Responsabilidade Social por parte dos fornecedores”. 

Esta última citação significa que o Banco não trabalha com empresas que 

insistem em manter princípios diferentes daqueles defendidos pelo Banco. 

Por exemplo, empresas que transgridem regras ambientais como cortar 

madeira de lei, ou que exploram o trabalho infantil não são aceitas como 

fornecedoras. As empresas são alertadas e a elas é oferecida ajuda para 

mudar. Caso não mudem deixam de ser fornecedoras.  

6- A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos. 

a. Um gerente afirmou que às vezes discorda, às vezes concorda, não pelo fato 

do investimento não existir, mas pelo fato de achar que devesse ser mais 

intenso. O outro gerente afirmou que concorda parcialmente. Os exemplos 
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deste investimento estão descritos na questão 5 acima. 

 
 
6.5.2.2 Análise geral do Bloco 3  
 
 
Esta empresa apresenta, segundo as evidências, comentários acima e observação, 

caracterização voltada para processos de Inovação, embora não de maneira intensa 

buscando sempre a liderança.  Esta caracterização é reforçada pela pontuação acima 

da média apurada no resultado das perguntas fechadas e mesmo pelos comentários e 

exemplos de projetos que apontam para constantes Inovações Tecnológicas. Este foi 

um pré-requisito importante para análise do modelo de colaboração da G.C. para a 

G.P.  O que chamou a atenção neste item é que, além da orientação para a Inovação, 

o Banco tem uma forte orientação de responsabilidade social conforme comentários 

acima (questão 5).   

 

6.5.3 Bloco 4: Caracterização dos Projetos de T.I. 

 
6.5.3.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de Caracterização de Projetos de T.I.  
 
 
1- Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 

utilizadas pela sua empresa. 

a. “Business Case” (estudo de viabilidade), Especificação Funcional, 

Especificação Técnica, Construção, Aceite por TI (quando o projeto utiliza-

se de subcontratação),  Aceite pelo Usuário Piloto e “Roll Out”; 

b. “Este modelo varia de acordo com a natureza do projeto. Alguns projetos 

envolvem redesenho de processos, prototipagem, web design, 

desenvolvimento de conteúdo informativo etc. O modelo acima é um modelo 

típico de IT, porém vários projetos de negócio integram-se com projetos de 

IT possuindo diferentes ciclo de vida, conforme sua natureza.”.  
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2- A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas 

tecnologias nos últimos dois anos, onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) 

foi decisivo para a execução e sucesso do mesmo?  

a. “Cartão de Crédito para redes específicas no comércio”; 

b. “Projeto de Call Center”; 

c. Neste caso os projetos começaram há mais de dois anos; 

d. Existiam profissionais na empresa que conheciam a nova Tecnologia; 

e. Nos projetos analisados o nível de conhecimento da equipe interna do 

projeto era mínimo ou de mínimo para médio.  

 

6.5.3.2 Análise geral do Bloco 4  
 
 
A empresa tem um processo de Gerência de Projetos com fases previamente 

definidas. Também tem desenvolvido Projetos em que foram demandadas novas 

tecnologias, e o conhecimento dos fornecedores foi decisivo para a execução e 

sucesso dos projetos. O pré-requisito fundamental em termos da necessidade do 

fornecedor se confirmou na medida em que o nível de conhecimento da equipe 

interna do Projeto era mínimo ou parcial segundo os gerentes dos projetos.  

 

6.5.4 Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 

 
6.5.4.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 
 
 
1- A empresa possui um processo formal (regras claras para todos os fornecedores, 

proporcionando as mesmas oportunidades e participação de todos) para 

qualificação e escolha dos fornecedores com os quais pretende demandar projetos 

de T.I. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima; 

b. “Os fornecedores recebem o mesmo documento, as mesmas informações 

através de um processo formal”. 
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2- O processo de escolha da solução de um fornecedor utiliza-se de informação 

histórica e padrões para avaliar todos os fornecedores através dos mesmos 

critérios.  

Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima. 

3- Os processos de qualificação e subcontratação dos fornecedores dão a eles o 

mesmo nível de oportunidades para participar do processo de concorrências em 

mais de um projeto ao mesmo tempo com regras claras dos referidos processos; 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a informação acima. 

b. “Todos têm acesso às mesmas informações e sabem quais são as empresas 

que participam do processo”. 

4- A empresa executa um processo de estimativa dos custos de subcontratação antes 

dos fornecedores submeterem suas propostas. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação acima. 

 

6.5.4.2 Análise geral do Bloco 5 
 
 
O Resultado da Pontuação, além dos comentários, indicam que a empresa tem um 

nível muito bom de interação com seus fornecedores. Esta interação tem influência 

inclusive nos princípios do Banco em relação à responsabilidade social, conforme 

citado no bloco 3. Também ficou claro que as chances para escolha e participação 

nas concorrências sempre são iguais para todos os fornecedores, com transparência 

dos processos, dos participantes e das regras.  

 
 

6.5.5 Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 

 
6.5.5.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

do Processo de Transferência do Conhecimento 
 
 
Questões específicas para os projetos escolhidos para a pesquisa: 

3. Infra-estrutura de segurança e transmissão de dados para o projeto Cartão 
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de Crédito para redes específicas do comércio; 

4. Infra-estrutura de Call Center. 

 
1- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executa um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo 

projeto. Este mapeamento normalmente foi feito com a ajuda dos fornecedores ou 

até dos prováveis fornecedores. 

a. Os dois gerentes afirmaram que às vezes concordam, às vezes discordam, da 

afirmação acima.  Classificam o mapeamento feito pelos fornecedores como 

informal; 

b. “A empresa contou com apoio de uma consultoria para estruturar o modelo 

de solução proposto. Encaminhou RFIs ao mercado mapeando os principais 

participantes do setor. Após apresentações e análises das RFIs foram 

estruturadas RFPs com alguns critérios de corte, já previamente 

estabelecidos, com base nos resultados das RFIs”. 

2- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas 

que iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo 

gerente do projeto. 

a. Um dos gerentes concorda totalmente com a afirmação acima e o outro às 

vezes concorda, às vezes discorda; 

b. “Houve uma avaliação dos conhecimentos correlatos que as pessoas que 

iriam participar do projeto tinham previamente”; 

c. “Houve uma avaliação baseada em impressões de algumas pessoas por um 

processo informal “. 

3- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o 

nível de conhecimento atual. O resultado deste cruzamento ind icou que nível de 

conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 

empresa cliente. 

a. Um dos gerentes concordou parcialmente com a afirmação acima;  



 

 

155 

b. O outro às vezes concordou, às vezes discordou, esta última informação em 

função do gerente julgar que o fornecedor supriria todo e qualquer “gap de 

conhecimento”. 

4- A empresa, em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 

fornecedor (es) detinham boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 

formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma forma 

de conversão). 

Os dois gerentes afirmaram que as formas de conversão de conhecimento 

utilizadas foram: 

1- Socialização; 

2- Externalização; 

3- Combinação. 

5- Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 

em questão?  

a. O processo mais eficaz na opinião dos dois gerentes foi a Socialização; 

b. “houve um grande relacionamento de confiança”. 

6- A empresa, em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 

fornecedor (es) detinha (m) boa parte do novo conhecimento utilizou-se de quais 

dos seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  

Nestes projetos abordados foram utilizados os seguintes instrumentos de 

transferência do conhecimento: 

a. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

b. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

c. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

d. A empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure”; 

e. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos; 

“A documentação foi feita mas não usada” . 

7- Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissionais da sua 

empresa no início do projeto? 

O nível de conhecimento básico dos profissionais era mínimo ou regular. 
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8- As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas 

foram mais efetivas assim que o estágio de transferência foi concluído. 

Os dois gerentes afirmaram  que discordam da afirmação acima, pois  

a. “a transferência de conhecimento pessoal foi mais efetiva. Documentação 

não foi usada para transferência de conhecimento e sim para consulta e 

solução de panes de configuração, mesmo pelo fornecedor”;  

b. “As interações pessoais foram mais fortes de cabo a rabo”; 

c. “Tivemos uma equipe que se deu muito bem”. 

9- Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto?  

a. Processo de sincronismo de voz e dados; 

b. Unidade de Resposta Audível; 

c. Gravador de Voz; 

d. Conhecimento das regras de negócio; 

e. Segurança e transmissão de dados. 

10- Houve treinamento específico prévio?  

a. Os dois gerentes afirmaram que houve treinamento para a equipe técnica 

durante o processo de implantação.  

11- Como qualifica a participação do (s) fornecedor (es) no projeto no que se refere à 

transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 

a. “A empresa teve tempo para efetuar a transferência de conhecimento e 

colocou 2 analistas ‘residentes’ para nos ajudar”; 

b. “A empresa teve pouco tempo para efetuar a transferência de conhecimento, 

dado o prazo agressivo do projeto”, portanto a qualificação foi média.  

12- O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 

partic ipação de fornecedores? 

a. Os dois gerentes afirmaram que não implementariam o projeto com o mesmo 

prazo, custo e qualidade sem a participação dos fornecedores. 

13- Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste projeto 
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a. O nível necessário para o projeto foi considerado médio. 

14- Houve real interesse, participação e investimento do (s) seu (s) fornecedor (es) 

no processo de transferência do conhecimento? 

a. Um gerente afirmou que  o fornecedor não foi proativo; 

b. O outro afirmou que houve real interesse, participação e investimento no 

processo de transferência do conhecimento.  

  

Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  

 

1- Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 

a. Média para ambos os gerentes. 

2- Como a sua empresa avalia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 

tecnologia? 

a. Média para ambos os gerentes. 

3- Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 

a. Médio para um gerente, alto para outro. 

4- Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 

conhecimentos necessários a projetos da T.I. 

a. “Prazos agressivos impedem uma transferência adequada e o conhecimento 

total dos analistas da empresa faz com que se deixe muita coisa nas mãos 

deles”; 

b. “Prazos agressivos impedem uma transferência adequada. Esta 

transferência, apesar de fazer parte dos aspectos gerais da contratação, 

normalmente não possui um acordo mensurável para validação da efetiva 

transferência do conhecimento”. 

5- Tempo requerido para internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 

meses, anos) (durante o Projeto). 

a. Para um dos projetos o prazo foi de 18 meses; 
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b. “O período de treinamento é absorvível pelo projeto, porém a experiência 

decorrente do uso vem após a implantação, onde é necessária uma efetiva 

‘mentoring’ desta transferência pelo fornecedor”. O prazo foi de 8 meses. 

6- O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  

a. Um dos gerentes afirmou que sim; 

b. O outro gerente afirmou que não. 

7- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 

a. Documentação escrita para um dos projetos.  

8- O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  

a. O conhecimento adquirido não está sendo disseminado em nenhum dos 

casos. 

9- Em caso positivo na questão anterior de que forma ocorre a disseminação? 

10- O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 

de algum sistema aplicativo de T.I. Qual? 

a. Não existe sistema específico para armazenamento/disseminação do 

conhecimento. 

11- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 

12- Qual grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 

a. Em um dos projetos o grau de transferência do conhecimento foi de 70%, o 

outro de 50%. 

13- O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 

correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 

a. Os dois gerentes afirmaram que o novo conhecimento permite uma avaliação 

de novas tecnologias correlatas.  

14- O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos processos 

implementados com este projeto está em que modalidade? 

Os dois gerentes afirmaram que o conhecimento mais consistente para 

manutenção dos processos está na modalidade de conhecimento tácito. 
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15- Você considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 

que foi? Em quê?  

a. Ambos gerentes afirmaram que não. 

16- Correlacione na tabela abaixo em que momento do Projeto deve ser ou foram 

adotadas as ações voltadas à Gerência do Conhecimento para Projetos de 

Inovação Tecnológica: 

Os entrevistados consideraram as seguintes ações adequadas da Gerência do 

Conhecimento relacionadas às fases do projeto: 

a. Mapeamento do Gap do Conhecimento do Projeto:  Nos itens Gerência de 

Habilidade,  Gerência de RH (aquisição de pessoas), Gerência de Aquisição 

(planejamento de aquisição), Planejamento da Proposta e Seleção de Fontes 

(execução); 

b. Treinamento: Nos itens Gerência de Custos do Projeto (planejamento de 

recursos), Gerência de RH (aquisição de pessoas); 

c. Processo de transferência do conhecimento: Nos itens Gerência de RH 

(aquisição de pessoas), Desenvolvimento da equipe (Execução) e 

Fechamento; 

d. Processo de Armazenagem do conhecimento: Futura disseminação: 

Desenvolvimento da equipe ( Execução ).  

 
 
6.5.5.2 Análise geral do Bloco 6 
 
 
Este é o principal bloco da pesquisa, no qual estão relatados os procedimentos 

relacionados à forma, eficácia da transferência de conhecimento. Neste bloco, para a 

Empresa C, os Gerentes de Projeto relataram sua experiência relacionada aos 

Projetos: Infra-estrutura de Segurança e transmissão de dados para o projeto Cartão 

de Crédito para redes específicas do comércio e Infra-estrutura de Call Center.  

Através das várias evidências, estes projetos representaram Inovações 

Tecnológicas e de Processo para a empresa.  
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As atividades de mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto, a 

avaliação do nível de conhecimento das pessoas que farão parte do projeto e o 

cruzamento entre as duas para apuração do “gap de conhecimento” são praticadas, 

mas não como um processo regular e constante. Ora são executadas ora não, ora são 

feitas internamente ora com a ajuda do fornecedor detentor da nova tecnologia, ora 

dependem da criticidade do projeto.  Nestes projetos relatados, a empresa C utilizou-

se de Socialização, Externalização e Combinação como formas de conversão do 

conhecimento dos fornecedores para internalizar o conhecimento (NONAKA & 

TAKEUCHI, 1997:68-69). Porém foi evidenciada a predominância das formas 

Socialização e a forma mais eficaz relatada pelos gerentes foi a da Socialização. Os 

instrumentos de transferência de conhecimento utilizados nos projetos pesquisados 

foram: 

1. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

2. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

3. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

4. A empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure”; 

5. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos. 

O nível de conhecimento dos profissionais da equipe dos projetos nas novas 

tecnologias no início do projeto foi considerado de nível mínimo para regular. As 

interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas 

existiram mais para constar, não de forma efetiva, quando o estágio de transferência 

foi concluído.  Nestes projetos os conhecimentos fundamentais eram: 

1. Processo de sincronismo de voz e dados; 

2. Unidade de Resposta Audível; 

3. Gravador de Voz; 

4. Conhecimento das regras de negócio; 

5. Segurança e transmissão de dados. 

 

O treinamento como instrumento de transferência do conhecimento ocorreu 

durante a fase de implantação para a equipe técnica, e a participação do fornecedor 
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foi qualificada como boa e média havendo real interesse no processo de transferência 

do conhecimento para um projeto e nem tanto para o segundo, não havendo muita 

proatividade por parte do fornecedor. Os gerentes de projeto foram unânimes em 

dizer que os projetos não seriam implementados com o mesmo nível de 

(prazo/custo/qualidade) sem a participação dos fornecedores. O nível de 

conhecimento necessário a ser transferido foi considerado médio pelos gerentes de 

projeto.  

A capacidade de adaptação à nova tecnologia foi considerada de forma bem 

diversa nos projetos analisados:  Média. A capacidade do fornecedor em agregar a 

nova tecnologia foi considerada média. O nível de conhecimento transferido  foi 

considerado médio e alto, sendo que os principais problemas e desafios 

relacionados à transferência de novos conhecimentos foram: 

1. Prazos agressivos impedem uma transferência adequada e o conhecimento 

total dos analistas da empresa faz com que se deixe muita coisa nas mãos 

deles; 

2. “Prazos agressivos impedem uma transferência adequada. Esta 

transferência, apesar de fazer parte dos aspectos gerais da contratação, 

normalmente não possuem um acordo mensurável para validação da efetiva 

transferência do conhecimento”. 

 

O tempo para a transferência de conhecimento variou de projeto para projeto, 18 

meses e 8 meses, mas todos foram em tempo de projeto. O conhecimento adquirido 

em dois projetos está armazenado explicitamente de forma escrita somente para 

um projeto. O conhecimento não está sendo disseminado. O conhecimento não 

está armazenado com a ajuda de aplicativos de T.I. 

O grau de transferência do conhecimento foi da ordem de 70% para um dos 

projetos e 50% para outro deles, porcentagens significativas, pois sem elas não se 

executaria o projeto com os mesmos resultados de projeto. O novo conhecimento 

permite uma avaliação de novas tecnologias correlatas de domínio de 

fornecedores para um possível novo projeto. O conhecimento mais consistente ou 

fundamental para manutenção dos processos implementados com os projetos 
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pesquisados está na modalidade de conhecimento tácito. A transferência destes 

conhecimentos, segundo os gerentes de projeto, não poderia ser mais eficaz do 

que realmente foi. 

Fazendo uma correlação entre ações de Gerência do Conhecimento e fases do 

Projeto, os gerentes pesquisados responderam que consideram as seguintes ações 

fundamentais: 

1. Mapeamento do Gap do Conhecimento do Projeto: nos itens Gerência de 

Habilidade, aquisição de pessoas, Gerência de Aquisição (planejamento de 

aquisição), Planejamento da Proposta e Seleção de Fontes (execução); 

2. Treinamento: nos itens planejamento de recursos, aquisição de pessoas; 

3. Processo de transferência do conhecimento: aquisição de pessoas, 

Desenvolvimento da equipe (Execução) e Fechamento; 

4. Processo de Armazenagem do conhecimento: Futura disseminação: 

Desenvolvimento da equipe (Execução ).  

 
 

6.5.6 Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 

 
6.5.6.1 Análise dos comentários dos informantes sobre o Ambiente 

Propício à Gerência do Conhecimento 
 
 
1- Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 

ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 

Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e 

profissional. 

a. Sim (ambos os gerentes). 

Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de suporte 

técnico. 

b. Sim (ambos os gerentes). 
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2- Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada 

agregando valor ao negócio: 

1. A resolução deste problema é armazenada? 

Sim. 

2. Em caso positivo qual o formato? 

Banco de Dados. 

3- A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 

armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I. 

a. Existem bases de dados Lotus Notes, mas com pouca consulta. 

4- Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 

criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento: 

Marque mais de um se for o caso.  

Foram assinalados os seguintes processos como praticados, de alguma forma, na 

empresa propiciando um ambiente de Gerência do Conhecimento.  

a. Identificação e análise do processo de negócio; 

b. Processo de Gerência da mudança; 

c. Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes; 

d. Processo de Gerência de Projeto; 

e. Estruturar Informação e Arquitetura; 

f. Documento, Gerência de Informação e Workflow; 

g. Um entendimento dos princípios da gerência da informação; 

h. Um entendimento dos processos de publicação; 

i. Um entendimento das oportunidades de tecnologia; 

j. Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e da 

profissão. 

Os itens a seguir sugeridos não foram assinalados como processos praticados na 

empresa: 

a. Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio; 

b. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

c. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento. 
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6.5.6.2 Análise Geral do Bloco 7 
 
 

Este bloco avalia se existe um ambiente propício para Gerência do Conhecimento na 

empresa C. Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica, 

assim como processos voltados para o trabalho em equipe e facilitação de 

suporte técnico.  Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma 

adequada, agregando valor ao negócio, é armazenado, o que poderia servir como 

conhecimento útil a ser disseminado para os demais profissionais envolvidos com 

problemas semelhantes, caso houvesse consultas mais intensivas. A empresa 

também utiliza soluções de mercado com função de armazenar conhecimento 

criado ou absorvido pela empresa e/ou profissionais da área de T.I.  Embora a 

maioria dos itens relacionados aos processos que propiciam a criação de um 

ambiente de Gerência de Conhecimentos seja praticada na empresa C, esta não 

possui um processo explícito com este objetivo. Os processos que existem são 

importantes, mas informais.  

 

6.5.7 Bloco 8: Informações Numéricas sobre a empresa 

 

Vide informações na Figura 43 no início do capítulo 6.  
 

 
 
6.6 Fornecedor A 

6.6.1 Informações Gerais sobre o Fornecedor A 

 
 

Uma grande empresa multinacional, está entre as maiores empresas de tecnologia do  

mundo voltada para T.I.. Segundo o “site” da empresa na Internet a mesma teve um 

faturamento em 2003 de US$ 32 bi. A empresa está focada em pesquisa constante de 

novas tecnologias relacionadas a “software”. Neste caso, conforme mencionado nos 
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itens subseqüentes deste capítulo, o Fornecedor A atende seus clientes através de 

empresas parceiras. Desta forma, o primeiro nível de transferência de tecnologia 

ocorre deste fornecedor para as empresas parceiras e em seguida para os clientes 

finais.  Os projetos com características de inovação escolhidos para a pesquisa foram: 

1. Cartão de compras no comércio consignado em folha; 

2. Sistema de compra e venda de títulos do Tesouro Nacional através da 

“Internet” para pessoas físicas. 

O nível de conhecimento técnico das equipes responsáveis pelos respectivos projetos, 

nos clientes, foi considerado regular / médio pelos dois  gerentes entrevistados. 

Existe uma preocupação forte com o nível básico das equipes dos clientes para que o 

mesmo possibilite a aprendizagem e a efetiva transferência de conhecimento.  

 

Conforme já mencionado, este fornecedor trabalha intensivamente com parceiros de 

tecnologia. Desta forma, esta empresa enviou um caderno de “cases” do uso de novas 

tecnologias com a descrição dos projetos.  Com base neste caderno foram escolhidos 

projetos, cujos gerentes de projetos foram indicados para responder as perguntas. 

Foram enviados os questionários que foram respondidos por “e-mail”.  Um dos 

gerentes foi visitado para entrevista, nela algumas dúvidas foram sanadas e se pôde 

constatar outras evidências daquilo que havia sido respondido no questionário. O 

outro gerente não foi visitado por localizar-se Florianópolis. As dúvidas foram 

sanadas por telefone e questões respondidas por e-mail, em vários interações. 

 

6.6.2 Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação 
Tecnológica 

 
6.6.2.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de processos de inovação tecnológica 
 
 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 

aquela (s) que represente (m) a (s) resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 

dela (s) se aproxime (m).   
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1- A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 

tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 

demais empresas do setor.  

a. Os gerentes de Projeto concordam totalmente com a afirmação e comentam:  

1- “para o nosso negócio é vital a atualização tecnológica”; 

2- “O tempo de resposta é fundamental para redução de custos”. 

2- Os Pontos Fortes da sua empresa sob o ponto de vista interno são: Processos de 

Reengenharia, Processos de Revisão Periódica da Estrutura Organizacional.  

a. Um gerente concorda parcialmente e o outro totalmente com esta 

informação. 

3- Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. O 

resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do 

nível de serviço ao cliente com ações internas da empresa. 

a. Um gerente às vezes concorda, às vezes discorda, o outro discorda 

parcialmente da informação. 

4- A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação nos 

últimos dois anos visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos 

clientes. 

a. Um gerente concorda totalmente, o outro parcialmente, com a informação. 

(  ) Em caso Afirmativo, cite os Projetos Desenvolvidos: 

Os projetos desenvolvidos são: 

a. Autorização de Cartões de Crédito; 

b. Novas consultas de Crédito; 

c. Crédito Consignado em Folha de Pagamento; 

d. Produtos baseados em conhecimento e biblioteca de componentes, 

permitindo flexibilidade e agilidade necessária para atender as demandas de 

mercado, utilizando-se de “knowledge models” para a criação das soluções.  

5- Que mudanças mais significativas sua empresa tem implementado nos últimos 

dois anos, cite as 3 mais importantes na sua opinião. 
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a. A empresa, a partir de 2001, passou a desenvolver internamente seus 

projetos, pelo fato de considerá-los como “core” de seus negócios; 

b. Criação das áreas de Desenvolvimento e Produção; 

c. Solução de negócios ao invés de produto (pacote); 

d. Utilização de processos de desenvolvimento que permitam a criação de 

soluções com alto padrão de qualidade; 

e. Utilização de fábricas de software.  

6- A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos.  

Os gerentes concordam totalmente com a afirmação, a empresa tem investido de 

forma intensa na: 

a. Plataforma .Net da Microsoft; 

b. Web Services; 

c. Smart Tags; 

d. XML. 

 
 
6.6.2.2 Análise Geral do Bloco 3 
 
 
Esta empresa apresenta, segundo as evidências, comentários acima e observação, 

caracterização voltada para processos de Inovação. Esta caracterização é reforçada 

pela pontuação acima da média apurada no resultado das perguntas fechadas e 

mesmo pelos comentários e exemplos de projetos que apontam para constantes 

Inovações Tecnológicas. Este foi um pré-requisito importante para análise do modelo 

de colaboração da G.C. para a G.P. É fundamental ressaltar que o uso da tecnologia 

para este fornecedor é “core” dos seus negócios e a atualização tecnológica 

fundamental para a sobrevivência da empresa.  

  
 

6.6.3 Bloco 4: Caracterização dos Projetos de Tecnologia da 
Informação 
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6.6.3.1 Análise dos comentários dos informantes sobre Projetos de 
Tecnologia da Informação 

 
 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 

aquela (s) que represente (m) a (s) resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 

dela (s) se aproxime (m).   

1- Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 

utilizadas pela sua empresa.   

a. Concepção    Estudo      Projeto Lógico       Construção     Homologação e 

Implantação; 

b. Concepção    Elaboração    Construção          Transição        Implantação. 

2- A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas tecnologias 

nos últimos dois anos onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) foi decisivo 

para a execução e sucesso do mesmo?  

a. A empresa desenvolveu a plataforma .Net, sendo que, no início, existiam 

profissionais que conheciam minimamente a nova tecnologia. O gerente 

também ressaltou a importância da transferência do conhecimento da 

Microsoft para a empresa, assim como da empresa para o cliente; 

b. Para o segundo parceiro do fornecedor A, os profissionais da empresa 

cliente conheciam o mínimo da tecnologia no início do projeto, foram 

desenvolvidos vários projetos com tecnologias inovadoras, como XML, Web 

Services, .Net e, em todos eles, foi decisivo nosso conhecimento tecnológico e 

de negócios para estruturar a melhor arquitetura possível para atender as 

demandas dos clientes.  

 

6.6.3.2 Análise Geral do Bloco 4 
 
 
A empresa tem um processo de Gerência de Projetos com fases Previamente 

definidas. Também tem desenvolvido Projetos em que foram demandadas novas 

tecnologias, sendo que o conhecimento dos fornecedores foi decisivo para a 

execução e sucesso dos projetos. O pré-requisito fundamental, em termos da 
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necessidade do fornecedor, se confirmou na medida em que o nível de conhecimento 

da equipe interna do Projeto era mínimo segundo os gerentes dos projetos. Neste 

caso em especial, ocorreram dois tipos de transferência do conhecimento, a primeira 

foi do fornecedor principal ao parceiro de tecnologia, a segunda da empresa 

entrevistada para o cliente final. Neste caso, o principal conhecimento foi dado na 

forma da conexão com a empresa para a prestação de serviços, assim como para uso 

do produto final oferecido. 

  

6.6.4 Bloco 5: Nível de Interação com o (s) Cliente (s)  

 
6.6.4.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de Interação com o(s) Cliente (s) 
 
 
1- A empresa tem participado em processos formais (com regras claras para todos 

os fornecedores, proporcionando as mesmas oportunidades a participação de 

todos) para qualificação e escolha dos fornecedores com as empresas clientes que 

pretendem demandar projetos de T.I.  

a. O Gerente da empresa parceira A nunca participou de um processo de 

qualificação prévia de fornecedores para posteriormente participar de 

concorrências; 

b. Mas o Gerente da empresa parceira B concorda parcialmente.  

2- Os processos de concorrência de que sua empresa tem participado como 

fornecedora permitem que sua empresa demonstre todo seu valor agregado, 

através dos documentos e informações solicitados, bem como das interações, 

reuniões.  

a. Um gerente entrevistado concorda parcialmente, o outro concorda 

totalmente com esta afirmação. 

3- Os processos de qualificação e subcontratação de que sua empresa tem participado 

como fornecedora proporciona o mesmo nível de oportunidades para participar 

do processo de concorrências em mais de um projeto ao mesmo tempo com 

regras claras dos referidos processos. 
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a. Os gerentes entrevistados concordam parcialmente com esta afirmação. 

4- A empresa é solicitada a participar de um processo de estimativa dos custos de 

subcontratação antes dos fornecedores submeterem suas propostas. 

a. O gerente entrevistado concorda parcialmente, o outro discorda totalmente 

desta afirmação. 

  

6.6.4.2 Análise Geral do Bloco 5 
 
 
O Resultado da Pontuação, além dos comentários, indicam que a empresa tem um 

nível  regular ou abaixo da média de interação com seus clientes. Um deles ressalta 

que, em geral, o despreparo dos clientes é um “fator crítico”, nunca participou de 

processo de qualificação, o outro nunca foi solicitado a fazer estimativas prévias de 

custo.  

 
 

6.6.5 Bloco 6: Caracterização do Processo de Transferência do 
Conhecimento 

 
6.6.5.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

do Processo de Transferência do Conhecimento  
 
 
Este bloco destina-se a levantar o processo de Transferência do Conhecimento 

quando da contratação ou subcontratação de projeto de T.I. com componentes de 

inovação, ou seja, com novas tecnologias cujo conhecimento de utilização não é 

dominado pela empresa cliente. Em geral, a maior parte deste conhecimento 

encontra-se em poder da empresa fornecedora.  Portanto, a seguir, tem-se questões 

sobre detalhes, para verificar como este processo de transferência se dá e como 

ocorreu em um projeto específico, considerando sua participação como Fornecedor. 

 

Questões específicas para um determinado projeto a ser escolhido:  

3. Cartão de compras no comércio consignado em folha; 
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4. Sistema de compra e venda de títulos do Tesouro Nacional através da 

internet para pessoas físicas. 

1- Durante a fase de planejamento do projeto com componentes de inovação 

executa um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto do seu 

cliente na equipe da sua empresa fornecedora que será alocada ao projeto. 

a. Os gerentes concordaram parcialmente com esta afirmação. 

2- A empresa, durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação, executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas 

que iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo 

gerente do projeto.  

a. Os gerentes concordaram parcialmente com esta afirmação. 

3- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o 

nível de conhecimento atual. O resultado deste cruzamento indicou que nível de 

conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 

empresa cliente. 

a. Os gerentes concordaram parcialmente com esta afirmação. 

4- A empresa, em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde atuou 

como fornecedora, detinha boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 

formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma forma 

de conversão). 

a.  Para um gerente as formas mais usadas foram Combinação e 

Internalização, para o outro foram Socialização e Externalização. 

5- Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 

em questão. 

a. Para um gerente o processo mais eficiente foi o da Combinação, dado que os 

clientes utilizam muito os manuais que recebem com instruções de uso;  

b. Para o outro, foi o de Socialização.  
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6- A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde atuou 

como fornecedora, detinha boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 

dos seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  

a. Para um gerente o início do processo contou com treinamento nas novas 

tecnologias através de cursos e palestras, uso do “site” e fóruns, em seguida 

partiu-se para o uso do instrumento de “mentoring”;  

b. Para o outro, os instrumentos foram: treinamento nas novas tecnologias, 

elaboração de documentação nas novas tecnologias e entrevistas, e 

observação do trabalho dos profissionais técnicos.   

7- Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissionais da empresa 

cliente no início do projeto? 

a. Para um gerente o nível de conhecimento do cliente no início do projeto era 

regular;  

b. Para o outro era médio. 

8- As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas 

foram mais efetivas quando o estágio de transferência foi concluído, comente:  

a. “quando substituímos o contato pessoal por documentos, tudo fica mais 

formal”. Para um gerente o descrito acima e sua afirmação não significam a 

negação do contato pessoal, pelo contrário, pensa que a formalização é 

simplesmente complementar. 

b. Para o outro, “no início do processo, as reuniões de interação 

(presencialmente e remotamente) foram importantes para o processo. 

Durante o decorrer do projeto, a documentação e a troca de informações 

interpessoais (devidamente documentadas) permitiram a completa interação 

entre as equipes envolvidas”.  

Portanto, os dois gerentes concordaram com  a afirmação acima. 

9- Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto?  

a. Conhecimentos da Plataforma .Net., a nova plataforma tecnológica;  
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b. Em termos de negócios existia o conhecimento relativo do negócio cujo 

projeto seria desenvolvido. Em termos de tecnologia: Web Services, XML, 

Processo de criação de interação entre as tecnologias distintas. 

10- Houve treinamento específico prévio?  

a. Sim; 

b. Não. Não houve necessidade.  

11- Como qualifica a sua participação como fornecedor no projeto, no que se refere à 

transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 

a. O fornecedor, neste caso, funcionou como “veículo de disseminação de 

conhecimento”; 

b. “Acreditamos que atingimos por completo nosso objetivo, apoiados na 

sinergia criada entre as equipes e processo de desenvolvimento de ‘software’ 

utilizado, apoiando a transferência em um processo transparente onde o 

objetivo comum foi levar o conhecimento necessário para a correta operação 

da solução”.  

12- O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 

partic ipação de fornecedores? Inclusive sua empresa? 

a. Nos dois casos o projeto não seria implementado com o mesmo 

prazo/custo/qualidade sem a participação dos fornecedores. 

13- Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste projeto 

(marque uma das alternativas abaixo, avaliando de 1 a 5, considerando que): 

a. Para os dois gerentes o nível de transferência necessário foi  médio. 

14- Houve real interesse, participação e investimento do seu cliente no processo de 

transferência do conhecimento? 

a. Sim. “O cliente teve real interesse no processo de transferência de  

Conhecimento”; 

b. Sim. “O cliente esteve muito comprometido neste processo, em virtude de 

suas próprias características de trabalho e pela importância do processo”. 
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Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  

 
1- Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 

a. Média; 

b. Ótima. 

2- Como a sua empresa avalia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 

tecnologia ? 

a. Regular; 

b. Ótima. 

3- Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 

a. Nos dois casos o nível  necessário de conhecimento transferido foi Alto.  

4- Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 

conhecimentos necessários a projetos da T.I. 

a. Os principais problemas foram “o despreparo e a insegurança da parte 

receptora do conhecimento”; 

b. “Acredito que os maiores desafios estão concentrados no período onde os 

profissionais estão ‘subindo a curva do aprendizado’, visto que, neste 

período, a produtividade deve ser mantida e os padrões de qualidade 

também. Assim, o desafio é manter o profissional focado e não ficar 

pesquisando tudo o que há de novo, mas somente o que ele necessita para 

realizar seu trabalho. Além disso, as mudanças de cenário e forma de 

trabalho também impactam”.  

5- Tempo requerido para internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 

meses, anos). 
a. O tempo requerido para internalizar o conhecimento foi de 30 dias; 

b. “Pelo fato do processo ter se dado em conjunto desde seu início, o processo 

foi relativamente rápido; aproximadamente 2 a 3 meses, durante o 

desenrolar dos trabalhos, chegando ao final com a passagem de todas as 

atividades necessárias.”  

6- O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  
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a. Nos dois casos o conhecimento foi armazenado de forma explícita.  

7- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 

a. Para um gerente o conhecimento está explicitado de forma escrita e em base 

de dados, para o outro somente de forma escrita. 

8- O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  

a. Nos dois casos o conhecimento está sendo disseminado. 

9- Em caso positivo na questão anterior de que forma ocorre a disseminação? 

a. A disseminação ocorreu através de treinamento interno e palestras nos dois 

casos. 

10- O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 

de algum sistema aplicativo de T.I. Qual?   

a. Não. 

b. “Não utilizamos um sistema de gestão de conhecimento específico, porém 

armazenamos em documentos as informações relevantes, para que possam 

ser pesquisadas futuramente”. 

a. Em caso positivo na questão anterior de que forma?  

12- Qual grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 

a. 70%; 

b. 50%.  

13- O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 

correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 

a. A resposta foi afirmativa para os dois casos.  

14- O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos processos 

implementados com este projeto está em que modalidade?  

a. Embora exista a explicitação do conhecimento, o gerente considerou que o 

conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos 

processos foi o conhecimento tácito;  

b. Tácito.  
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15- Você  considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 

que foi? Em quê ? 

a. “As empresas clientes deveriam se preparar para o conhecimento da nova 

plataforma”; 

b. “O objetivo final foi atingido, de forma a melhor atender às necessidades de 

ambos.  

 
 
6.6.5.2 Análise Geral do Bloco 6 
 
 
Este é o principal bloco da pesquisa onde estão relatados os procedimentos 

relacionados à forma, eficácia da transferência de conhecimento. Neste bloco, para o 

Fornecedor A, os Gerentes de Projeto relataram sua experiência relacionada aos 

Projetos: Cartão de Compras no comércio consignado em Folha de Pagamento e 

Web Service Tesouro Direto.  Através das várias evidências, estes projetos 

representaram Inovações Tecnológicas e de Processo para a empresa.  

As atividades de mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto, a 

avaliação do nível de conhecimento das pessoas que farão parte do projeto e o 

cruzamento entre as duas para apuração do “gap de conhecimento” foram praticadas 

nos projetos em questão. Nestes projetos relatados, o Fornecedor A utilizou-se de 

todas as formas de conversão do conhecimento dos fornecedores para internalizar o 

conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1997:68-69). Não foi, porém, evidenc iada 

a predominância de uma das formas de conversão de conhecimento e a forma mais 

eficaz relatada pelos gerentes variou, ora foi a Socialização ora foi a Combinação.  

Os instrumentos de transferência de conhecimento utilizados nos projetos 

pesquisados foram: 

a. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

b. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

c. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

d. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos. 
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O nível de conhecimento dos profissionais da equipe dos projetos nas novas 

tecnologias no início do projeto foi considerado de nível regular para médio. As 

interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas foram 

mais efetivas quando o estágio de transfe rência foi concluído.  Nestes projetos os 

conhecimentos fundamentais eram: 

1. Conhecimento da Plataforma .Net; 

2. Web Services; 

3. XML; 

4. Processo de Interação entre as tecnologias  distintas. 

O treinamento como instrumento de transferência do conhecimento ocorreu num 

dos casos somente. Os gerentes de projeto foram unânimes em dizer que os projetos 

não seriam implementados com o mesmo nível de (prazo/custo/qualidade) sem a 

participação dos fornecedores. A Participação do fornecedor foi qualificada 

como disseminadora de transferência do conhecimento. O nível de 

conhecimento necessário a ser transferido foi considerado médio pelos gerentes de 

projeto.  

A capacidade de adaptação à nova tecnologia foi considerada de forma bem 

diversa nos projetos analisados: Média e Ótima.  A capacidade do fornecedor em 

agregar a nova tecnologia foi considerada Regular e Ótima. O nível de 

conhecimento transferido foi considerado alto, sendo que os principais problemas 

e desafios relacionados à transferência de novos conhecimentos foram: 

1. Despreparo e insegurança da parte receptora do conhecimento; 

2. O desafio é manter o profissional focado e não ficar pesquisando tudo o que 

há de novo, mas somente o que ele necessita para realizar seu trabalho. Além 

disso, as mudanças de cenário e forma de trabalho também impactam.  

O tempo para a transferência de conhecimento variou de projeto para projeto, 1 

mês, e 3 meses, mas todos foram em tempo de projeto. O conhecimento adquirido 

em dois projetos está armazenado explicitamente de forma escrita, e um deles 

também em base de dados. O conhecimento está sendo disseminado através do 
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processo de treinamento interno e palestras. O conhecimento não está armazenado  

com a ajuda de aplicativos de T.I., embora parte das informações esteja em uma base 

de dados.  

O grau de transferência do conhecimento foi da ordem de 70% para um projeto e 

50% para outro, porcentagens significativas, pois sem elas não se executaria o 

projeto com os mesmos resultados de projeto. O novo conhecimento permite uma 

avaliação de novas tecnologias correlatas de domínio de fornecedores para um 

possível novo projeto. O conhecimento mais consistente ou fundamental para 

manutenção dos processos implementados com os projetos pesquisados está na 

modalidade de conhecimento tácito. A transferência destes conhecimentos, 

segundo os gerentes de projeto, poderia ser mais eficaz do que realmente foi se 

tivesse: 

1. “As empresas clientes deveriam se preparar para o conhecimento da nova 

plataforma”. 

 
 

6.6.6 Bloco 7: Caracterização do Ambiente Propício à Gerência do 
Conhecimento  

6.6.6.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
do Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento  

 
 
1- Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 

ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 

Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e 

profissional; 

a. Sim, para ambos os gerentes. 

Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de suporte 

técnico. 

a. Sim. Equipe “task force”. Para ambos os gerentes.   

2- Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada 

agregando valor ao negócio: 
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a. A resolução deste problema é armazenada? 

1- Sim, para o primeiro 

2- Não, para o outro.  

b. Em caso positivo qual o formato? 

1- O formato do armazenamento é escrito, é de documentação e de banco de 

dados.  

3- A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 

armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I.? 

a. Não, para ambos.  

4- Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 

criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento: 

Marque mais de um se for o caso.  

Foram assinalados os seguintes processos como praticados de alguma forma na 

empresa propiciando um ambiente de Gerência do Conhecimento. 

Para o primeiro gerente:  

a. Identificação e análise do processo de negócio; 

b. Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio; 

c. Processo de Gerência da mudança; 

d. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento;  

e. Documento, Gerência de Informação e Workflow; 

f. Um entendimento das oportunidades de tecnologia. 

Os itens a seguir sugeridos não foram assinalados como processos praticados na 

empresa: 

a. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

b. Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes; 

c. Processo de Gerência de Projeto; 

d. Estruturar Informação e Arquitetura; 

e. Um entendimento dos princípios da gerência da informação; 

f. Um entendimento dos processos de publicação; 

g. Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e da  

profissão.  
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Para o segundo gerente (itens assinalados):  

a. Identificação e análise do processo de negócio; 

b. Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio; 

c. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

d. Processo de Gerência da mudança; 

e. Processo de Gerência de Projeto; 

f. Estruturar Informação e Arquitetura; 

g. Documento, Gerência de Informação e Workflow; 

h. Um entendimento dos princípios da gerência da informação; 

i. Um entendimento dos processos de publicação. 

Itens não assinalados:  

a. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento;  

b. Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes; 

c. Um entendimento das oportunidades de tecnologia; 

d. Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e da 

profissão.  

 

 

6.6.6.2 Análise Geral do Bloco 7 
 
 

Este bloco avalia se existe um ambiente propício para Gerência do Conhecimento na 

empresa fornecedora A. Existem programas voltados para o treinamento e 

educação técnica, assim como processos voltados para o trabalho em equipe e 

facilitação de suporte técnico.  Quando um problema técnico complexo é 

resolvido de forma adequada agregando valor ao negócio, nem sempre é 

armazenado, o que poderia servir como conhecimento útil a ser disseminado para os 

demais profissionais envolvidos com problemas semelhantes.  A empresa também 

não utiliza soluções de mercado com função de armazenar conhecimento criado ou 

absorvido pela empresa e/ou profissionais da área de T.I. Embora a maioria dos itens 

relacionados aos processos que propiciam a criação de um ambiente de 

Gerência de Conhecimentos seja praticada no Fornecedor A, o mesmo não possui 
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um processo explícito com este objetivo. Os processos que existem são importantes, 

mas informais.  

 

6.6.7 Bloco 8: Informações Numéricas da Empresa 

 
6.6.7.1 Informações Numéricas da Empresa 
 
Vide informações na Figura 43 no início do capítulo 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Fornecedor B 

6.7.1 Informações Gerais sobre o Fornecedor B 

 
 
Uma grande empresa multinacional, está entre as maiores empresas de tecnologia do  

mundo voltada para T.I. Segundo o “site” da empresa na Internet a mesma teve um 

faturamento em 2003 de US$ 86,4 bi. A empresa está focada em pesquisa constante 

de novas tecnologias relacionadas a “software” e a novas máquinas e potentes 

processadores, com todos os periféricos necessários. Este fornecedor trabalha 

intensivamente com Tecnologia da Informação nas suas mais variadas modalidades, 

desde a geração de novas tecnologias até sua aplicabilidade através de Projetos de 

T.I. Neste caso, conforme mencionado nos itens subseqüentes deste capítulo, o 

Fornecedor B atende seus clientes através tanto diretamente como através de 

empresas parceiras. Desta forma, o primeiro nível de transferência de tecnologia 

ocorre deste fornecedor para as empresas parceiras e em seguida para os clientes 

finais.  Os projetos com características de inovação, escolhidos para a pesquisa 

enquadraram-se no formato onde o Fornecedor B manteve contato direto com seus 

clientes, e são os seguintes:  

1. Sistema de Gerenciamento de disponibilidade de recursos técnicos 

2. Projeto para geração da infra-estrutura para agências. 
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O nível de conhecimento técnico das equipes responsáveis pelos respectivos projetos, 

nos clientes, foi considerado mínimo/regular pelos dois  gerentes entrevistados. 

Existem críticas quanto ao tempo e aos processos de gerência de projetos,  dedicados 

pelas equipes dos clientes, os quais são considerados insuficientes e inadequados. 

Foram enviados os questionários para dois gerentes de Projeto, os quais foram 

respondidos previamente.  Foi realizada uma entrevista na qual participaram os dois 

gerentes. O nível de detalhes dos comentários foi muito enriquecedor durante a 

entrevista na empresa.  

 
 

6.7.2 Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação 
Tecnológica 

 

6.7.2.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 
de processos de inovação tecnológica 

 
 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 

aquela (s) que represente (m) a (s) resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 

dela (s) se aproxime (m).   

1- A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 

tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 

demais empresas do setor.  

a. Os dois gerentes concordam totalmente com a afirmação. 

2- Os Pontos Fortes da sua empresa, sob o ponto de vista interno, são: Processos de 

Reengenharia, Processos de Revisão Periódica da Estrutura Organizacional.  

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação. 

b. “Tudo aqui é focado em processo por estrutura”; 

c. “Tem ocorrido um processo de revisão periódica organizacional”. 

3- Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. 

O resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do 

nível de serviço ao cliente com ações internas da empresa. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação; 
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b. “Existe um processo de qualidade que visa à satisfação do cliente. Este 

processo  existe para acompanhar e botar o projeto nos trilhos”; 

c. “Para isto existe uma pesquisa no meio e no fim do projeto com os clientes”; 

d. “Entrevistas periódicas com o gerente do projeto é uma prática indicada”; 

e. “Todo aprendizado com o projeto é armazenado numa base de Lições 

Aprendidas”.  

4- A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação, nos 

últimos dois anos, visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos 

clientes. 

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação. 

b. “A empresa tem investido em ferramentas de colaboração e novas 

tecnologias”; 

c. “Também tem investido em processos internos que visam à melhoria do 

atendimento a novos projetos: um desses processos diz respeito ao 

armazenamento e disseminação do novo conhecimento na empresa”. 

(  ) Em caso Afirmativo, cite os Projetos Desenvolvidos: 

a. “Um exemplo disto são os projetos de manuais para os clientes, do sistema 

de armazenamento de soluções e do sistema de Lições Aprendidas”. 

5- Que mudanças mais significativas sua empresa tem implementado nos últimos 

dois anos, cite as 3 mais importantes na sua opinião. 

a. Sim, a empresa tem feito mudanças significativas nos últimos três anos. 

b. “Uma das mudanças que afeta positivamente os clientes é o pagamento sob 

demanda”; 

c. “Uma outra é a possibilidade de consolidação de servidores”. 

6- A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos.  

a. Os dois gerentes concordaram totalmente com a afirmação. 

b. “A empresa tem investido em novas tecnologias. Um exemplo disto são os 

novos servidores de alta velocidade e com grande capacidade de 

escalabilidade”. 
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6.7.2.2 Análise geral do Bloco 3 
 
 
Esta empresa apresenta, segundo as evidências, comentários acima e observação, 

caracterização voltada para processos de Inovação. Esta caracterização é reforçada 

pela pontuação acima da média apurada no resultado das perguntas fechadas e 

mesmo pelos comentários e exemplos de projetos que apontam para constantes 

Inovações Tecnológicas. Este foi um pré-requisito importante para análise do modelo 

de colaboração da G.C. para a G.P. É fundamental ressaltar que o uso da tecnologia 

para este fornecedor é “core” dos seus negócios e a atualização tecnológica 

fundamental para a sobrevivência da empresa. Um outro aspecto é o uso constante de 

processos que visam à qualidade dos produtos e serviços.  

 
 
 
 

6.7.3 Bloco 4: Caracterização dos Projetos de Tecnologia da 
Informação 

 
6.7.3.1 Análise dos comentários dos informantes sobre  Projetos de 

Tecnologia da Informação 
 
 

Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 

aquela (s)  que represente (m) a (s)  resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 

dela (s) se aproxime (m).   

1- Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 

utilizadas pela sua empresa. 

a. As etapas dos projetos utilizados na empresa são: Início   Planejamento    

Implantação   Fechamento.  

2- A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas tecnologias, 

nos últimos dois anos, onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) foi decisivo 

para a execução e sucesso do mesmo?  
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a. Sim foram desenvolvidos projetos que demandaram novos conhecimentos; 
b. Para um gerente existiam profissionais na empresa cliente que conheciam a 

nova tecnologia parcialmente, para o outro gerente os profissionais da 

empresa cliente conheciam a nova tecnologia num nível mínimo. 

 

6.7.3.2 Análise Geral do Bloco 4 
 
 
A empresa tem um processo de Gerência de Projetos com fases previamente 

definidas. Também tem desenvolvido Projetos em que foram demandadas novas 

tecnologias, nos quais o conhecimento dos fornecedores foi decisivo para a execução 

e sucesso dos projetos. O pré-requisito fundamental em termos da necessidade do 

fornecedor confirmou-se na medida em que o nível de conhecimento da equipe 

interna do Projeto era mínimo segundo os gerentes dos projetos.  A empresa também 

pratica a transferência de conhecimento para seus parceiros. No entanto, nos projetos 

pesquisados, representaram um contato direto com os clientes.  

 
 

6.7.4 Bloco 5: Nível de Interação com o (s) Cliente (s)  

 
6.7.4.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

de Interação com o(s) Cliente (s): 
 
 
1- A empresa tem participado em processos formais (com regras claras para todos 

os fornecedores, proporcionando as mesmas oportunidades e participação de 

todos) para qualificação e escolha dos fornecedores com as empresas clientes, as 

quais pretendem demandar projetos de T.I.  

a. Os gerentes concordaram totalmente com esta afirmação. 

2- Os processos de concorrência de que sua empresa tem participado como 

fornecedora permitem que sua empresa demonstre todo seu valor agregado, 

através dos documentos e informações solicitados, bem como das interações, 

reuniões. 

a. Os gerentes concordaram totalmente com esta afirmação. 
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3- Os processos de qualificação e subcontratação de que sua empresa tem participado 

como fornecedora proporcionam o mesmo nível de oportunidades para participar 

do processo de concorrências em mais de um projeto ao mesmo tempo com 

regras claras dos referidos processos; 

a. Os gerentes concordaram totalmente com esta afirmação; 

b. “Quando você é convidado em cima da hora, o edital é tendencioso”; 

c. “Às vezes a empresa só é chamada para ver preço e balizar solução”.  

4- A empresa é solicitada a participar de um processo de estimativa dos custos de 

subcontratação antes dos fornecedores submeterem suas propostas. 

a. Os gerentes concordaram totalmente com esta afirmação; 

b. “É comum o cliente dizer que tem verba somente para o ano que vem”; 

c. “É um processo como se fosse proposta, cumprimos todas as fases 

internamente, só não geramos proposta”. 

 
 
6.7.4.2 Análise Geral do Bloco 5 
 
 
O Resultado da Pontuação, além dos comentários, indicam que a empresa tem um 

nível ótimo ou bom de interação com seus clientes. Embora os gerentes tenham 

concordado totalmente com todas as afirmações, os comentários acima deixam 

transparecer que o relacionamento nem sempre é ótimo como mostra a pontuação.  

 

6.7.5 Bloco 6: Caracterização do Processo de Transferência do 
Conhecimento 

 
6.7.5.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

do Processo de Transferência do Conhecimento  
 
 
Este bloco destina-se a levantar o processo de Transferência do Conhecimento 

quando da contratação ou subcontratação de projeto de T.I. com componentes de 

inovação, ou seja, com novas tecnologias cujo conhecimento de utilização não é 

dominado pela empresa cliente. Em geral, a maior parte deste conhecimento 
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encontra-se em poder da empresa fornecedora.  Portanto, a seguir, tem-se questões 

sobre detalhes para verificar como este processo de transferência se dá e como 

ocorreu em um projeto específico, considerando sua participação como Fornecedor. 

Questões específicas para um determinado projeto a ser escolhido. 

Os projetos escolhidos para o relato abaixo são os seguintes: 

3. Sistema de Gerenciamento de disponibilidade de recursos técnicos 

4. Projeto para geração da infra-estrutura para agências. 

1- Durante a fase de planejamento do projeto com componentes de inovação 

executa um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto do seu 

cliente na equipe da sua empresa fornecedora que será alocada ao projeto. 

a. Os gerentes concordaram totalmente com a afirmação. 

2- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas 

que iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo 

gerente do projeto.  

a. Os gerentes concordaram totalmente com a afirmação. 

3- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 

inovação executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o 

nível de conhecimento atual. O resultado deste cruzamento indicou que nível de 

conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 

empresa cliente. 

a. Os gerentes concordaram totalmente com a afirmação; 

b. Nos dois projetos houve a preocupação do mapeamento e da análise do “gap 

de conhecimento” existente na equipe de projeto da empresa cliente. No 

entanto, houve uma diferença de empenho e dedicação por parte de uma das 

empresas, aquela cujo projeto era de gerenciamento de disponibilidade de 

recursos técnicos; 

c. No caso do projeto de infra-estrutura das agências, a gerente ofereceu 

treinamento gratuito para o cliente para que o projeto fosse bem sucedido.  



 

 

188 

4- A empresa, em seus projetos de T.I. com componentes de inovação, onde atuou 

como fornecedora, e detinha boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de 

quais formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma 

forma de conversão). 

a. Os gerentes afirmaram que todas as formas de conversão de conhecimento 

foram utilizadas. 

5- Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 

em questão. 

a. O processo mais eficaz para os dois gerentes foi a Socialização; 

b. “Nesta forma de conversão existe uma troca de vivência mais efetiva”; 

c. “As pessoas não usam manual”. 

6- A empresa, em seus projetos de T.I. com componentes de inovação, onde o 

fornecedor detinha boa parte do novo conhecimento utilizou-se de quais dos 

seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  
Um dos gerentes afirmou que utilizou todos os instrumentos abaixo. O outro 

disse que usou todos, com exceção das entrevistas e observação do trabalho. 

a. Treinamento de Metodologia (Internalização); 

b. Treinamento nas novas tecnologias (Internalização); 

c. Elaboração de Documentação das novas tecnologias (Externalização) e 

(Combinação); 

d. Sessão de “Overview”: onde o profissional da empresa fornecedora mostra 

ao profissional da Empresa cliente “como” elaborar os procedimentos 

relativos à nova tecnologia (Socialização). Este processo também costuma 

ser chamado de “mentoring”; 

e. Empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure information” 

para preservar a não divulgação do conhecimento para os seus 

concorrentes; 

f. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos com 

documentação do conhecimento obtido após análise, com descrições e 

instruções escritas, seguidos de um processo de “feedback” com os 

profissionais para assegurar a qualidade do conteúdo; 
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g. Estes documentos, das entrevistas mencionadas na questão anterior, são base 

para leitura e aprendizagem de outras pessoas que poderão usar o que foi 

lido em suas experiências. Depois disto montarão seu próprio modelo mental, 

ou seu conhecimento tácito. 

7- Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissionais da empresa 

cliente no início do projeto? 

a. Para um dos gerentes o conhecimento básico dos profissionais era mínimo, e 

para o outro era regular. 

8- As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas 

foram mais efetivas quando o estágio de transferência foi concluído. 

Comente:  

a. Os gerentes concordam com a afirmação e dizem que “no início do projeto 

tem-se a necessidade de se discutir muito a solução a ser adotada no 

projeto”.  

9- Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto?  

a. Capacitação no uso da ferramenta, interpretação dos dados da console para 

tomada de decisão, processo de navegação nas telas e um nível geral de 

conhecimento das tecnologias vigentes; 

b. Uso dos equipamentos e da aplicação.  

10- Houve treinamento específico prévio?  

a. Sim, houve treinamento prévio. 

11- Como qualifica a sua participação como fornecedor no projeto no que se refere à 

transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 

a. Para o projeto das agências, o valor agregado da transferência de 

conhecimento  foi reduzir custos do fornecedor e do cliente; 

b. Para o outro gerente do projeto de gerenciamento de recursos técnicos: 

“Não consegui convencer o cliente que era importante uma participação 

efetiva no projeto”.  
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12- O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 

participação de fornecedores? Inclusive sua empresa? 

a. Para os dois gerentes o projeto não seria implantado sem a participação dos 

fornecedores. 

13- Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste projeto 

(marque uma das alternativas abaixo, avaliando de 1 a 5, considerando que): 

a. Para ambos os gerentes o nível de transferência do novo conhecimento foi 

alto.  

14- Houve real interesse, participação e investimento do seu cliente no processo de 

transferência do conhecimento? 

a. Para um gerente o cliente agradeceu o processo de transferência do 

conhecimento, para o outro não houve o necessário empenho e participação. 

 

 

Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  

 

1- Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 

a. Boa; 

b. Ótima. 

2- Como a sua empresa avalia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 

tecnologia? 

a. Os dois gerentes consideraram que a capacidade de agregação do 

fornecedor foi ótima. 

3- Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 

a. Para um gerente o nível de conhecimento necessário era mínimo, para o 

outro era alto.  

4- Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 

conhecimentos necessários a projetos da T.I. 

a. “Ter os recursos profissionais com conhecimento necessário”; 



 

 

191 

b. “Deve haver vontade do cliente e patrocínio”; 

c. “Deve haver prioridade para o projeto”; 

d. “Primeiro o cliente compra a ferramenta quando deveria comprar primeiro 

a solução”; 

e. “As empresas brasileiras não investem em processos e são muito imediatistas 

quanto aos resultados”.  

5- Tempo requerido para internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 

meses, anos). 

a. Num projeto foi suficiente um treinamento de 3 dias, no outro foi necessário 

um treinamento “on the job” com “mentoring” de um ano e meio de 

duração. 

6- O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  

a. Ambos concordam que o conhecimento está armazenado de forma explícita. 

7- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 

a. Um dos projetos tem seu conhecimento armazenado de forma escrita, o outro 

tem a forma escrita e também tem o conhecimento em uma base de dados, 

uma documentação com todos os dados históricos. 

8- O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  

a. O conhecimento está sendo disseminado em ambos os projetos.  

9- Em caso positivo na questão anterior de que forma ocorre a disseminação?  

a. Num dos projetos o conhecimento está sendo disseminado através de 

treinamento interno, em outro através de “mentoring” e palestras.  

10- O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 

de algum sistema aplicativo de T.I. Qual?   

a. Apenas um dos projetos faz uso de aplicativo para armazenar e disseminar o 

conhecimento. 

11- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 

a. Através de uma aplicação que armazena as lições aprendidas.  
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12- Qual grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 

a. No projeto de infra-estrutura de agência o grau de transferência foi 100%, 

no projeto de gerenciamento de recursos técnicos foi de 70%.  

13- O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 

correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 

a. Os dois gerentes concordam que o novo conhecimento adquirido permite aos 

clientes uma avaliação de novas tecnologias correlatas.  

14- O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos processos 

implementados com este projeto está em que modalidade?  

a. O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos 

processos implementados foi o Tácito em ambos os projetos. 

15-Você considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 

que foi? Em quê? 

Para o projeto de infra-estrutura das agências não haveria mais nada que pudesse 

ser feito, no entanto para o outro deveria ter havido maior participação e apoio do 

cliente.  

A seguir os gerentes do projeto também fizeram alguns comentários sobre o que 

deveria ser considerado para facilitar o êxito dos projetos ligados à transferência 

do conhecimento: 

a. “O gerente de projeto que faz a proposta deveria ser um gerente experiente, 

pois nem sempre o gerente que elabora a proposta ao cliente faz a entrega do 

projeto”; 

b. “Como em geral a venda do projeto é ‘capenga’, então a melhor forma de 

fazer a transferência do conhecimento é o treinamento “on the job” ou 

mentorizando, pois você está na casa do cliente, no cenário dele”; 

c. “É fundamental sintonizar as expectativas entre cliente e fornecedor”; 

d. “A equipe que está implantando uma nova solução deve ter o apoio do 

‘Sponsor’, pois sem isto não há transferência de conhecimento”; 

e. “Se o projeto não é mais prioritário você não consegue a transferência de 

conhecimento com êxito”; 
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f. “A equipe que implanta (do lado do fornecedor) é enxuta e nem sempre eles 

tem o conhecimento necessário”; 

g. “A pessoa que está recebendo o conhecimento (do lado do cliente) não tem 

tempo para receber o conhecimento”; 

h. “Desta forma, a estruturação da equipe neste caso de inovação tecnológica 

deve ser diferenciada, com foco, tempo dedicado para o novo conhecimento 

e o projeto em si”; 

i. “A estruturação diferenciada da equipe do projeto do lado do fornecedor  

deve prever pessoas com foco de transferir conhecimento aos demais 

técnicos, pois em geral as pessoas com perfil e conhecimento em soluções 

inovadoras sempre estão alocadas em novos projetos, dificultando às vezes o 

uso do último conhecimento adquirido pelo profissional pelo fato do mesmo 

estar em um outro projeto inovador”; 

j. “As empresas deveriam investir mais a longo prazo, é sempre difícil pensar a 

longo prazo na formação das pessoas”; 

k. “As empresas contratantes são muito mais estáveis, em termos de manter as 

mesmas pessoas no projeto, ao contrário do fornecedor, o que dificulta todo 

histórico do projeto”.  

 

 

6.7.5.2 Análise Geral do Bloco 6 
 
 
Este é o principal bloco da pesquisa onde estão relatados os procedimentos 

relacionados à forma, eficácia da transferência de conhecimento. Neste bloco, para o 

Fornecedor B, os Gerentes de Projeto relataram sua experiência relacionada aos 

Projetos: 

a. Sistema de Gerenciamento de Disponibilidade de Recursos Técnicos; 

b. Projeto para Geração da Infra-estrutura para Agências. 

Através das várias evidências estes projetos representaram Inovações 

Tecnológicas e de Processo para a empresa.  
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As atividades de mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto, a 

avaliação do nível de conhecimento das pessoas que farão parte do projeto e o 

cruzamento entre as duas para apuração do “gap de conhecimento” foram praticadas 

nos projetos em questão. Nestes projetos relatados, o Fornecedor B utilizou-se de 

todas as formas de conversão do conhecimento dos fornecedores para internalizar o 

conhecimento (NONAKA & TAKEUCHI, 1997:68-69). Não foi, porém, evidenciada 

a predominância de uma das formas de conversão de conhecimento e a forma mais 

eficaz relatada pelos gerentes foi a Socialização para os dois projetos, embora com 

diferenças de eficácia entre os dois projetos relatados. Os instrumentos de 

transferência de conhecimento ut ilizados nos projetos pesquisados foram:  

1. Treinamento de Metodologia; 

2. Treinamento nas Novas Tecnologias; 

3. Elaboração de documentação nas Novas Tecnologias; 

4. Sessão de “overview” ou “mentoring”; 

5. Empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure information” 

para preservar a não divulgação do conhecimento para os seus concorrentes; 

6. Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos; 

7. Documentação das entrevistas para disseminação.  

O nível de conhecimento dos profissionais da equipe dos projetos nas novas 

tecnologias no início do projeto foi considerado de nível mínimo para regular. As 

interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 

transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas foram 

mais efetivas quando o estágio de transferência foi concluído, pois era fundamental 

discutir muito, no início do projeto, a solução a ser adotada. Nestes projetos os 

conhecimentos fundamentais eram: 

1. Capacitação no uso da ferramenta, interpretação dos dados da console para 

tomada de decisão, processo de navegação nas telas e um nível geral de 

conhecimento das tecnologias vigentes; 

2. Uso dos equipamentos e da aplicação que deveriam funcionar nas agências. 

O treinamento como instrumento de transferência do conhecimento ocorreu nos 
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dois projetos. Os gerentes de projeto foram unânimes em dizer que os projetos não 

seriam implementados com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 

participação dos fornecedores pois houve agregação de redução de custos. A 

participação do fornecedor foi qualificada como agregadora no procesos de 

redução de custos. O nível de conhecimento necessário a ser transferido foi 

considerado alto pelos gerentes de projeto.  

A capacidade de adaptação à nova tecnologia foi considerada de forma bem 

diversa nos projetos analisados: Boa e Ótima. A capacidade do fornecedor em 

agregar a nova tecnologia foi considerada Regular e Ótima. O nível de 

conhecimento transferido  foi considerado alto e mínimo, sendo que os principais 

problemas e desafios relacionados à transferência de novos conhecimentos 

foram: 

1. Ter os recursos profissionais com conhecimento necessário; 

2. Maior participação da empresa cliente no processo de transferência do 

conhecimento; 

3. Falta de prioridade para o projeto. 

O tempo para a transferência de conhecimento variou de projeto para projeto, 3 

dias e 1,5 ano, mas todos foram em tempo de projeto. O conhecimento adquirido 

em dois projetos está armazenado explicitamente de forma escrita, em base de 

dados. O conhecimento está sendo disseminado através do processo de treinamento 

interno para um projeto e, para o outro, com “mentoring” e palestras. O 

conhecimento está armazenado com a ajuda de aplicativos de T.I. para um dos 

projetos no sistema chamado “lições aprendidas”.  

O grau de transferência do conhecimento foi da ordem de 100% para um projeto e 

70% para outro, porcentagens significativas, pois sem elas não se executaria o 

projeto com os mesmos resultados de projeto. O novo conhecimento permite uma 

avaliação de novas tecnologias correlatas de domínio de fornecedores para um 

possível novo projeto. O conhecimento mais consistente ou fundamental para 

manutenção dos processos implementados com os projetos pesquisados está na 

modalidade de conhecimento tácito. A transferência destes conhecimentos 
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segundo os gerentes de projeto poderia ser mais eficaz do que realmente foi se 

tivesse: 

1. É fundamental sintonizar as expectativas entre cliente e fornecedor; 

2. “A equipe que está implantando uma nova solução deve ter o apoio do / 

‘Sponsor’, pois sem isto não há transferência de conhecimento”; 

3. A estruturação da equipe neste caso de inovação tecnológica deve ser 

diferenciada, com foco, tempo dedicado para o novo conhecimento e o 

projeto em si. 

 

6.7.6 Bloco 7: Caracterização do Ambiente Propício à Gerência do 
Conhecimento  

 
6.7.6.1 Análise dos comentários dos informantes sobre as questões 

do Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento  
 
 
1- Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 

ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 

a. Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e 

profissional; 

Os dois gerentes concordam que existem os programas indicados acima; 

b. Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de 

suporte técnico. 

Os dois gerentes concordam com a afirmação acima. 

2- Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada 

agregando valor ao negócio: 

a. A resolução deste problema é armazenada? 

Os dois gerentes concordam com a afirmação acima. 

b. Em caso positivo qual o formato? 

Existem os dois formatos. Um formato escrito, e alguns utilizando-se de 

um sistema. Aqueles que se utilizam de um sistema podem ser regionais, 

restritos a experiências de um projeto, ou podem ser mundiais, nos quais 
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a experiência de resolução de um problema técnico é cadastrada e vai 

poder ser consultada por qualquer profissional em todo mundo através de 

palavras-chave. Estas informações, retirados aspectos confidenciais, 

podem ser usadas para projetos que estão sendo executados com clientes, 

podendo para eles ser transferidos. Porém, são poucas as pessoas que 

consultam esta base de conhecimentos.  

3- A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 

armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I. 

a. Utiliza-se de um sistema construído internamente para este fim. 

4- Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 

criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento: 

Marque mais de um se for o caso.  

Nesta empresa todos estes processos são praticados. 

a. Identificação e análise do processo de negócio; 

b. Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio; 

c. Fluxos e mapeamento do conhecimento; 

d. Processo de Gerência da mudança; 

e. Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento; 

f. Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes; 

g. Processo de Gerência de Projeto; 

h. Estruturar Informação e Arquitetura;  

i. Documento, Gerência de Informação e Workflow; 

j. Um entendimento dos princípios da gerência da informação; 

k. Um entendimento dos processos de publicação; 

l. Um entendimento das oportunidades de tecnologia; 

m. Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e da 

profissão.  

 

6.7.6.2 Análise Geral do Bloco 7 
 
Este bloco avalia se existe um ambiente propício para Gerência do Conhecimento na 

empresa fornecedora B. Existem programas voltados para o treinamento e 
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educação técnica, assim como processos voltados para o trabalho em equipe e 

facilitação de suporte técnico. Quando um problema técnico complexo é 

resolvido de forma adequada agregando valor ao negócio, sempre é armazenado 

até em mais de uma forma ou meio, o que poderá servir como conhecimento útil a 

ser disseminado para os demais profissionais envolvidos com problemas 

semelhantes.  A empresa também utiliza soluções com função de armazenar 

conhecimento criado ou absorvido pela empresa e / ou profissionais da área de T.I. 

Todos os itens relacionados aos processos que propiciam a criação de um 

ambiente de Gerência de Conhecimento são praticados no Fornecedor B, este 

também possui um processo explícito com este objetivo. Os processos que existem 

são importantes, e são formais.  

 

6.7.7 Bloco 8: Informações Numéricas da Empresa 

 
6.7.7.1 Informações Numéricas da Empresa. 
 
 

Vide informações na Figura 43 no início do capítulo 6.  
 
 
 
6.8 Análise de aderência ao modelo através da pontuação 

 

Esta pesquisa, conforme já mencionado, é basicamente uma pesquisa qualitativa. No 

entanto, utilizou-se de uma base numérica como forma de avaliar a aderência ao 

modelo através de perguntas fechadas, utilizando-se o conceito da escala de Likert, 

entre outros, conforme citação do capítulo 5.  

O resultado da pontuação das perguntas fechadas, a análise das perguntas abertas, a 

observação do entrevistador e a análise das demais evidências durante as entrevistas 

geraram os itens de análise geral deste capítulo.  No entanto, é importante explicitar 

também o resultado numérico daquilo que se pôde quantificar. Esta quantificação 

está descrita na Tabela 1 e Figuras 44 e 45 abaixo com visões distintas, utilizando-se 

a mesma base numérica. 
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Casos  
Blocos do  
 
Questionário 
 

Pontuação 
máxima  

por Bloco 
do Ques-
tionário 

Empresa 
Cliente  

A 

Empresa 
Cliente  

B 

Empresa 
Cliente  

C 

Empresa 
Fornece- 
dora A 

Empresa 
Fornece- 
dora B 

Caracterização dos 
Processos de 
Inovação 

10 7,7 8,5 4 6,5 10 

 
Caracterização dos 
Projetos de 
Tecnologia da 
Informação 
 

2 2 2 2 2 2 

Nível de  
Interação com o 
Cliente (H4) 
 

8 4,7 7 8 1,5 8 

Processo de 
Transferência do 
Conhecimento (H5) 
 

37 20,5 22,8 15,5 20 28 

Ambiente 
Propício  à 
G.C.(H6) 

18 10 14 12 10,5 18 

       

Totais 75 44,9 54,25 41,5 40,5 66 
Porcentagem de 
aderência ao 
modelo: A nota de 
cada empresa x a 
pontuação total  60% 72% 55% 54% 88% 

 

 

 

 

Tabela 1:  Pontuação resultante da pesquisa de campo: casos de empresas  
                       clientes e das empresas fornecedoras 

 

 

Analisando a visão da Tabela 1 e Figuras 44 e 45, observa-se que o único bloco 

totalmente aderente ao modelo para todos os casos é o da caracterização dos projetos 

de T.I. Para os demais existe uma variação de acordo com o caso. Os demais blocos 
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variam na aderência de acordo com a empresa pesquisada. Observando-se a 

pontuação por caso, a empresa que mais se aproxima do modelo, restringindo-se a 

esta visão quantitativa, é a empresa fornecedora B.  A análise completa, incluindo 

esta visão, está descrita nos itens de análise geral deste capítulo e nas análises e 

interpretações do capítulo 7.  
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FIGURA 44: VISÃO QUANTITATIVA DOS RESULTADOS DA PESQUISA, UMA COMPARAÇÃO  
              ENTRE OS CASOS 
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FIGURA 45: VISÃO QUANTITATIVA DOS RESULTADOS DA PESQUISA, UMA COMPARAÇÃO  
              ENTRE OS BLOCOS DO QUESTIONÁRIO 
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7 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 
Este capítulo objetiva analisar todos os aspectos da pesquisa de campo, 

consolidando-a, comparando os resultados dos casos entre si e principalmente com o 

modelo previamente descrito. O objetivo deste capítulo e o relacionamento com os 

demais podem ser também observados através da Figura 3 no capítulo 1 e sua 

descrição.  

 
 
7.1 Comparação dos principais itens questionados do Modelo de 

Transferência de Conhecimento entre as empresas clientes e 

fornecedoras 

 
Estas informações sob forma de resumo, baseadas nos itens denominados “Análise 

Geral” do capítulo  6, estão na tabela abaixo com as visões dos conceitos e com a 

visão dos casos abordados.  Este formato tem o objetivo de facilitar a interpretação 

dos resultados, analisando as similaridades e coincidência entre os casos dos bancos, 

entre os fornecedores, e entre bancos e fornecedores com os modelos previamente 

descritos (YIN, 2001:131-132). Optou-se por se colocar numa tabela esta 

consolidação para facilitar a comparação e visualização entre os casos. Um outro 

fator fundamental foi a padronização utilizada, balizada esta nas Questões baseadas 

no modelo proposto.  

 

Nesta tabela estão representados resultados das questões dos blocos 3 e 4 que 

representam a confirmação e adequação dos casos ao que se pretendia pesquisar e os 

Blocos 5, 6  e 7, os quais representam o núcleo central do questionário e do 

modelo proposto, ou seja, a interação das empresas fornecedoras com as 

empresas clientes, o processo de transferência do conhecimento e o ambiente 

propício à G.C.   
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Cada uma das questões do modelo, na tabela a seguir, possui a referência dos autores 

citados nos capítulos 3, 4 e 5, correlacionando-se, desta forma, o modelo com os 

resultados obtidos, numa primeira etapa. Posteriormente nos demais itens deste 

capítulo, esta correlação também se dará de forma mais resumida e conclusiva. 
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QUADRO 1  CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA : OBJETIVA A COMPARAÇÃO DOS CASOS ENTRE SI 
 

Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

Bloco 3: Faz parte da confirmação se os Casos estão aderentes aos objetivos da Pesquisa 
 

Bloco 3: 
Caracterização dos 
Processos de Inovação 
Tecnológica. 
 
 

Esta empresa apresen-
ta, segundo as evidên-
cias, e observação, 
caracterização voltada 
para processos de 
Inovação.  

Esta empresa apre-
senta, segundo as 
evidências, e obser-
vação, caracteriza-
ção voltada para 
processos de Ino-
vação. 

Esta empresa apresen-
ta, segundo as 
evidências e obser-
vação, caracterização 
voltada para processos 
de Inovação, embora 
não de maneira in-
tensa, nem sempre 
buscando a liderança.   

Esta empresa apresenta, 
segundo as evidências, e 
observação, caracteriza-
ção voltada para pro-
cessos de Inovação. É 
fundamental ressaltar 
que o uso da tecnologia 
para este fornecedor é 
“core” dos seus negócios 
e a atualização tecno-
lógica fundamental para 
a sobrevivência da 
empresa.  

Esta empresa apresenta, 
segundo as evidências e 
observação, caracterização 
voltada para processos de 
Inovação. É fundamental 
ressaltar que o uso da 
tecnologia para este 
fornecedor é “core” dos 
seus negócios e a 
atualização tecnológica 
fundamental para a 
sobrevivência da empresa. 
Um outro aspecto é o uso 
constante de processos que 
visam à qualidade dos 
produtos e serviços. 
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

Bloco 4: Faz parte da confirmação se os Casos estão aderentes aos objetivos da Pesquisa. 
 

Bloco 4 : caracteri- 
zação dos Projetos de 
T.I. 
 
 

A empresa tem um 
processo de Gerência 
de Projetos com fases 
previamente definidas. 
Também tem desen-
volvido Projetos onde 
foram demandadas 
novas tecnologias onde 
o conhecimento dos 
fornecedores foi deci-
sivo  para a execução e 
sucesso dos mesmos.   

A empresa tem um 
processo de Gerência 
de Projetos, embora 
os gerentes revelem 
nomes de fases 
diferentes para os 
projetos. Também 
tem desenvolvido 
Projetos onde foram 
demandadas novas 
tecnologias onde o  
conhecimento dos 
fornecedores foi de-
cisivo para a exe-
cução e sucesso dos 
mesmos.  

A empresa tem um 
processo de Gerência 
de Projetos com fases 
previamente definidas. 
Também tem desen-
volvido Projetos onde 
foram demandadas no-
vas tecnologias onde o 
conhecimento dos for-
necedores foi decisivo 
para a execução e 
sucesso dos mesmos.  
 

A empresa tem um 
processo de Gerência de 
Projetos com fases 
previamente definidas. 
Também tem desenvol-
vido Projetos onde foram 
demandadas novas tecno-
logias onde o conheci-
mento dos fornecedores 
foi decisivo para a 
execução e sucesso dos 
mesmos. Neste caso em 
especial ocorreram dois 
tipos de transferência do 
conhecimento, a primeira 
foi do fornecedor prin -
cipal ao parceiro de 
tecnologia, a segunda da 
empresa entrevistada pa-
ra o cliente final. Neste 

A empresa tem um processo 
de Gerência de Projetos 
com fases previamente 
definidas. Também tem 
desenvolvido Projetos onde 
foram demandadas novas 
tecnologias onde o conhe-
cimento dos fornecedores 
foi decisivo para a 
execução e sucesso dos 
mesmos.  A empresa 
também pratica a 
transferência de 
conhecimento para seus 
parceiros. No entanto, nos 
projetos pesquisados, re-
presentaram um contato 
direto com os clientes.  
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

caso, o principal co-
nhecimento foi dado na 
forma da conexão com a 
empresa para a 
prestação de serviços 
assim como para uso do 
produto final oferecido. 

Bloco 5: Desmembramento das respostas das questões referentes à Hipótese H4 -  Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 

 

Bloco 5: Nível de 
Interação com o(s) 
Fornecedor (es)  
Kern & Willcocks, 
(2000) , Tsergn & Lin 
(2002) , Frezatti & 
Tavares (1999) 

A empresa apresenta 
um nível adequado de 
interação  com seus 
fornecedores, no en-
tanto, os comentários 
deixam transparecer 
que o processo está em 
evolução, pois está 
sendo revisto o número 
ideal dos fornecedores, 
e ficou claro que as 
chances para escolha e 

A empresa apresenta 
um nível adequado 
de interação com 
seus fornecedores, no 
entanto os comen-
tários deixam trans-
parecer que o 
processo é informal, 
e ficou claro que as 
chances para escolha 
e participação nas 
concorrências nem 

A empresa apresenta 
um nível muito bom  de 
interação com seus 
fornecedores. Esta 
interação tem influên-
cia inclusive nos 
princípios do Banco em 
relação à respon-
sabilidade social, com-
forme citado no bloco 
3. Também ficou claro 
que as chances para 

A empresa apresenta um 
nível  regular ou abaixo 
da média de interação 
com seus clientes. Um 
deles ressalta que, em 
geral, o despreparo dos 
clientes é um “fator 
crítico”, nunca parti-
cipou de processo de 
qualificação, o outro 
nunca foi solicitado a 
fazer estimativas prévias 

A empresa apresenta um 
nível  ótimo ou bom de 
interação com seus 
clientes. Embora os 
gerentes tenham concor-
dado totalmente  com todas 
as afirmações, os 
comentários deixam trans-
parecer que o rela -
cionamento nem sempre é 
ótimo como mostra a 
pontuação.  
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

participação nas con-
corrências nem sempre 
são iguais para todos 
os fornecedores.  

sempre são iguais 
para todos os 
fornecedores.  
 

escolha e participação 
nas concorrências 
sempre são iguais para 
todos os fornecedores, 
com transparência dos 
processos, dos parti-
cipantes e das regras.  
 

de custo.  
 

 
 

Bloco 6: Desmembramento das respostas das questões referentes à Hipótese H5 -  Processo de Transferência do Conhecimento 

 

Projetos Pesquisados Sistema Brasileiro de 
Pagamentos; Novo 
Internet Banking Pes-
soa Física; Cadas-
tramento de clientes 
através de um 
equipamento “Pocket-
PC”.    

CRM com foco no 
CallCenter; 
Integração de Ca-
dastros. 
 

Infra-estrutura de 
segurança e trans-
missão de dados para o 
projeto Cartão de 
Crédito para redes 
específicas do comér-
cio; 
Infra-estrutura de Call 
Center. 
 

Cartão de compras no 
comércio consignado em 
folha; 
Sistema de compra e 
venda de títulos do 
Tesouro Nacional através 
da Internet para pessoas 
físicas. 

Sistema de Gerenciamento 
de disponibilidade de 
recursos técnicos; 
Projeto para geração da 
infra-estrutura para agên-
cias. 
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Mapeamento do novo 
conhecimento 
requerido pelo 
projeto,   McCoy 
(2001) , Tavares et al. 
(2001) , Abell (2000) 

As atividades de 
mapeamento do novo 
conhecimento reque-
rido pelo projeto, a 
avaliação do nível de 
conhecimento das 
pessoas que farão parte 
do projeto e o 
cruzamento entre as 
duas para apuração do 
“gap de conheci-
mento” são praticadas, 
mas não como um 
processo regular e 
constante. Ora são 
executadas, ora não, 
ora são feitas 
internamente ora com a 
ajuda do fornecedor 
detentor da nova tecno-
logia, ora dependem da 
criticidade do projeto. 

As atividades de 
mapeamento do novo 
conhecimento reque-
rido pelo projeto, a 
avaliação do nível de 
conhecimento das 
pessoas que fizeram 
parte do projeto e o 
cruzamento entre as 
duas para apuração 
do “gap de 
conhecimento” são 
praticadas, são feitas 
internamente a prin -
cípio e depois com a 
ajuda do fornecedor 
detentor da nova 
tecnologia. 

As atividades de 
mapeamento do novo 
conhecimento reque-
rido pelo projeto, a 
avaliação do nível de 
conhecimento das 
pessoas que farão parte 
do projeto e o 
cruzamento entre  as 
duas para apuração do 
“gap de conhe-
cimento” são prati-
cadas, mas não como 
um processo regular e 
constante. Ora são 
executadas, ora não, 
ora são feitas inter-
namente ora com a 
ajuda do fornecedor 
detentor da nova tecno-
logia, ora dependem da 
criticidade do projeto.   

As atividades de 
mapeamento do novo 
conhecimento requerido 
pelo projeto, a avaliação 
do nível de conhecimento 
das pessoas que farão 
parte do projeto e o 
cruzamento entre as duas 
para apuração do “gap 
de conhecimento” foram 
praticadas nos projetos 
em questão.  

As atividades de 
mapeamento do novo 
conhecimento requerido 
pelo projeto , a avaliação 
do nível de conhecimento 
das pessoas que farão parte 
do projeto e o cruzamento 
entre as duas para 
apuração do “gap de 
conhecimento” foram 
praticadas nos projetos em 
questão.  
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Formas de conversão 
do conhecimento 
Nonaka & Takeuchi 
(1997) 

Nestes projetos relata -
dos a empresa A, utili-
zou-se de todas as for-
mas de conversão do 
conhecimento dos 
fornecedores para 
internalizar o conhe-
cimento. Porém foi 
evidenciada a predomi-
nância das formas 
Socialização e In-
ternalização e a forma 
mais eficaz relatada 
pelos gerentes foi o da 
Externalização na 
medida em que ocor-
reu. 

Nestes projetos rela -
tados, a empresa B 
utilizou-se de todas 
as formas de con-
versão do conhe-
cimento dos forne-
cedores para inter-
nalizar o conhe-
cimento. Porém foi 
evidenciada a pre-
dominância das for-
mas Socialização e 
Internalização, e a 
forma mais eficaz 
relatada pelos ge-
rentes foi a da 
Socialização. 
 

Nestes projetos rela -
tados, a empresa C 
utilizou-se de todas as 
formas de conversão do 
conhecimento dos for-
necedores para in -
ternalizar o conhe-
cimento. 
Porém foi evidenciada 
a predominância das 
formas Socialização e 
Internalização, e a 
forma mais eficaz 
relatada pelos gerentes 
foi a da Externalização 
à medida  que ocorreu. 

Nestes projetos relatados, 
o Fornecedor A utilizou-
se de todas as formas de 
conversão do conhe-
cimento dos fornecedores 
para internalizar o 
conhecimento. Não foi, 
porém, evidenciada a 
predominância de uma 
das  formas de conversão 
de conhecimento e a 
forma mais eficaz 
relatada pelos gerentes 
variou, ora foi a 
Socialização ora foi a da 
Combinação.   

Nestes projetos relatados, o 
Fornecedor B utilizou-se de 
todas as formas de 
conversão do conhecimento 
dos fornecedores para 
internalizar o conhe-
cimento. Não foi, porém, 
evidenciada a predo-
minância de uma das  
formas de conversão de 
conhecimento e a forma 
mais eficaz relatada pelos 
gerentes foi a Socialização 
para os dois projetos, 
embora com diferenças de 
eficácia entre os dois 
projetos relatados.  

Instrumentos de 
transferência de 
conhecimento, 
Sveiby (2001) Tavares 

Os instrumentos de 
transferência de conhe-
cimento utilizados nos 
projetos pesquisados 

Os instrumentos de 
transferência de co-
nhecimento utilizados 
nos projetos pesqui-

Os instrumentos de 
transferência de conhe-
cimento utilizados nos 
projetos pesquisados 

Os instrumentos de 
transferência de conhe-
cimento utilizados nos 
projetos pesquisados fo-

Os instrumentos de 
transferência de conhe-
cimento utilizados nos 
projetos pesquisados fo-
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et al. (2001), Nonaka 
& Takeuchi (1997), 
Karhu (2002), Fagan 
(2001) , Tsang (2002) , 
Mccoy (2001) e 
Kamara et al. (2002) 
 

foram:  
Treinamento de Meto -
dologia; 
Treinamento nas Novas 
Tecnologias; 
Elaboração de docu-
mentação nas Novas 
Tecnologias; 
Sessão de “overview” 
ou “mentoring”; 
Entrevistas e obser-
vação do trabalho dos 
profissionais técnicos; 
Utilização dos docu-
mentos resultados das 
entrevistas para dis-
seminação da expe-
riência.  
 

sados foram: 
Treinamento nas No-
vas Tecnologias; 
Elaboração de docu-
mentação nas Novas 
Tecnologias; 
Sessão de 
“overview” ou 
“mentoring”; 
Assinatura do “non 
disclusure 
information”. 

foram: 
Treinamento nas Novas 
Tecnologias; 
Elaboração de docu-
mentação nas Novas 
Tecnologias; 
Sessão de “overview” 
ou “mentoring”; 
A empresa fornecedora 
solicita uma assinatura 
“no disclusure”; 
Entrevistas e obser-
vação do trabalho dos 
profissionais técnicos. 
 

ram: 
Treinamento nas Novas 
Tecnologias; 
Elaboração de docu-
mentação nas Novas 
Tecnologias; 
Sessão de “overview”ou 
“mentoring”; 
Entrevistas e observação 
do trabalho dos pro-
fissionais técnicos; 
 
 

ram:  
Treinamento de Meto -
dologia; 
Treinamento nas Novas 
Tecnologias; 
Elaboração de docu-
mentação nas Novas 
Tecnologias; 
Sessão de “overview”ou 
“mentoring”; 
Empresa fornecedora so-
licita uma assinatura “no 
disclusure information” 
para preservar a não 
divulgação do conhe-
cimento para os seus 
concorrentes;  
Entrevistas e observação 
do trabalho dos pro-
fissionais técnicos; 
Documentação das entre-
vistas para disseminação.  
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Nível de 
conhecimento dos 
profissionais da 
equipe 

O nível de 
conhecimento dos 
profissionais da equipe 
dos projetos nas novas 
tecnologias no início 
do projeto foi 
considerado de nível 
mínimo para médio.  
 

O nível de 
conhecimento dos 
profissionais da equi-
pe dos projetos nas 
novas tecnologias no 
início do projeto foi 
considerado de nível 
mínimo para regular.  
 

O nível de conhe-
cimento dos pro-
fissionais da equipe dos 
projetos nas novas 
tecnologias no início 
do projeto foi 
considerado de nível 
mínimo para regular.  
 
 

O nível de conhecimento 
dos profissionais da 
equipe dos projetos nas 
novas tecnologias no 
início do projeto foi 
considerado de nível 
regular para médio.  

O nível de conhecimento 
dos profissionais da equipe 
dos projetos nas novas 
tecnologias no início do 
projeto foi considerado de 
nível mínimo para regular. 

Interações Pessoais x 
Interações Formais ao 
longo do Proje to,  
Tsang (2002) 

As interações pessoais 
foram mais efetivas nos 
estágios iniciais do 
processo de trans-
ferência do conhe-
cimento e as mais 
formais com docu-
mentos e rotinas foram 
mais efetivas quando o 
estágio de trans-
ferência foi concluído.   

As interações pe-
soais foram mais 
efetivas nos estágios 
iniciais do processo 
de transferência do 
conhecimento e as 
mais formais com 
documentos e rotinas 
foram mais efetivas 
quando o estágio  de 
transferência foi 
concluído.   

As interações pessoais 
foram mais efetivas nos 
estágios iniciais do 
processo de trans-
ferência do conhe-
cimento e as mais 
formais com docu-
mentos e rotinas exis-
tiram mais para 
constar, não de forma 
efetiva, quando o 
estágio de trans-

As interações pessoais 
foram mais efetivas nos 
estágios iniciais do 
processo de transferência 
do conhecimento e as 
mais formais com 
documentos e rotinas 
foram mais efetivas 
quando o estágio de 
transferência foi con-
cluído.   

As interações pessoais 
foram mais efetivas nos 
estágios iniciais do 
processo de transferência 
do conhecimento e as mais 
formais com documentos e 
rotinas foram mais efetivas 
quando o estágio de 
transferência foi concluído, 
pois era fundamental 
discutir muito no início do 
projeto a solução a ser 
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ferência foi concluído.   adotada.  

Conhecimentos 
fundamentais para os 
Projetos, 
McCoy (2001) 

Nestes projetos os 
conhecimentos fun-
damentais eram: 
a.“XML, e do Processo 
de SPB”; 
b.“Linguagens de Pro-
gramação, Arquitetura 
em ambientes Distri-
buídos”; 
c."comunicação via 
Rádio".  

Nestes projetos os 
conhecimentos fun-
damentais eram: 
Qualidade de dados e 
conhecimento do 
software básico para 
Integração dos ca-
dastros”; 
“Arquitetura técnica 
de servidores e de 
dados”; 
“Programação VB”; 
“Metodologia das 
ferramentas”. 

Nestes projetos os 
conhecimentos fun-
damentais eram: 
Processo de sin -
cronismo de voz e 
dados; 
Unidade de Resposta 
Audível; 
Gravador de Voz; 
Conhecimento das re-
gras de negócio; 
Segurança e trans-
missão de dados. 
  
 

Nestes projetos os 
conhecimentos funda-
mentais eram: 
Conhecimento da Plata -
forma .Net; 
Web Services; 
XML; 
Processo de Interação 
entre as tecnologias  
distintas. 
 
 

Nestes projetos os co-
nhecimentos fundamentais 
eram: 
Capacitação no uso da 
ferramenta, interpretação 
dos dados da console para 
tomada de decisão, pro-
cesso de navegação nas 
telas e um nível geral de 
conhecimento das tecno-
logias vigentes; 
Uso dos equipamentos e da 
aplicação que deveriam 
funcionar nas agências. 

Treinamento como 
instrumento de 
transferência, Takeishi 
(2002) , Marçula  
(2001) , Sveiby 

O treinamento como 
instrumento de trans-
ferência do conhe-
cimento ocorreu, mas 
não como uma prática 

O treinamento como 
instrumento de trans-
ferência do conhe-
cimento ocorreu.  

O treinamento como 
instrumento de trans-
ferência do conhe-
cimento ocorreu du-
rante a fase de 

O treinamento como 
instrumento de trans-
ferência do conhecimento 
ocorreu num dos casos 
somente.  

O treinamento como 
instrumento de trans-
ferência do conhecimento 
ocorreu nos dois projetos.  
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(2001) , PmBok (2000) geral nos projetos.  implantação para a 
equipe técnica.  

Participação do 
fornecedor,  Frezatti 
& Tavares (1999), 
Karlsson et al. (1998), 
Takeishi (2002) , Kern 
& Willcoks (2000) , 
Tserng & Lin (2002), 
Heckman (1999), 
Fagan (2001) e 
PmBok (2000) 

A participação do 
fornecedor foi quali-
ficada como “cola -
borativa” havendo real 
interesse no processo 
de transferência do 
conhecimento. Os ge-
rentes de projeto foram 
unânimes em dizer que 
os projetos não seriam 
implementados com o 
mesmo nível (prazo/ 
custo/qualidade) sem a 
participação dos for-
necedores. 

A participação do 
fornecedor foi quali-
ficada como boa 
para um gerente e 
como “deixando a 
desejar” pelo outro,  
havendo médio inte -
resse no processo de 
transferência do 
conhecimento num 
projeto e nenhum 
para o outro projeto.  
Os gerentes de 
projeto foram unâ-
nimes em dizer que 
os projetos não se-
riam implementados 
com o mesmo nível  
(prazo/ custo/ 
qualidade) sem a 

A participação do 
fornecedor foi quali-
ficada como boa e 
média havendo real 
interesse no processo 
de transferência do 
conhecimento para um 
projeto e nem tanto 
para o segundo não 
havendo muita proa-
tividade por parte do 
fornecedor. Os geren-
tes de projeto foram 
unânimes em dizer que 
os projetos não seriam 
implementados com o 
mesmo nível  (prazo/ 
custo /qualidade) sem a 
participação dos 
fornecedores.   

A participação do 
fornecedor foi quali-
ficada como dissemi-
nadora de transferência 
do conhecimento. Os 
gerentes de projeto foram 
unânimes em dizer que os 
projetos não seriam 
implementados com o 
mesmo nível  (prazo/ 
custo/qualidade) sem a 
participação dos forne-
cedores. 
 
 
 

A participação do 
fornecedor foi qualificada 
como agregadora nos 
processos de redução de 
custos. Os gerentes de 
projeto foram unânimes em 
dizer que os projetos não 
seriam implementados com 
o mesmo nível  (prazo/ 
custo/qualidade) sem a 
participação dos forne-
cedores pois houve 
agregação de redução de 
custos. 



 

 
 

215

Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

participação dos 
fornecedores apesar 
dos problemas ge-
rados por um dos 
fornecedores.  

O nível de 
conhecimento 
necessário a ser 
transferido 

O nível de conhe-
cimento necessário a 
ser transferido foi 
considerado médio 
pelos gerentes de 
projeto.  
 

O nível de conhe-
cimento necessário a 
ser transferido foi 
considerado alto 
pelos gerentes de 
projeto.  

O nível de conhe-
cimento necessário a 
ser transferido foi 
considerado médio 
pelos gerentes de 
projeto.  
 

O nível de conhecimento 
necessário a ser trans-
ferido foi considerado 
médio pelos gerentes de 
projeto.  

O nível de conhecimento 
necessário a ser transferido 
foi considerado alto pelos 
gerentes de projeto.  

Capacidade de 
adaptação à nova 
tecnologia  

A capacidade de 
adaptação à nova 
tecnologia foi consi-
derada de forma bem 
diversa nos projetos 
analisados: Regular, 
Média e Boa.  A 
capacidade do forne-
cedor em agregar a 

A capacidade de 
adaptação à nova 
tecnologia foi consi-
derada boa para os 
projetos analisados.  
A capacidade do 
fornecedor em agre-
gar a nova tecno-
logia foi considerada 

A capacidade de 
adaptação à nova 
tecnologia foi consi-
derada de forma bem 
diversa nos projetos 
analisados:  Média.  A 
capacidade do forne-
cedor em agregar a 
nova tecnologia foi 

A capacidade de 
adaptação à nova tecno-
logia foi considerada de 
forma bem diversa nos 
projetos analisados: 
Média e Ótima.  A 
capacidade do forne-
cedor em agregar a nova 
tecnologia foi conside-

A capacidade de adaptação 
à nova tecnologia foi 
considerada de forma bem 
diversa nos projetos 
analisados: Boa e Ótima.  
A capacidade do forne-
cedor em agregar a nova 
tecnologia foi considerada 
Regular e Ótima. 
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nova tecnologia foi 
considerada boa.  

boa e mínima.  considera média. rada Regular e Ótima.  

Nível de 
conhecimento 
transferido 

O nível de conhe-
cimento transferido foi 
considerado alto, em-
bora o nível de 
conhecimento inicial 
tenha sido considerado 
médio.  

O nível de conhe-
cimento transferido 
foi considerado alto.  

O nível de conhe-
cimento transferido foi 
considerado médio e 
alto.  

O nível de conhecimento 
transferido foi consi-
derado alto. 

O nível de conhecimento 
transferido foi considerado 
alto e mínimo.  

Principais problemas e 
desafios relacionados 
à transferência de 
novos conhecimentos 

Os principais proble -
mas e desafios 
relacionados à trans-
ferência de novos 
conhecimentos foram: 
Material Didático e 
problemas na escolha 
dos profissionais inter-
nos que fossem receber 
as informações assim 
como capacidade de 
transmissão do conhe-

Os principais pro-
blemas e desafios 
relacionados à trans-
ferência de novos 
conhecimentos 
foram: 
O balanceamento 
entre a entrega do 
projeto e a trans-
ferência do conhe-
cimento”; 
“No caso da nova 

Os principais pro-
blemas e desafios 
relacionados à trans-
ferência de novos 
conhecimentos foram: 
Prazos agressivos im-
pedem uma trans-
ferência adequada e o 
conhecimento total dos 
analistas da empresa 
faz com que se deixe 
muita coisa nas mãos 

Os principais problemas 
e desafios relacionados à 
transferência de novos 
conhecimentos foram: 
Despreparo e insegu-
rança da parte receptora 
do conhecimento; 
O desafio é manter o 
profissional focado e não 
ficar pesquisando tudo o 
que há de novo, mas 
somente o que ele ne-

Os principais problemas e 
desafios relacionados à 
transferência de novos 
conhecimentos foram: 
Ter os recursos pro-
fissionais com conhe-
cimento  necessário; 
Maior participação da 
empresa cliente no 
processo de transferência 
do conhecimento; 
Falta de prioridade para o 
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cimento. 
Relacionamento in-
terpessoal e gestão de 
novas demandas du-
rante o processo de 
transferência de co-
nhecimento. 
Tempo, prazo e 
prioridades. 
 

tecnologia, o forne-
cedor teve apenas 
conhecimento super-
ficial da tecnologia 
(apresentações, cur-
sos) e pouca ou 
nenhuma experiência 
prática”; 
“O projeto demorou 
mais tempo do que o 
previsto”; 
“A transferência es-
tava prevista em 
contrato”. 

deles”; 
“Prazos agressivos 
impedem uma trans-
ferência adequada. 
Esta transferência, 
apesar de fazer parte 
dos aspectos gerais da 
contratação, normal-
mente não possuem um 
acordo mensurável pa-
ra validação da efetiva 
transferência do conhe-
cimento”. 

cessita para realizar seu 
trabalho. Além disso, as 
mudanças de cenário e 
forma de trabalho tam-
bém impactam.  
 

projeto. 
 

Tempo para a 
transferência de 
conhecimento 

O tempo para a 
transferência de conhe-
cimento variou de 
projeto para projeto, 1 
mês, 3 meses e um ano, 
mas todos foram em 
tempo de projeto. 

O tempo para a 
transferência de co-
nhecimento variou de 
projeto para projeto , 
4 meses e 1 ano, mas 
todos foram em 
tempo de projeto. 

O tempo para a 
transferência de conhe-
cimento variou de 
projeto para projeto, 
18 meses e 8 meses, 
mas todos foram em 
tempo de projeto.  

O tempo para a 
transferência de conhe-
cimento variou de projeto 
para projeto, 1 mês, e 3 
meses, mas todos foram 
em tempo de projeto. 

O tempo para a 
transferência de conhe-
cimento variou de projeto 
para projeto, 3 dias e 1,5 
ano, mas todos foram em 
tempo de projeto.  
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Forma de 
armazenamento do  
conhecimento 
adquirido, Abell 

 
O conhecimento ad-
quirido em dois 
projetos está arma-
zenado explicitamente 
de forma escrita, 
porém um deles não. O 
conhecimento está 
sendo disseminado 
através do processo de 
“mentoring”. O conhe-
cimento não está 
armazenado com a 
ajuda de aplicativos de 
T.I.  

 
O conhecimento 
adquirido em dois 
projetos não está 
totalmente arma-
zenado explicita -
mente, porém um 
deles possui parte do 
conhecimento explí-
cito de forma escrita. 
O conhecimento está 
sendo disseminado 
através do processo 
de “mentoring” para 
um projeto e para o 
outro não há dissemi-
nação. O conhe-
cimento não está 
armazenado com a 
ajuda de aplicativos 
de T.I. Um dos 
projetos possui as 
informações de ocor-

 
O conhecimento ad-
quirido em dois 
projetos está arma-
zenado explicitamente 
de forma escrita 
somente para um 
projeto. O conhe-
cimento não está sendo 
disseminado. O conhe-
cimento não está 
armazenado com a 
ajuda de aplicativos de 
T.I. 
 

 
O conhecimento adqui-
rido em dois projetos está 
armazenado explicita -
mente de forma escrita, e 
um deles também em 
base de dados. O 
conhecimento está sendo 
disseminado através do 
processo de treinamento 
interno e palestras. O 
conhecimento não está 
armazenado com a ajuda 
de aplicativos de T.I. 
embora possua conhe-
cimento armazenado 
numa base de dados.  

 
O conhecimento adquirido 
em dois projetos está 
armazenado explicitamente 
de forma escrita, em base 
de dados. O conhecimento 
está sendo disseminado 
através do processo de 
treinamento interno para 
um projeto e para o outro 
“mentoring” e palestras. O 
conhecimento  está armaze-
nado com a ajuda de 
aplicativos de T.I. para um 
dos projetos no sistema 
chamado “lições apren-
didas”.  
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

rências armazenadas 
numa Intranet.  

O grau de  
transferência do 
conhecimento. 

O grau de 
transferência do conhe-
cimento foi da ordem 
de 70% para dois 
projetos e 50% para 
um deles, porcentagens 
significativas, pois sem 
elas não se executaria 
o projeto com os 
mesmos resultados 
previstos.  

O grau de 
transferência do 
conhecimento foi da 
ordem de 70% para 
um dos projetos e 
50% para o outro 
deles, porcentagens 
significativas, pois 
sem elas não se 
executaria o projeto 
com os mesmos 
resultados previstos.  

O grau de 
transferência do conhe-
cimento foi da ordem 
de 70% para um dos 
projetos e 50% para 
outro deles, porcen-
tagens significativas, 
pois sem elas não se 
executaria o projeto 
com os mesmos 
resultados previstos.  

O grau de transferência 
do conhecimento foi da 
ordem de 70% para um 
projeto e 50% para 
outro, porcentagens sig -
nificativas, pois sem elas 
não se executaria o 
projeto com os mesmos 
resultados previstos. 

O grau de transferência do 
conhecimento foi da ordem 
de 100% para um projeto e 
70% para outro, por-
centagens significativas, 
pois sem elas não se 
executaria o projeto com os 
mesmos resultados 
previstos.  

Novo conhecimento 
permite uma avaliação 
de novas tecnologias 
correlatas, Oliveira Jr 
(1999) e Tserng & Lin 
(2002) 

O novo conhecimento 
permite uma avaliação 
de novas tecnologias 
correlatas de domínio 
de fornecedores para 
um possível novo 
projeto.  

O novo conhecimento 
permite uma ava-
liação de novas 
tecnologias correla -
tas de domínio de 
fornecedores para 
um possível novo 

O novo conhecimento 
permite uma avaliação 
de novas tecnologias 
correlatas de domínio 
de fornecedores para 
um possível novo 
projeto.  

O novo conhecimento 
permite uma avaliação de 
novas tecnologias corre-
latas de domínio de 
fornecedores para um 
possível novo projeto 

O novo conhecimento 
permite uma avaliação de 
novas tecnologias correla -
tas de domínio de 
fornecedores para um 
possível novo projeto.  
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

projeto.  

Modalidade do 
conhecimento mais 
consistente ou 
fundamental que foi 
transferido  

O conhecimento mais 
consistente ou fun-
damental para manu-
tenção dos processos 
implementados com os 
projetos pesquisados 
está na modalidade de 
conhecimento tácito, 
embora os gerentes 
reconheçam que a 
forma mais eficaz de 
conversão tenha sido a 
externalização. O 
ponto é que nem sem-
pre esta modalidade se 
fez presente. 

O conhecimento mais 
consistente ou fun-
damental para ma-
nutenção dos pro-
cessos implemen-
tados com os projetos 
pesquisados está na 
modalidade de co-
nhecimento tácito.  

O conhecimento mais 
consistente ou fun-
damental para ma-
nutenção dos processos 
implementados com os 
projetos pesquisados 
está na modalidade de 
conhecimento tácito 

O conhecimento mais 
consistente ou fun-
damental para ma-
nutenção dos processos 
implementados com os 
projetos pesquisados está 
na modalidade de conhe-
cimento tácito.  

O conhecimento mais 
consistente ou fundamental 
para manutenção dos 
processos implementados 
com os projetos pes-
quisados está na 
modalidade de conheci-
mento tácito. 

Transferência destes 
conhecimentos 
poderia ser mais 
eficaz 

A transferência destes 
conhecimentos, segun-
do os gerentes de 
projeto, poderia ser 

A transferência 
destes conhecimen-
tos, segundo os 
gerentes de projeto 

A transferência destes 
conhecimentos, segun-
do os gerentes de 
projeto, não poderia 

A transferência destes 
conhecimentos, segundo 
os gerentes de projeto, 
poderia ser mais eficaz 

A transferência destes 
conhecimentos, segundo os 
gerentes de projeto, 
poderia ser mais eficaz do 
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

mais eficaz do que 
realmente foi se 
tivesse: 
Treinamento prévio, 
para dois projetos; 
Mais tempo, segundo 
um dos projetos. 
 

poderia ser mais 
eficaz do que 
realmente foi se 
tivesse: 
“Poderia ter sido 
mais explícita”; 
“O fornecedor de-
veria ter sido mais 
capacitado”. 
 

ser mais eficaz do que 
realmente foi. 
 

do que realmente foi se 
tivesse: 
“As empresas clientes 
deveriam se preparar 
para o conhecimento da 
nova plataforma”. 

que realmente foi se 
tivesse: 
É fundamental sintonizar 
as expectativas entre 
cliente e fornecedor; 
“A equipe que está 
implantando uma nova 
solução deve ter o apoio do 
‘Sponsor’, pois sem isto 
não há transferência de 
conhecimento”; 
A estruturação da equipe 
neste caso de inovação 
tecnológica deve ser 
diferenciada, com foco, 
tempo dedicado para o 
novo conhecimento e o 
projeto em si. 

Correlação entre ações 
de Gerência do 
Conhecimento e fases 
do Projeto, PmBok 2000  

Fazendo uma correla -
ção entre ações de 
Gerência do Conhe-
cimento e as áreas de 

Fazendo uma 
correlação entre 
ações de Gerência do 
Conhecimento e as 

Fazendo uma 
correlação entre ações 
de Gerência do 
Conhecimento e as 
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

conhecimento do 
Projeto, os gerentes 
pesquisados responde-
ram que consideram as 
seguintes ações funda-
mentais: 
Mapeamento do Gap 
do conhecimento do 
Projeto: no item 
Planejamento de Re -
cursos; 
Treinamento: no item 
Desenvolvimento da 
equipe ( Execução) e 
Planejamento da 
Aquisição; 
Processo de trans-
ferência de conhe-
cimento: no item 
Planejamento de Re -
cursos, 
Desenvolvimento da 
equipe e Fechamento; 

áreas do conhe-
cimento do Projeto, 
os gerentes pesquisa-
dos responderam que 
consideram as se-
guintes ações fun-
damentais: 
Mapeamento do Gap 
do Conhecimento do 
Projeto:  Nos itens 
Gerência de Habili-
dades,  planejamento 
de Recursos (Pla-
nejamento), 
Aquisição de Pessoas 
(Planejamento), 
Desenvolvimento da 
equipe (Execução) e 
Planejamento de 
Aquisição 
(Planejamento); 
Treinamento: Nos 
itens Planejamento 

áreas do conhecimento 
do  Projeto, os gerentes 
pesquisados respon-
deram que consideram 
as seguintes ações 
fundamentais: 
Mapeamento do Gap 
do Conhecimento do 
Projeto:  Nos itens 
Gerência de Habili-
dades, aquisição de 
pessoas, Gerência de 
Aquisição (planeja-
mento de aquisição), 
Planejamento da Pro-
posta e Seleção de 
Fontes (execução); 
Treinamento: Nos itens 
Gerência de Custos do 
Projeto (planejamento 
de recursos),aquisição 
de pessoas; 
Processo de trans-
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

Processo de Armaze-
nagem do conheci-
mento: Futura dissemi-
nação: 
Desenvolvimento da 
equipe. 

de Recursos (Plane-
jamento) e  desen-
volvimento da equipe 
(Execução); 
Processo de trans-
ferência do conhe-
cimento: 
Desenvolvimento da 
equipe (Execução) e 
Fechamento; 
Processo de Arma-
zenagem do conhe-
cimento: Futura dis-
seminação: 
Desenvolvimento da 
equipe ( Execução )  
“documentação no 
final”. 

ferência do conhe-
cimento: Nos itens 
aquisição de pessoas, 
Desenvolvimento da 
equipe (Execução) e 
Fechamento; 
Processo de Arma-
zenagem do conhe-
cimento: Futura disse-
minação: 
Desenvolvimento da 
equipe (Execução ). 
 

Bloco 7: Desmembramento das respostas das questões referentes à Hipótese H6 - Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 
 

Bloco 7: Ambiente Existem programas Existem programas Existem programas Existem programas Existem programas 
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

Propício à Gerência 
do Conhecimento, 
Abell (2000) 

voltados para o 
treinamento e educação 
técnica, mas não 
existem processos 
voltados para o 
trabalho em equipe e 
facilitação de suporte 
técnico.  Quando um 
problema técnico com-
plexo é resolvido de 
forma adequada agre-
gando valor ao negócio 
o mesmo não é 
armazenado, o que 
poderia servir como 
conhecimento útil a ser 
disseminado para os 
demais profissionais 
envolvidos com pro-
blemas semelhantes.  A 
empresa também não 
utiliza soluções de 
mercado com função de 

voltados para o 
treinamento e edu-
cação técnica, mas 
não existem pro-
cessos voltados para 
o trabalho em equipe 
e facilitação de 
suporte técnico.  
Quando um problema 
técnico complexo é 
resolvido de forma 
adequada, agregando 
valor ao negócio, o 
mesmo não é ar-
mazenado, o que 
poderia servir como 
conhecimento útil a 
ser disseminado para 
os demais profissio -
nais envolvidos com 
problemas semelhan-
tes.  A empresa 
também não utiliza 

voltados para o trei-
namento e educação 
técnica, assim como 
processos voltados 
para o trabalho em 
equipe e facilitação de 
suporte técnico.  
Quando um problema 
técnico complexo é 
resolvido de forma 
adequada, agregando 
valor ao negócio, o 
mesmo é armazenado, 
o que poderia servir 
como conhecimento útil 
a ser disseminado para 
os demais profissionais 
envolvidos com proble -
mas semelhantes, caso 
houvesse consultas 
mais intensivas. A 
empresa também utiliza 
soluções de mercado 

voltados para o trei-
namento e educação 
técnica, assim como 
processos voltados para 
o trabalho em equipe e 
facilitação de suporte 
técnico.  Quando um 
problema técnico 
complexo é resolvido de 
forma adequada, agre-
gando valor ao negócio, 
o mesmo nem sempre é 
armazenado, o que po-
deria servir como 
conhecimento útil a ser 
disseminado para os 
demais profissionais en-
volvidos com problemas 
semelhantes.  A empresa 
também não utiliza 
soluções de mercado com 
função de armazenar 
conhecimento criado ou 

voltados para o trei-
namento e educação 
técnica, assim como 
processos voltados para o 
trabalho em equipe e 
facilitação de suporte 
técnico.  Quando um 
problema técnico complexo 
é resolvido de forma 
adequada, agregando valor 
ao negócio, sempre é 
armazenado até em mais de 
uma forma ou meio, o que 
poderá servir como 
conhecimento útil a ser 
disseminado para os 
demais profissionais en-
volvidos com problemas 
semelhantes.  A empresa 
também utiliza soluções 
com função de armazenar 
conhecimento criado ou 
absorvido pela mesma e /ou 
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

armazenar conhe-
cimento criado ou 
absorvido pela mesma 
e / ou profissionais da 
área de T.I.  Embora a 
maioria dos itens 
relacionados aos pro-
cessos que propiciam a 
criação de um 
ambiente de Gerência 
de Conhecimentos se-ja 
praticada na empresa 
A, a mesma não possui 
um processo explícito 
com este objetivo. Os 
processos que existem 
são importantes, mas 
informais.  
 

soluções de mercado 
com função de 
armazenar conheci-
mento criado ou 
absorvido pela mês-
ma e / ou pro-
fissionais da área de 
T.I.  Embora todos os 
itens relacionados 
aos processos que 
propiciam a criação 
de um ambiente de 
Gerência de Conhe-
cimentos sejam prati-
cados na empresa B,  
a mesma não possui 
um processo explícito 
com este objetivo. Os 
processos que exis-
tem são importantes, 
mas informais.  
 

com função de 
armazenar conheci-
mento criado ou 
absorvido pela mesma 
e / ou profissionais da 
área de T.I.  Embora a 
maioria dos itens rela -
cionados aos processos 
que propiciam a 
criação de um 
ambiente de Gerência 
de Conhecimentos seja 
praticada na empresa 
C, a mesma não possui 
um processo explícito 
com este objetivo. Os 
processos que existem 
são importantes, mas 
informais.  
 

absorvido pela mesma e/ 
ou profissionais da área 
de T.I. Embora a maioria 
dos itens relacionados 
aos processos que 
propiciam a criação de 
um ambiente de Gerência 
de Conhecimentos seja 
praticada no Forne-
cedor A, este não possui 
um processo explícito 
com este objetivo. Os 
processos que existem 
são importantes, mas 
informais. 

profissionais da área de 
T.I. Todos os itens rela -
cionados aos processos que 
propiciam a criação de um 
ambiente de Gerência de 
Conhecimento são pra-
ticados no Fornecedor B, e 
também possui um 
processo explícito com este 
objetivo. Os processos que 
existem são importantes, e 
são formais.  
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Questões do Modelo  
 

Empresa A Empresa B  Empresa C Fornecedor A Fornecedor B  

Informações 
Numéricas da 
Empresa 

Vide quadro geral no 
início capítulo 6  
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7.2 Interpretação Geral  

 
 
Esta interpretação foi preparada com base nas análises gerais dos Blocos 3, 4, 5, 6 e 7 

dos Questionários, conforme os Anexos a esta tese, sendo os dois primeiros a 

confirmação dos pré-requisitos para escolha dos casos, e os demais são os blocos 

centrais que representaram o desmembramento do modelo teórico e que foi testado 

na pesquisa. 

Estes blocos centrais são resultantes das pesquisas nas três empresas clientes e nas 

duas empresas fornecedoras de projetos de T.I. com componentes de inovação. Este 

processo de geração do Questionário com base nas hipóteses H4, H5, H6 e a 

consolidação do resultado da pesquisa são ilustrados através das Figuras 3 e 42, além 

da fundamentação metodológica do capítulo 5. A primeira análise foi feita 

comparando os resultados com o modelo proposto, conforme o capítulo 4, e, em 

seguida, a comparação entre os casos, ou seja, conformidade e coincidência entre si 

(YIN, 2001:68).  

As evidências relevantes e os aspectos mais significativos dos casos nortearam a 

consolidação dos resultados para a elaboração desta interpretação (YIN, 2001:154). 

Esta comparação foi possível através da organização do quadro do item 7.1 que 

coloca lado a lado o resultado de um grupo de questões desmembradas do modelo e 

que, consolidadas, representam as três hipóteses citadas acima.  

 
7.3 Análise dos Pré-Requisitos da Pesquisa 

 
De acordo com o planejado no capítulo 5, foi fundamental investigar se os casos 

escolhidos estavam aderentes aos pré-requisitos da pesquisa, ou seja, empresas que 

possuíssem processos de inovação tecnológica, que desenvolvessem projetos de T.I. 

Também seria importante que utilizassem o conhecimento dos fornecedores e que 

julgassem fundamental a internalização parcial destes conhecimentos com objetivo 

de poder julgar novas tecnologias correlatas e de poder projetar novos produtos e 



228 

 

serviços com inovações aos clientes com base no conhecimento acumulado, 

conforme Probst (2000), McFarlan (2002), Byrd & Turner (2001), Takeishi (2002) e 

Tidd et al. (1997). Os Blocos 3 e 4  do questionário trataram esta investigação, cujos 

resultados detalhados estão descritos no capítulo 6.  

De uma maneira geral, os resultados destes blocos mostraram que todas as empresas 

pesquisadas, empresas clientes A, B, C e  fornecedoras A, B, atenderam aos pré-

requisitos acima mencionados nas evidências relevantes e nos aspectos mais 

significativos dos casos. A diferença observada entre os clientes e fornecedores é que 

os primeiros utilizavam processos de inovação e de novas tecnologias por questões 

de concorrência, sobrevivência e atendimento aos clientes, enquanto que os segundos 

porque a tecnologia faz parte do seu “core” em termos de negócios.  

 

 
7.4 Interpretação dos itens investigados versus o modelo proposto e 

analisando a coincidência dos casos entre si envolvendo as 

empresas clientes e as empresas fornecedoras 

 
Este item visa comparar os resultados interpretados entre os casos, assim como 

comparar os casos com o modelo proposto no capítulo 4. Esta comparação está sendo 

feita por bloco, conforme a descrição original do modelo e dos questionários. Esta 

análise também está levando em consideração os resultados numéricos de aderência 

ao modelo proposto no capítulo 4, citados no item 6.8.  

 
 

7.4.1 Interpretação do Bloco 5: Nível de Interação com o (s) 
Fornecedor (es) e/ou com o Cliente 

 
A interpretação a seguir baseia-se na Hipótese H4: Deve haver uma melhoria do 

nível de interação entre as empresas fornecedoras e a empresa cliente. As 

referências à aderência ao modelo dizem respeito a esta hipótese. 
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O resultado da pesquisa mostrou que as empresas possuem um nível de interação 

com seus fornecedores ou clientes em evolução e não totalmente aderente ao modelo, 

conforme descrito no capítulo 4, com base nos autores Tserng & Lin (2002:107-108) 

e Kern & Willcocks (2000:328-329) que afirmam ser a melhoria do relacionamento 

fator de sucesso para os benefícios do processo de subcontratação. Embora a maioria 

dos gerentes entrevistados afirme que o nível de interação seja adequado, deixam 

transparecer que existem problemas como falta de regras claras de contratação e 

informalidade nos processos de habilitação de novos fornecedores ou subcontratação. 

A empresa cliente que mais se aproximou do modelo foi a empresa cliente C e a 

empresa fornecedora foi a Empresa B. O destaque da Empresa cliente C é que, além 

de existirem regras claras para homologação e concorrência entre os fornecedores, 

existem princípios de responsabilidade social que influenciam no relacionamento e 

interação com os fornecedores. Isto exemplifica que, quando os fornecedores agem 

de forma contrária a estes princípios como, por exemplo, com atitudes que ferem a 

preservação do meio ambiente, a Empresa C procura ajudar o (s) fornecedor (es) para 

que possam mudar sua atitude. É importante também ressaltar a posição da empresa 

cliente A que está revendo seus processos de subcontratação, e uma das ações que 

vale ressaltar foi a contratação como funcionários de profissionais das empresas 

subcontratadas com o objetivo nítido de internalizar o conhecimento que estava nas 

empresas fornecedoras. 

Do lado da visão dos fornecedores em relação aos clientes, existe o comentário sobre 

o despreparo técnico desses clientes, nem sempre sendo bom o relacionamento e 

sendo sempre os problemas relacionados aos projetos creditados aos fornecedores, o 

que, na visão deles, nem sempre é verdade. Uma outra colocação dos fornecedores é 

que as empresas clientes deveriam dar foco em projetos com componentes de 

inovação, principalmente no que se refere ao planejamento de tempo e recursos para 

absorver o novo conhecimento. Segundo os gerentes de projeto das empresas 

fornecedoras, os projetos com componentes de inovação não poderiam ser 

gerenciados da mesma forma que os projetos que utilizam tecnologias conhecidas 

pelas empresas clientes. O outro destaque foi o da empresa fornecedora B que 

mostrou total aderência na busca da interação adequada com seus clientes, 
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utilizando-se muito dos benefícios da G.C. nos projetos demandados por seus 

clientes, assim como através dos processos da G.P. Embora sem uma aderência 

completa ao modelo no âmbito geral de todos os casos, observa-se, no exemplo da 

empresa cliente C, no exemplo da empresa fornecedora B e no relato dos gerentes 

das demais empresas, uma necessidade e uma tendência em busca do modelo 

proposto como fator de sucesso para a subcontratação e para o atingimento dos 

objetivos dos projetos.  

 

7.4.2 Interpretação do Bloco 6: Processo de Transferência do 
Conhecimento 

 
A interpretação a seguir baseia-se na Hipótese H5: A transferência do 

conhecimento em tempo de projeto poderia ser composta dos seguintes 

instrumentos: treinamento, elaboração de documentação, “mentoring” e 

entrevistas.  As referências à aderência ao modelo dizem respeito a esta hipótese. 

 
Esta interpretação foi preparada com base nas análises gerais do Bloco 6 resultante 

das pesquisas nas três empresas clientes e nas duas empresas fornecedoras. A 

primeira análise foi feita comparando os resultados com o modelo proposto, 

conforme o capítulo 4 e, em seguida, a comparação entre os casos, ou seja, 

conformidade e coincidência destes casos entre si. Um outro aspecto considerado 

nesta interpretação levou em consideração as evidências relevantes e os aspectos 

mais significativos dos casos. O modelo traçado de transferência de conhecimento 

baseia-se nas pesquisas dos autores Sveiby (2001:344-358), Tavares et al. (2001:1-

8), Nonaka & Takeuchi (1997:68-69), Karhu (2002:436), Fagan (2001:5-26), Tsang 

(2002:835-854), Mccoy (2001:21-35) e Kamara et al. (2002:205-211). De uma forma 

geral, estes autores tratam do processo, das formas e dos instrumentos para a 

transferência do conhecimento.  

As evidências consideradas relevantes e os itens mais significativos relacionam-se 

aos seguintes pontos investigados: 

1. Projetos Pesquisados que envolveram novas tecnologias para as respectivas 
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empresas no momento em que foram desenvolvidos. No caso dos itens 

abaixo, “d” e “e” representaram projetos com inovação para as empresas 

clientes destes fornecedores. Trata-se de projetos cuja maioria poderia ser 

representada na curva do ciclo de vida da adoção de tecnologia. Se for 

retomado Moore (1996:26), pode-se dizer que estes projetos estariam 

representados do lado esquerdo da curva, ou seja, os empreendedores desses 

projetos seriam classificados como adeptos iniciais ou maioria inicial. As 

empresas, onde estes projetos foram executados, dada a “penosa dependência 

de tecnologia” e ações de desenvolvimento, localizam-se no segundo 

quadrante estratégico, segundo McFarlan (2002:46-50). Estes projetos, 

analisados com base na citação de Blechar (1998:6), envolveram mudanças 

nos ambientes da tecnologia instalada e/ou da arquitetura técnica e/ou da 

camada de aplicação. Mudanças estas, que em graus diferentes representaram 

uma inovação tecnológica para a empresa que a demandou.  Os projetos a 

seguir estão agrupados por empresa pesquisada: 

a. Sistema Brasileiro de Pagamentos; Novo Internet Banking Pessoa Física; 

Cadastramento de clientes através de um equipamento “Pocket-PC” do 

banco A; 

b. CRM com foco no Call-Center, Integração de Cadastros, do banco B; 

c. Infra-estrutura de segurança e transmissão de dados para o projeto Cartão 

de Crédito para redes específicas do comércio e Infra-estrutura de Call 

Center do banco C; 

d. Cartão de compras no comércio consignado em folha e Sistema de 

compra e venda de títulos do Tesouro Nacional através da Internet para 

pessoas físicas, do fornecedor A; 

e. Sistema de Gerenciamento de disponibilidade de recursos técnicos e 

Projeto para geração da infra-estrutura para agências do fornecedor B. 

2. Mapeamento do novo conhecimento, McCoy (2001); Tavares et al. (2001), 

Abell (2000); e Kamara et al. (2002): Foi constatado que, nas três empresas 

clientes A, B e C, o mapeamento do conhecimento necessário ao projeto com 

características de inovação, o mapeamento do nível de conhecimento das 

pessoas que irão participar do projeto e do mapeamento do “gap de 
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conhecimento” necessário foram praticados nestas empresas, mas de maneira 

informal e não constante. Este mapeamento sempre é feito com a ajuda do 

fornecedor da nova tecnologia. Para os casos dos fornecedores A e B 

pesquisados, o mapeamento é realizado de maneira formal.  

3. Formas de conversão do conhecimento, Nonaka & Takeuchi (1997): Nos 

casos pesquisados, empresas clientes A, B, e empresas fornecedoras A e B 

utilizaram-se de todas as formas de conversão de conhecimento, ou seja, 

socialização, externalização, combinação e internalização. A empresa 

cliente C utilizou-se de três das quatro formas. Pode-se dizer que não existe 

um foco em nenhuma delas em termos de utilização, mas a forma considerada 

mais eficaz pelas empresas clientes B e C e empresas fornecedoras A e B foi 

a da socialização, ou seja, a transferência do conhecimento tácito para 

conhecimento tácito. 

4. Os instrumentos de transferência de conhecimento, Sveiby (2001), 

Tavares e al. (2001), Nonaka e Takeuchi (1997), Karhu (2002), Fagan (2001), 

Tsang (2002), Mccoy (2001) e Kamara et al. (2002): Foi observado que os 

instrumentos utilizados por todas as empresas clientes e fornecedoras 

foram:  

a. Treinamento (para novas tecnologias ou para metodologia); 

b. Documentação do novo conhecimento; 

c. “Mentoring” ou treinamento “on the job” ou “learning-by-doing”. O 

destaque aqui é o comentário de um dos gerentes reafirmando a 

importância deste instrumento - “você deve estar no cenário do cliente, na 

casa dele”.  

Os demais instrumentos como entrevistas e a assinatura do documento “non 

disclusure” também foram citados, mas não por todas as empresas.   

5. Interações Pessoais x Interações formais ao longo do projeto, Tsang 

(2002): As empresas clientes A e B e as empresas fornecedoras A e B 

concordaram que as interações pessoais foram mais efetivas nos estágios 

iniciais do processo de transferência do conhecimento e as mais formais, 
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com documentos e rotinas, mais efetivas quando o estágio de transferência 

foi concluído. No caso da empresa cliente C, foi colocado que as interações 

foram pessoais do início ao fim dos projetos.  

6. A participação do fornecedor, Frezatti & Tavares (1999), Karlsson et al 

(1998), Takeishi (2002), Kern & Willcoks (2000), Tserng & Lin (2002), 

Heckman (1999), Fagan (2001) e PmBok (2000): A empresa cliente A e as 

empresas fornecedoras A e B afirmaram que a participação dos fornecedores 

foi qualificada como colaborativa, disseminadora de conhecimento e 

agregadora de processos de redução de custos. O destaque  neste item é que 

todas as empresas clientes e fornecedoras dos projetos pesquisados em 

questão não seriam implementados com o mesmo nível de 

(prazo/custo/qualidade) sem a participação dos fornecedores. 

7. Forma de Armazenamento do conhecimento, Abell (2000), Kamara et al. 

(2002): dos projetos pesquisados, 8 têm seu conhecimento armazenado de 

forma explícita, e 3 deles não. A empresa cliente A tem dois projetos com 

conhecimento armazenado de forma explícita e um não. As empresas clientes 

B e C têm um dos projetos com conhecimento armazenado de forma explícita 

e o outro não. As empresas clientes A e B, e as empresas fornecedoras A e B 

têm o conhecimento destes projetos disseminados na empresa, sendo que os 

dois primeiros através do instrumento do “mentoring” e os dois últimos 

através de treinamento e palestras, e treinamento e “mentoring”. A única 

empresa que informou ter um processo estruturado de uso de aplicativos para 

armazenamento e recuperação do conhecimento gerado por projetos com 

características de inovação foi a empresa fornecedora B. A empresa 

fornecedora A informou que armazena conhecimento em uma base de dados, 

mas de uma forma pouco estruturada.  

8. Modalidade do conhecimento mais consistente ou fundamental que foi 

transferida, Nonaka & Takeuchi (1997): Todos os gerentes pesquisados 

afirmaram que o conhecimento mais consistente ou fundamental que foi 

transferido estava sob a modalidade do conhecimento Tácito.  
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9. Aspectos complementares do processo de transferência de conhecimento: 

Todos os gerentes pesquisados de todas as empresas afirmaram que o 

conhecimento inicial para o projeto com características de inovação estava 

abaixo do necessário e o nível de conhecimento necessário a ser transferido 

foi considerado médio e alto pelos gerentes pesquisados, sendo que o nível de 

conhecimento efetivamente transferido foi considerado entre médio e alto de 

50% a 100%. O tempo para a transferência de conhecimento entre os projetos 

variou de três dias a 1 ano e meio, sendo que a maioria levou mais de três 

meses. 

10. Fases do Projeto com ações voltadas para a Gerência do Conhecimento 

em projetos de inovação tecnológica: (este item somente foi submetido às 

empresas clientes). Um resumo deste resultado pode ser observado abaixo na 

Figura 46. 

a. Todos os gerentes das empresas clientes afirmaram que as atividades de 

mapeamento do “gap” de conhecimento, treinamento, processo de 

transferência do conhecimento e processo de armazenagem do 

conhecimento para futura disseminação devam ser previstas em tempo de 

projeto. 

b. As coincidências entre os casos somente ocorreram para os processos de 

transferência de conhecimento e armazenagem do conhecimento para 

futura disseminação, os quais, segundo os gerentes das empresas clientes 

A, B e C, devem ser previstos no processo de Desenvolvimento da equipe 

(Execução), item 9.3 PmBok (2000). 

c. Para os outros itens, as coincidências entre os casos foram parciais como 

segue: 

1 O processo de Mapeamento do “gap” de conhecimento, segundo os 

gerentes das empresas clientes B e C, deve ser previsto nos processos 

Gerência de Habilidades item 2.4 PmBok (2000), Aquisição de 

Pessoas, item 9.2 PmBok, e Planejamento de Aquisição, item 12.1 

PmBok; 

2 O processo de Treinamento, segundo as empresas clientes B e C, deve 

ser previsto na fase de Planejamento de recursos e, segundo as 
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empresas clientes A e B, no processo Desenvolvimento da equipe 

(Execução), item 9.3 PmBok (2000). 

3 O processo de Transferência de Conhecimento, segundo as empresas 

clientes B e C, deve ser previsto no processo Fechamento do Contrato, 

item 12.6 do PmBok (2000); 

4 As outras sugestões dos processos são isoladas e não foram 

consideradas. 

11. Principais problemas relacionados e o que poderia ser diferente para 

aprimorar a eficácia da transferência de conhecimento. Alguns gerentes 

afirmaram que: 

a. Deveria haver mais tempo para o projeto; 

b. Deveria haver maior participação das empresas clientes no processo de 

transferência do conhecimento; 

c. As empresas clientes deveriam se preparar mais em termos dos novos 

conhecimentos; 

d. O fornecedor deveria ser mais capacitado na nova tecnologia; 

e. Seria fundamental sintonizar as expectativas entre os clientes e os 

fornecedores; 

f. Um dos principais desafios era o balanceamento entre a entrega do projeto 

e a transferência do conhecimento do fornecedor para os membros do 

projeto; 

g. A estruturação da equipe, neste caso de inovação tecnológica, deve ser 

diferenciada com foco, tempo dedicado para o novo conhecimento e para 

a execução do projeto em si.  
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FIGURA 46: RESULTADO DA VISÃO DA UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA G.C. NOS 

PROCESSOS DA GP.  
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Em todos os casos pesquisados de empresas clientes e fornecedoras, o modelo de 

transferência de conhecimento foi constatado, embora em graus e formas diversas. 

Observou-se também que, considerando os pontos analisados de mapeamento do 

conhecimento, formas de conversão do conhecimento, instrumentos de transferência 

do conhecimento, formas de armazenamento do conhecimento, modalidade do 

conhecimento mais consistente, nível de conhecimento transferido, sugestões de 

inclusão de atividades da G.C. em processos da Gerência do Projeto, que: 

1. O processo de transferência do conhecimento precisa evoluir se comparar 

os resultados da pesquisa com o modelo proposto, principalmente quanto ao 

processo da explicitação do conhecimento.  Todos os gerentes de projeto 

pesquisados informaram que, após o processo de transferência do 

conhecimento, a forma mais consistente de conhecimento estava na 

modalidade do conhecimento tácito. Esta constatação mostra a fragilidade 

do processo da G.C. Embora em muitos dos casos existam documentações 

dos projetos, existe a afirmação clara de que a documentação foi feita 

“somente para constar”. O instrumento da socialização é importante, mas, 

quando somente este é utilizado, o processo da G.C. torna-se incompleto e as 

empresas continuam dependendo unicamente das pessoas para 

prosseguimento e utilização dos conhecimentos adquiridos. 

2. Comparando os resultados, especificamente, com o modelo apresentado por 

Kamara et al. (2002), observa-se que existe um grupo considerado fonte de 

conhecimentos e o outro alvo para receber os novos conhecimentos. Cada 

um destes grupos trabalha com três componentes: as pessoas, papéis e 

software, conforme descrição do capítulo 4. Ao comparar este modelo com 

os resultados dos casos pesquisados, observa-se que o grande foco foi o 

componente das pessoas, com exemplos isolados de papéis e software, 

como o caso da empresa fornecedora B. 

3. Um outro aspecto que mostra a necessidade de evolução do ambiente para 

G.C. é o fato de não ter sido constatado, nos casos pesquisados, exceto no 

fornecedor B, função formal de administrador ou integrador do 
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conhecimento, conforme literatura, Marçula (2001:130-134) e Karhu 

(2002:430-446). 

4. A evolução também pode ser analisada partindo-se do conhecimento 

“incorporado pelas pessoas” e evoluindo para o conhecimento 

“incorporado no capital” (PRAHALAD, 1998:20).  Usando-se esta visão 

pode-se afirmar, com base em todas as evidências, que no conhecimento dos 

casos analisados esta incorporação tende mais para o grupo do conhecimento 

“incorporado nas pessoas” do que para o grupo do conhecimento 

“incorporado no capital”.  Esta afirmação também está alinhada com a 

afirmação do item 1, na qual se constata que o conhecimento mais 

consistente, existente após as transferências de conhecimento, encontrava-se 

na modalidade do conhecimento tácito, isto em todos os projetos 

pesquisados.  

5. A necessidade de diferenciar-se na ênfase para determinados processos 

da G.P., em projetos com componentes de inovação versus aqueles com 

ambiente de tecnologia conhecida, também é constatada nos casos 

pesquisados. Isto ocorre na medida em que os gerentes de projeto 

pesquisados têm uma missão dupla, ou seja, missão de internalizar o novo 

conhecimento e a missão de implementar o projeto em si, Meredith & 

Mantel (1995), Tavares et al. (2001) e Tavares & Pessoa (1999a). 

A aderência ao modelo mostrou-se na medida em que todos os gerentes de projeto 

admitiram a importância da transferência do conhecimento dos fornecedores 

envolvidos em projetos com novas tecnologias. Existiu também coincidência entre 

processos utilizados na transferência de conhecimento. No entanto, o processo de 

transferência utilizou-se, na maioria dos casos, de processos somente focados nas 

pessoas, utilizando a modalidade da socialização para a conversão de conhecimento. 

A evolução para o modelo proposto está espelhada nos processos levantados na 

empresa fornecedora B, que utiliza processos da G.C. nos processos da G.P. em seus 

projetos.  
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7.4.3 Interpretação do Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do 
Conhecimento 

 
A interpretação a seguir baseia-se na Hipótese H6: Deve existir um ambiente 

propício à gerência do Conhecimento. As referências à aderência ao modelo dizem 

respeito a esta hipótese. 

 
O resultado mostrou que, para as empresas clientes A, B e C e para a empresa 

fornecedora A, embora a maioria dos itens relacionados aos processos que 

propiciam a criação de um ambiente de Gerência de Conhecimentos seja praticada  

nestas empresas, elas não possuem um processo explícito com este objetivo. Os 

processos que existem são importantes, mas informais. A única exceção neste 

item foi a empresa fornecedora B, pois todos os itens relacionados aos processos que 

propiciam a criação de um ambiente de Gerência de Conhecimento eram praticados 

nesta empresa e ela também possui um processo explícito com este objetivo. Na 

empresa fornecedora B, os processos que existem são importantes, e são formais. 

Nesta empresa, além dos processos que merecem destaque, há os processos de 

armazenamento do novo conhecimento, assim como sua disseminação com uso de 

ferramentas de T.I., colocando o novo conhecimento à disposição de toda empresa e, 

em alguns casos, também à disposição dos clientes dela. 

 
 
7.5 Interpretação dos resultados obtidos e descritos acima versus as 

questões e as Hipóteses H4, H5 e H6 previamente propostas  

 
Questões abordadas no capítulo 2 após o detalhamento do problema deste estudo. 

 

QUESTÃO 1:  

Como aprimorar o modelo de aquisição dessas soluções dentro do contexto da 

Gerência de Projetos e transferência do conhecimento? 

 

O aprimoramento no modelo de aquisição das soluções de subcontratação de projetos 

de T.I. com componentes de inovação tecnológica deve dar-se basicamente pelas 
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seguintes medidas, conforme descrição dos itens 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3 do capítulo 7: 

1. Melhoria de interação entre as empresas clientes e as empresas fornecedoras, 

item referente à hipótese H4 dos capítulos 4 e 5. Através de processos de 

homologação e concorrências com regras claras e com oportunidades para 

todas as empresas fornecedoras. Embora esta realidade não seja 

completamente igual para todos os casos ao modelo traçado por Tserng & 

Lin (2002) e Kern & Willcoks (2000), observa-se que as empresas clientes 

buscam aprimorar este modelo e as empresas fornecedoras o apóiam 

totalmente. É importante ressaltar que a empresa cliente C e a empresa 

fornecedora B têm processos muito próximos do modelo mencionado acima.  

2. O planejamento e a execução de alguns processos da Gerência de 

Conhecimento em tempo de Projeto podem ajudar no êxito do projeto de T.I. 

com componentes de inovação. Abaixo alguns dos processos sugeridos, item 

referente à hipótese H5 dos capítulos 4 e 5: 

a. Mapeamento do “gap” do novo conhecimento versus o conhecimento 

interno atual durante a fase de planejamento do projeto (Gerência de 

Habilidades, Planejamento de Recursos e Aquisição de Pessoas). 

b. Treinamento da equipe interna do projeto nas novas tecnologias durante 

os processos de Planejamento de Recursos, Desenvolvimento da equipe. 

c. Planejamento da transferência do novo conhecimento para a equipe 

interna nos processos de Desenvolvimento da equipe e de Fechamento 

do contrato, indicando a importância da formalização desta atividade 

com os fornecedores.  

d.  Planejamento de processo de armazenagem do novo conhecimento e 

futura disseminação durante o processo de Desenvolvimento da equipe. 

e. O projeto com componentes de inovação deve ser planejado e 

executado com muito maior foco do que os demais tipos de projetos 

onde a tecnologia é conhecida e dominada pelos membros da equipe 

interna do projeto.  Este foco é fundamental, pois o gerente do projeto 

deverá preocupar-se em balancear as atividades de transferência do 

conhecimento com a execução e entrega do projeto em si. 
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3. A melhoria da interação com os fornecedores e o uso de processos da 

Gerência do conhecimento em tempo de projeto, tem um complemento 

importante na criação de um ambiente propício para a Gerência do 

Conhecimento, item referente à hipótese H6 dos capítulos 4 e 5. 

Este ambiente não se mostrou completo em todos os casos pesquisados. A 

maioria deles mostrou que existem processos que facilitam a Gerência do 

Conhecimento, porém não completos e de maneira informal. A única exceção 

foi o caso da empresa fornecedora B, que possui um processo adequado de 

criação, uso e disseminação do conhecimento com uso inclusive de processos 

e ferramentas de T.I. para tal. O resultado da Figura 46 mostra que o processo 

de armazenagem de conhecimento, para futura disseminação, deve fazer parte 

dos processos da G.P. durante o processo de R.H.  desenvolvimento da 

equipe.  

 

 

QUESTÃO 2: 
Qual a melhor forma de transferência do conhecimento em tempo de projeto? 

A adequada forma de transferência do conhecimento pressupõe os passos a seguir de 

acordo com o que mostrou a pesquisa de campo nas três empresas clientes e nas duas 

empresas fornecedoras. Dos instrumentos de transferência de conhecimento previstos 

na hipótese H5, confirmaram-se os seguintes, para os casos pesquisados: 

1. Treinamento prévio ou durante o planejamento e execução do projeto; 

2. Documentação do projeto, e principalmente do novo conhecimento; 

3. Processo de “mentoring”, no qual a empresa fornecedora, através de seus 

profissionais, transfere o conhecimento em tempo de projeto, mostrando 

como se faz e, em seguida, acompanhando os profissionais da empresa cliente 

na execução das atividades. 

Complementarmente também se levantou as seguintes recomendações dos gerentes 

de projeto ligadas ao planejamento e execução da transferência do conhecimento 

durante os processos dos projetos: 

1. Mapeamento do “gap” do novo conhecimento para se saber o que é 
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necessário ser transferido dos fornecedores; 

2. As formas de conversão do conhecimento podem ser as mais diversas; 

3. Os instrumentos de transferência de conhecimento utilizados por todos os 12 

gerentes de projeto pesquisados foram: 

a.  Treinamento (para as novas tecnologias ou para metodologia); 

b.  Documentação do novo conhecimento; 

c.  “Mentoring” ou treinamento “on the job” ou “learning-by-doing”. 

Este é o principal instrumento através do qual o fornecedor 

inicialmente executa as atividades e mostra “como se faz”, em seguida 

os membros da equipe interna do projeto executam e são 

supervisionados pelos fornecedores; 

4. As interações pessoais entre as pessoas da empresa cliente e as pessoas da 

empresa fornecedora devem ser mais intensas no início do projeto, 

transformando-se ao longo do projeto para interações formais. Isto significa 

que o gerente do projeto deve dar mais foco nos relacionamentos no início do 

projeto principalmente porque uma das formas mais utilizadas de conversão 

do conhecimento foi a Socialização, e o conhecimento mais consistente, na 

forma do conhecimento Tácito. A busca da formalização também deve ser 

perseguida ao longo do projeto através das documentações. O aprimoramento 

do relacionamento entre os profissionais da equipe do projeto das empresas 

cliente e fornecedora não deve substituir a formalização e a explicitação do 

conhecimento; 

5. O armazenamento do conhecimento deve estar basicamente, com as pessoas 

que participaram do projeto e sob forma de documentação. Uma das melhores 

formas de armazenamento é através do uso de uma aplicação de T.I. onde são 

armazenados principalmente todos os problemas resolvidos e os principais 

conceitos do projeto. As formas de disseminação podem ser: treinamento, 

“mentoring” ou palestras internas. Caso a empresa possua uma aplicação de 

T.I. esta pode ser usada também para a disseminação do novo conhecimento.  
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7.6 Reformulação do modelo com base na pesquisa de campo 

 
Partindo-se do modelo original proposto no capítulo 4, e analisando-o à luz da 

pesquisa de campo, conforme interpretação do capítulo 7, no qual constam as 

respostas às questões básicas e a comprovação das hipóteses, pode-se concluir e 

comprovar aspectos do modelo presentes e coincidentes em todos os casos. Além 

deste aspecto, pode-se observar aspectos não presentes em todos, mas presentes em 

alguns casos e que podem representar uma tendência para todos eles. O conjunto 

destes aspectos, comprovados em todos os casos e tendências, observados em alguns 

deles, comporá um modelo reformulado apontado neste trabalho como um dos 

formatos de recomendação, conforme Figura 47. Esta composição é resultado 

basicamente do maior nível de coincidências nas respostas dos gerentes de projetos, 

agrupadas estas no item 7.4, com especial foco no item 7.4.2 (Figura 46) e item 7.5.  

Um destaque a esta composição são os dois processos inclusos na Figura 47.  Estes 

processos são: Mapeamento do “gap” do conhecimento e Armazenagem de 

conhecimento para futura disseminação.  Ambos aparecem na Figura 46, resultado da 

pesquisa junto aos gerentes de projeto sobre o melhor momento para aplicação destes 

processos da G.C. Para o primeiro processo existe um consenso geral sobre sua 

importância, mas não existe consenso sobre o momento para aplicá-lo. Quanto ao 

segundo processo aparece com aderência total pela importância e pela concordância 

sobre o momento de aplicá- lo no processo de Desenvolvimento da Equipe (processo 

da G.P.). Este novo modelo, proposto neste capítulo, é fundamentalmente o mesmo 

do descrito no capítulo 4; as diferenças, no entanto, estão na inclusão: 

1. Do detalhamento dos processos dos blocos de Interação entre clientes e 

fornecedores; 

2. Da criação de um ambiente propício à G.C. com ênfase nos:  

a. Processos de armazenagem do conhecimento para futura 

disseminação; 

      3.   Principalmente dos processos comprovados de transferência de conhecimento 

            e  do mapeamento do “gap”do conhecimento.  

O próximo capítulo deve conter as conclusões da Tese como um todo.  
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   Sentido do Fluxo de Conhecimento 

 
FIGURA 47: MODELO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA PROJETOS DE T.I. 
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8 CONCLUSÃO 

 

8.1 O Problema, as Questões e as Hipóteses 

 
Os projetos para a geração de produtos e serviços com componentes de inovação 

demandaram novos conhecimentos que precisavam ser internalizados num certo 

nível que proporcionasse o poder de julgamento em relação aos fornecedores de 

novas tecnologias e para a construção de novos produtos e serviços, ou seja, 

conhecimento este relacionado à competência essencial (Bell et al., 1999:2). Esta 

premissa se confirmou totalmente, pois todos os gerentes pesquisados afirmaram que 

não implementariam os projetos no mesmo prazo, custo e qualidade sem a 

participação dos fornecedores. Afirmaram também que a transferência de 

conhecimento foi fundamental para a continuidade dos processos após a implantação. 

Todos também reconheceram que, com esta experiência, estavam aptos a julgar e 

poder opinar na escolha de projetos que utilizassem tecnologias correlatas àquelas do 

projeto implantado.  

A área da G.P. que trata desta busca de soluções é a Aquisição. Nesta área, a opção 

pela subcontratação justifica-se pela necessidade da empresa em focar-se nas 

competências essenciais. Esta subcontratação atende ao desenvolvimento de 

aplicações de T.I. em projetos complexos, com alto grau de integração, feitos sob 

medida.  Então, quando as empresas buscam os novos conhecimentos através dos 

fornecedores, devem preocupar-se e atentar para a adequada transferência desses 

conhecimentos.  

Desta forma, este trabalho analisou as dificuldades e lacunas neste processo. As 

questões propostas nesta pesquisa, assim como as hipóteses a serem testadas através 

da pesquisa de campo foram tratadas conforme itens 7.4 e 7.5 do capítulo 7. Os 

resultados mostraram que, embora não completamente aderentes ao modelo 

inicialmente proposto no capítulo 4, confirmaram, no entanto, o modelo na sua 

estrutura e apontam que há uma tendência no sentido do modelo proposto no capítulo 

7. Conforme já mencionado, o modelo revisto e proposto no capítulo 7 foi apenas 

complementado, mas é, na sua essência e estrutura, o mesmo composto com base na 
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literatura.  

 

8.2 A contribuição desta tese 

 
Os projetos de T.I. com componentes de inovação devem ser planejados e 

executados pelo gerente do projeto de maneira diferente daqueles projetos cuja 

tecnologia está internalizada na empresa. Esta diferenciação se deve ao fato de que, 

ao mesmo tempo em que a nova tecnologia precisa ser aprendida, ela também precisa 

ser usada no projeto. Uma importante recomendação é que estas atividades de 

absorção e transferência do novo conhecimento façam parte das atividades de 

planejamento, execução e controle do projeto. As atividades de absorção do novo 

conhecimento devem ser bem balanceadas, quanto ao uso dos recursos do projeto, 

versus as atividades que visam a entrega dos produtos do projeto propriamente dito. 

O capítulo 7 sugere vários passos a serem seguidos no projeto para que possam ser 

utilizados processos da Gerência do Conhecimento em Gerência de Projetos, com 

foco no mapeamento do conhecimento necessário, na transferência do conhecimento 

propriamente com instrumentos sugeridos com base na pesquisa em 5 empresas, 3 

delas clientes destes projetos e 2 delas, fornecedoras.  Este estudo também contribui 

na medida em que aponta para dois outros processos complementares, sem os quais a 

transferência e o uso do novo conhecimento podem não ser efetivos. São os 

processos de melhoria de interação entre as empresas clientes e fornecedoras, e a 

criação de um ambiente propício à Gerência do Conhecimento para que possa ser 

armazenado, utilizado e disseminado na empresa.  Esta contribuição está detalhada 

nos passos sugeridos no capítulo 7. 

Observou-se que, embora não de uma maneira precisa, o modelo proposto e 

analisado nos capítulos 4 e 7 foi constatado nos casos pesquisados em graus e formas  

diferentes. Quanto à interação com os fornecedores, a empresa cliente C mostrou a 

maior proximidade com o modelo proposto. Quanto à criação de um ambiente 

propício à G.C., a empresa fornecedora B mostrou maior proximidade e aderência 

com o modelo proposto. Quanto à transferência do conhecimento, a empresa 
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fornecedora B mostrou a maior aderência ao modelo. 

Era um pressuposto que o nível de interação entre fornecedores e clientes e o 

ambiente propício à G.C. poderiam influenciar favorável ou desfavoravelmente o 

processo de transferência de conhecimento em tempo de projeto. Embora esta 

afirmação possa parecer correta, não foi possível esta constatação com a devida 

clareza nos casos pesquisados.  O que se pode afirmar é que o modelo foi confirmado 

nos seus blocos (3 blocos conforme capítulo 4; 3 componentes, a saber: interação 

com os fornecedores, processo de transferência do conhecimento e um ambiente 

propício à G.C.), individualmente, variando em termos de grau e coincidência com o 

modelo proposto ou coincidência entre os casos pesquisados em si.  

Ao comparar-se o modelo proposto com os casos levantados, pode-se observar a 

necessidade de evoluções para cada bloco pesquisado. 

Esta conclusão, sobre a necessidade das evoluções, não é somente função da análise 

da teoria mencionada nos capítulos 3 e 4, mas também da observação e constatação 

das diferenças entre os próprios casos analisados. É interessante observar que, 

mesmo seguindo um processo ainda informal quanto à transferência de 

conhecimento, voltado para as pessoas, com pouca explicitação, pouco uso de 

documentação e software aplicativo, todos os gerentes pesquisados afirmaram que o 

grau de transferência do conhecimento foi acima de 50% do conhecimento 

necessário para a implantação dos projetos. Desta forma, as evoluções recomendadas 

podem configurar-se nos seguintes aspectos: 

1. Melhoria na interação com os fornecedores: 

a.  Criação e divulgação de regras claras para habilitação de 

fornecimento e subcontratação em concorrências; 

b.  Criação da possibilidade da participação dos fornecedores em todos os 

projetos, em que haja habilitação, ao mesmo tempo. 

2. Transferência do Conhecimento: 

a.  Planejamento e execução de atividades da G.C. nos processos da G.P.: 

i.  Mapeamento do “gap” do conhecimento; 
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ii. Treinamento nas novas tecnologias; 

iii. Transferência do conhecimento, com foco no “mentoring”; 

iv. Disseminação e armazenagem do conhecimento através de 

documentações. 

3. Criação de um ambiente propício à G.C.: 

a.  Criação de um processo de uso, criação, armazenagem e disseminação 

do novo conhecimento relacionado às novas tecnologias; 

b.  Uso de aplicações de T.I. para armazenagem e disseminação do 

conhecimento adquirido em tempo de projeto, aderentes aos processos 

da G.P.Planejamento do Desenvolvimento da Equipe item 9.3 PmBok. 

Na pesquisa de campo também se analisou as empresas fornecedoras como maneira 

de aumentar as evidências do tema pesquisado, embora buscando o foco do estudo 

nas empresas clientes. Mesmo desta forma, tornam-se importantes alguns 

comentários a respeito das empresas fornecedoras utilizando-se os mesmos blocos de 

pesquisa: 

1. Melhoria de interação com os clientes; 

a.  Os fornecedores devem buscar, junto às empresas clientes, esta melhoria 

enfatizando a necessidade das regras claras para homologação e 

participação nas concorrências. 

2. Transferência do Conhecimento. 

a. Foi evidenciado que os passos para a transferência de conhecimento nas 

empresas fornecedoras mantêm uma similaridade com as empresas 

clientes, conforme descrito neste item 8.2 anteriormente. No entanto, a 

observação importante que deve ser feita é que os fornecedores deveriam 

ter como meta, nos projetos de T.I. com inovação, uma maior ênfase para 

processos de transferência do novo conhecimento. 

3. Criação de um ambiente propício à G.C. 

a. Os passos recomendados para as empresas fornecedoras não diferem das 

recomendações feitas às empresas clientes, conforme citado neste item 

8.2. O exemplo a ser seguido é o do fornecedor B que possui um 

processo completo voltado para a G.C. e o utiliza adequadamente para a 
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gerência dos projetos com inovação. 

 

8.3 Pesquisas Futuras e pesquisas de outros pontos subjacentes 

 

8.3.1 Pesquisas Futuras 

 

Como continuidade deste estudo sugere-se que os autores possam estar investigando 

os seguintes pontos em pesquisas futuras: 

1. A replicação desta pesquisa em um número maior de empresas buscando 

uma visão quantitativa do modelo proposto; 

2. Um estudo detalhado e critérios para habilitação e escolha de 

fornecedores de novas tecnologias; 

3. Como balancear o tempo e esforços entre a transferência de conhecimento 

de uma nova tecnologia e a implantação e entrega do projeto 

propriamente dito; 

4. Transferência de conhecimento técnico em projetos com componentes de 

inovação tecnológica entre empresas do mesmo grupo, exemplo: Matriz e 

filiais. 

 

8.3.2 Pesquisas de outros pontos subjacentes 

 
 
Seria interessante que se pudesse pesquisar entre as empresas que praticam o 

adequado processo de transferência de conhecimento em projetos com componentes 

de inovação, analisando o relacionamento entre as boas práticas desta transferência e 

o grau de maturidade da Gerência de Projetos vigente nestas empresas.  
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ANEXOS 

ANEXO A  Questionário destinado à empresa cliente 

 
 

São Paulo, 15 de Setembro de 2003. 
Ao Sr. 
 
Prezado (a) senhor (a) 
 
Gostaria de solicitar seu apoio no preenchimento do questionário, que faz parte de 
um projeto de pesquisa desenvolvido dentro do Departamento de Engenharia de 
Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tendo por objetivo 
estudar a Contribuição que a Gerência do Conhecimento possa fazer para a Gerência 
de Projetos com características de Inovação Tecnológica em empresas que fazem 
investimentos constantes em Novas Tecnologias. É importante ressaltar que este 
Estudo tem finalidades estritamente acadêmicas. A sua empresa foi identificada a 
partir de informações publicadas pela imprensa como sendo uma das 10 primeiras no 
“ranking” do seu setor, enquadrando-se no perfil a ser foco deste estudo.  
 
As informações individualizadas das empresas serão consideradas sigilosas e não 
serão, em qualquer hipótese, divulgadas. Dessa forma, é esperado que as respostas 
reflitam o que realmente existe e não o que deveria existir. Por outro lado, as 
organizações que responderem ao questionário, além de estarem contribuindo para o 
ambiente acadêmico e de negócios, terão os seguintes benefícios: 
 
a) Poderão receber sumário da pesquisa, com as principais conclusões; 
b) Poderão interagir com o pesquisador na troca de idéias e informações a respeito 

da pesquisa, e do caso pesquisado em questão. 
 
Solicito que esta Pesquisa seja respondida por Executivo que atue em Projetos de T.I. 
com características de Inovação Tecnológica.  
 
Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento 
que se faça necessário, a partir das seguintes formas: 
 
 Fone: 011 8111-4390 
 e-mail: edval.tavares@poli.usp.br  
 
Antecipadamente agradeço pela colaboração. 
 
Atenciosamente. 
 
Edval da Silva Tavares 
Coordenador da pesquisa 
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Questionário para Pesquisa de Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto: “Uma Contribuição para os processos da  
Gerência de Projetos através da Gerência do Conhecimento” 
 
 
 
 
Linha de pesquisa: Administração da Tecnologia da Informação  
 
 
 
 
 
 
 
Coordenador: Edval da Silva Tavares 
 
 
Prof.Orientador: Prof. Dr. Marcelo Schneck de Paula Pessôa 
 
 
 
 
2003 
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Carta-Resposta  
 
Caso queira receber o sumário das conclusões e/ou obter mais informações a 
respeito do assunto abordado neste estudo, favor preencher e enviar esta carta-
resposta junto com o questionário ou, caso prefira, pela Internet, bastando preencher 
os campos abaixo: 
 
Marcar com um “x” a alternativa desejada: 
 
(  ) Quero receber o sumário das conclusões 
(  ) Quero discutir o assunto posteriormente 
( ) Quero saber mais detalhes a respeito de:_________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Empresa: 
__________________________________________________________________ 
 
Nome de quem respondeu a pesquisa: 
____________________________________________________________________ 
 
Endereço em que deseja receber a pesquisa: 
____________________________________________________________________ 
 
E-mail para recebimento de arquivo: 
____________________________________________________________________ 
 
Fone: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Fax: 
____________________________________________________________________ 
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Instruções para o Preenchimento do Questionário 
 
O questionário foi desenvolvido com o objetivo de identificar aspectos da 

Transferência de Conhecimento em Projetos da área de T.I., com características de 

Inovação de uma ou mais empresas fornecedoras para sua empresa. Na sua 

construção foram consideradas perguntas de múltipla-escolha, o que deve facilitar a 

resposta; contudo, em alguns casos, as respostas podem ser apresentadas sob a forma 

de resposta aberta, dentro do item Outros. Caso o respondente queira fazer qualquer 

tipo de comentário sobre a pesquisa, sugestão ou mesmo entendimento, pode utilizar 

o campo Comentários existente em todos os blocos. 

 

As perguntas foram agrupadas em blocos em função das diferentes naturezas: 
 
Bloco 1: Aspectos Gerais da Pesquisa 
Bloco 2: Conceitos Básicos para o entendimento da Pesquisa 
Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação Tecnológica 
Bloco 4: Caracterização dos Projetos de T.I. 
Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 
Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 
Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 
Bloco 8: Informações Numéricas sobre a empresa 
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Bloco 1: Aspectos Gerais da Pesquisa 
O Tema: 
 
Área de Tecnologia de Informação responsável por prover solução de T.I. em que o 
fator inovação seja preponderante. 
 
O fator Inovação presente representa necessariamente uma lacuna de conhecimento 
para a implementação desta solução. 
 
O conhecimento abordado aqui nesta pesquisa é o conhecimento técnico de T.I., 
relacionado, por exemplo, à instalação de um novo “hardware”, novo sistema 
operacional, ou até novas linguagens de programação.  
 
O conhecimento está na própria empresa, pode ser obtido por treinamento, está 
disponível na Internet, mas aquele que se quer analisar nesta pesquisa, vem 
preponderantemente dos fornecedores de solução, ou das soluções exigidas pelo 
projeto. 
 
As soluções, além de necessitarem de conhecimento nem sempre facilmente 
disponíveis, também demandam um resultado rápido, no tempo exigido pelo 
mercado e ao menor custo. Isto demanda uma organização de Gerência de Projetos. 
 
Questões Básicas da Pesquisa: 
 

 
1- Como aprimorar o modelo de aquisição dessas soluções dentro do contexto da 
Gerência de Projetos e transferência do conhecimento? 
 
2- Qual a melhor forma de transferência do conhecimento em tempo de projeto? 
 
 
 
O principal objetivo nesta pesquisa é levantar os momentos de tratamento da 
transferência de conhecimento em tempo de projeto e após o projeto, além da melhor 
forma de fazê- lo: treinamento, entrevistas, “mentoring”, ferramentas para armazenar 
e administrar o conhecimento. 
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Bloco 2: Conceitos Básicos para entendimento da Pesquisa 
 

Conceituação: 
Conhecimento: “Conhecimento é visto como informação; a capacidade de 
interpretar dados e informação através de um processo dando significado para os 
dados e informação; é uma atitude apontada para querer fazer algo”. 
1-Conhecimento Tácito: é aquele que é pessoal, difícil de ser formulado e 
comunicado.  O conhecimento que está “na cabeça das pessoas”. 
2-Conhecimento Explícito: é aquele que pode ser codificado, transmitido em 
linguagem formal e sistemática. O conhecimento que está nos manuais, relatórios. 
Formas de Conversão do Conhecimento: 
 
- conhecimento tácito em conhecimento tácito: Socialização, 
    (Reuniões, treinamentos, experiências descritas verbalmente)- conhecimento tácito em 
conhecimento explícito: Externalização, 
   (Documentações, Armazenamento em Banco de Dados, Relatórios)- conhecimento 
explícito em conhecimento explícito: Combinação, 
   (Documentações, Banco de Dados, Relatórios, Manuais)-conhecimento explícito em 
conhecimento tácito: Internalização 

        (Reuniões, treinamentos baseados em documentos, Banco de Dados). 
  
Gerência do Conhecimento: 
“G.C. é um processo que compreende aquisição, criação, disseminação e uso do 
conhecimento na empresa. Os processos de aprendizado e formação das 
competências são fundamentais dentro do foco da G.C.”. 

Projeto: 

“Processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas 
com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme 
requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. 
Gerência de Projeto: 
“A aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar 
atividades para obter os requisitos do projeto. A G.P. é executada  através  do uso de 
processos como: iniciar, planejar, executar, controlar e fechar. A equipe do projeto 
gerencia o trabalho dos projetos, e o trabalho envolve tipicamente: 
            1-  Demandas que competem por: escopo, tempo, custo risco e qualidade 
            2-  Stakeholders com diferentes necessidades e expectativas. 
            3-  Requisitos identificados”  
“Outsourcing”: 

“Expressa idéia da prática da contratação ou aquisição externa, fora da empresa, de 
produtos ou serviços. Estes produtos ou serviços são aqueles não ligados ao “core 
business” da empresa, ou seja, neste ponto o “Outsourcing” estaria sendo necessário 
para proporcionar o foco da administração naquilo que a empresa tem de mais 
importante, seu  “core business”. 
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Conceituação: 
Subcontratação: 
Subcontração neste trabalho equivale a um “Outsourcing” parcial, relacionado à 
necessidade de um desenvolvimento de um projeto de T.I., específico, sob medida, 
com alto nível de integração na empresa. 
 
Aquisição: 
“é um subconjunto da Gerênc ia de projetos que inclui os processos requeridos para 
adquirir bens e serviços de uma outra organização para adequar-se ao escopo. Esta 
gerência consiste em planejamento de aquisição, planejamento da proposta, a 
proposta, seleção de fontes de fornecedores, administração do contrato e o 
fechamento do contrato”. 
Tecnologia da Informação: 
“Tecnologia da informação compreende tecnologias encarregadas da operação, 
compilação, transporte, recuperação, armazenamento, administração de acesso a 
dados, e transformação da informação em todas suas formas (voz, gráficos, texto, 
vídeo e imagem). O mecanismo da informação pode ocorrer entre pessoas, pessoas e 
máquinas processando informação, ou entre múltiplas máquinas processando 
informação”. 
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Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação Tecnológica 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 
aquela (s) que represente (m) a (s) resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 
dela (s) se aproxime (m).   
 
1- A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 
tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 
demais empresas do setor. 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo 

4 
Concordo 

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
 
(  ) Outros 
____________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

2- Os Pontos Fortes da sua empresa sob o ponto de vista interno são: Processos de 
Reengenharia, Processos de revisão periódica da Estrutura Organizacional. 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo 

4 
Concordo 

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

3- Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. O 
resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do nível 
de serviço ao cliente com ações internas à empresa. 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (  ) (    ) 
 
(  ) Outros 
___________________________________________________________________ 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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4- A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação nos 
últimos dois anos visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos clientes.
  

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo 

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
 
(  ) Em caso Afirmativo cite os Projetos Desenvolvidos: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
5- Que mudanças mais significativas sua empresa tem implementado nos últimos 
dois anos, cite as 3 mais importantes na sua opinião. 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
6- A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos. 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
 
( ) Em caso Afirmativo cite exemplos de Novas Tecnologias nas quais a empresa 
investiu nos últimos anos: 
____________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
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Bloco 4: Caracterização dos Projetos de Tecnologia da Informação. 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 
aquela (s) que represente (m) a (s) resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 
dela (s) se aproxime (m).   
 
1- Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 
utilizadas pela sua empresa.  

Etapa 1                     
             

Etapa 2   
                            

Etapa 3 
  

Etapa 4 
 

Etapa 5 
 

Exemplos: 
Concepção            Elaboração                    Construção                  Transição           Implantação 
Estudo                   Projeto Lógico              Projeto Físico              Codificação       Implantação  

 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
2- A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas tecnologias, 
nos últimos dois anos, onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) foi decisivo para 
a execução e sucesso do mesmo?  
 
Em caso Afirmativo cite: 
____________________________________________________________________
_ 
 
Existiam profissionais na empresa que Conheciam a nova Tecnologia: 
(   ) Plenamente        (   )  Parcialmente        (    )  Nível Mínimo de Conhecimento 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
_ 
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Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Fornecedor (es) 
1- A empresa possui um processo formal (regras claras para todos os fornecedores, 
proporcionando as mesmas oportunidades a participação de todos) para qualificação 
e escolha dos fornecedores com os quais pretende demandar projetos de T.I. 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
_ 
 
2- O processo de escolha da solução de um fornecedor utiliza-se de informação 
histórica e padrões para avaliar todos os fornecedores através dos mesmos critérios; 
 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (    ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
3- Os processos de qualificação e subcontratação dos fornecedores dão aos mesmos o 
mesmo nível de oportunidades para participar do processo de concorrência em mais 
de um projeto ao mesmo tempo com regras claras dos referidos processos; 
 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (    ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

270 

 
4- A empresa executa um processo de estimativa dos custos de subcontratação antes 

dos fornecedores submeterem suas propostas. 

 
1 

Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 

Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (    ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 
Este bloco destina-se a levantar o processo de Transferência do Conhecimento 
quando da contratação ou subcontratação de um projeto de T.I. com componentes de 
inovação, ou seja, com novas tecnologias cujo conhecimento de utilização não é 
dominado pela empresa cliente. Em geral, a maior parte deste conhecimento 
encontra-se em poder da empresa fornecedora.  Portanto, a seguir tem-se questões 
sobre detalhes, para verificar como este processo de transferência se dá e como 
ocorreu em um projeto específico, considerando sua participação como cliente. 
 
Questões específicas para um determinado projeto a ser escolhido. 
Projeto: ______________________________________________________ 

 
1- A empresa, durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 
inovação, executa um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto. 
Este mapeamento normalmente foi feito com a ajuda dos fornecedores ou até dos 
prováveis fornecedores. 
 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 

Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (  ) (   ) (    ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
2- A empresa, durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 
inovação, executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas que 
iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo gerente do 
projeto.  
 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 

Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (    ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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3- A empresa, durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 
inovação, executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o nível 
de conhecimento atual. O resultado deste cruzamento indicou que nível de 
conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 
empresa cliente. 
 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 

Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  

Parcialmente 

5 
Concordo 

Totalmente 

(   ) (    ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
4- A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 
fornecedor (es) detinham boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 
formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma forma de 
conversão). 
 
(   )   conhecimento tácito em conhecimento tácito:            Socialização, 
          (Reuniões, treinamentos, experiências descritas verbalmente). 
 
(   )   conhecimento tácito em conhecimento explícito:       Externalização, 
          (Documentações, Armazenamento em Banco de Dados, Relatórios). 
 
(   )   conhecimento explícito em conhecimento explícito:  Combinação,  
          (Documentações, Banco de Dados, Relatórios, Manuais). 
 
(   )   conhecimento explícito em conhecimento tácito:        Internalização 

              (Reuniões, treinamentos baseados em documentos, Banco de Dados) 

5- Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 
em questão?_________________________________________________________ 
 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
 
6- A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde o (s) 
fornecedor (es) detinha (m) boa parte do novo conhecimento utilizou-se de quais dos 
seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  
 
(   )  Treinamento de Metodologia (Internalização). 
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(   )  Treinamento nas novas tecnologias (Internalização). 
 
(   )  Elaboração de Documentação das novas tecnologias (Externalização) e 
        (Combinação). 
 
( )    Sessão de “Overview”: onde o profissional da empresa fornecedora mostra ao 
        profissional da Empresa cliente “como” elaborar os procedimentos relativos à 
        nova tecnologia (Socialização). Este processo também costuma ser chamado de 
        “mentoring”. 
 
(   )  A Empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure information” para 
        preservar a não divulgação do conhecimento para os seus concorrentes. 
 
(   )  Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos com  
        Documentação do conhecimento obtido após análise, com descrições e 
        instruções escritas, seguidos de um processo de “feedback” com os profissionais 
        para assegurar a qualidade do conteúdo; 
 
(   )   Estes documentos, das entrevistas mencionadas na questão anterior, são base  
         para leitura e aprendizagem de outras pessoas as quais poderão usar o que foi  
         lido em suas experiências. Depois disto montarão seu próprio modelo mental,  
         ou seu conhecimento tácito. 
 
7- Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissiona is da sua 
empresa no início do projeto? 
 
(   )       Nível mínimo de conhecimento necessário para transferir. 
(   )       Nível regular de conhecimento 
(   )       Nível médio de conhecimento 
(   )       Nível alto de conhecimento 
(   )       Nível complexo de conhecimento 
 
8- As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 
transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas foram 
mais efetivas quando o estágio de transferência foi concluído. 
Comente:___________________________________________________________ 
 
9- Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
10- Houve treinamento específico prévio?  
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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11- Como qualifica a participação do (s) fornecedor (es) no projeto no que se refere à 
transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
12- O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 
participação de fornecedores? 
 (   )  sim     (   )   não 

 
13- Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste 
projeto 
            (marque uma das alternativas abaixo, avaliando de 1 a 5, considerando que) 
 
(   )       Nível mínimo de conhecimento necessário para transferir. 
(   )       Nível regular de conhecimento 
(   )       Nível médio de conhecimento 
(   )       Nível alto de conhecimento 
(   )       Nível complexo de conhecimento 
 
14- Houve real interesse, participação e investimento do (s) seu (s) fornecedor (es) 
no processo de transferência do conhecimento? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  
 
1- Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 

1  mínima (    )   2 regular (   )  3 média  (   )   4 boa (   )   5 ótima  (   ) 
 
2- Como a sua empresa ava lia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 
tecnologia? 

 
1  mínima (    )   2 regular (   )  3 média  (   )   4 boa (    )   5 ótima  (   ) 

 
3- Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 
 

1  mínimo (    )   2 regular (   )  3 médio  (   )   4 alto (    )   5 complexo  (   ) 
 
4- Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 
conhecimentos necessários a projetos da T.I. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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5- Tempo requerido para a internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 
meses, anos). 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

6- O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  
(    ) sim    (   ) não está armazenado  
 

7- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 
(   ) Documentação escrita (   ) Base de dados  
 

8- O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  
(   ) sim    (   ) não  

 
9- Em caso positivo na questão anterior de que forma ocorre a disseminação? 
     (   ) treinamento interno  (  ) “mentoring”  (  ) Palestras 

 
10- O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 
de algum sistema aplicativo de T.I. Qual? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
11- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 

(   )  Treinamento Interno (   ) “mentoring”   (    ) Palestras  
 

12- Qual o grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 
(   )  100%     (   )  70%    (   )  50% 
 

13- O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 
correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 

(   )  sim   (   )   não. 
 

 
14- O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos 
processos implementados com este projeto está em que modalidade? 
      (    )  Tático    (    )   Explícito. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
15- Você  considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 
que foi? Em que? 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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 16- Correlacione na tabela abaixo em que momento do Projeto devem ser ou foram 
adotadas as ações voltadas à Gerência do Conhecimento para  Projetos de Inovação 
Tecnológica:- 
 Mapeamento 

do Gap de 

conhecimento 

Treinamento Processo de 

Transferência 

do 

Conhecimento 

Processo de 

Armazenagem 

do 

Conhecimento: 

futura 

disseminação 

Gerência de Habilidades     

Gerência de Custos do Projeto:  

-Planejamento dos recursos 

(Planejamento) 

    

Gerência de R.H.: 

-Aquisição de Pessoas 

(Planejamento) 

- Desenvolvimento da equipe 

(Execução) 

    

Gerência de Aquisição:  

-Planejamento de Aquisição 

(Planejamento) 

-Planejamento da Proposta 

(Planejamento) 

-Proposta 

 (Execução) 

-Seleção das Fontes  

(Execução) 

-Administração do Contrato   

(Execução) 

-Fechamento do Contrato  

(Fechamento) 
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Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 
1-Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 
ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 
 

a.Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e 

profissional. 

(  )  sim   (   )  não 
b.Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de suporte 
técnico. 

(   )  sim   (   )  não  
 

2-Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada agregando 
valor ao negócio: 
a. A resolução deste problema é armazenada? 

(   )  sim   (   )  não  
 

b.Em caso positivo qual o formato? 
(   ) Documentação   (   )  Banco de Dados 
 

3- A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 
armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I. 
 
Qual? 
__________________________________________________________________ 
 
4- Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 
criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento: 
Marque mais de um se for o caso.  
 

- (   )  Identificação e análise do processo de negócio 
- (   )  Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio 
- (   )  Fluxos e mapeamento do conhecimento 
 
- (   )  Processo de Gerência da mudança 
- (   )  Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento 
- (   )  Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes 
- (   )  Processo de Gerência de Projeto 
- (   )  Estruturar Informação e Arquitetura  
- (   )  Documento, Gerência de Informação e Workflow 
- (   )  Um entendimento dos princípios da gerência da informação 
- (   )  Um entendimento dos processos de publicação 
- (   )  Um entendimento das oportunidades de tecnologia 

            (   )  Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e  
                    da profissão. 
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Bloco 8: Informações Numéricas da Empresa 
 
Favor completar o quadro abaixo com as informações sobre as demonstrações (não 
consolidadas) da sua organização: 
 

Informações anuais em milhares de reais Descrição 
2003 

Ativos R$  
Investimento em T.I.  
    - Hardware  
    - Software Básico  
    - Aplicativos   
Número de Funcionários da 
Empresa 

 

Número de Funcionários da 
T.I. 

 

Número de Empresas 
Fornecedoras (Parceiras da 
T.I.) 

 

Ranking da Empresa no Setor  
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ANEXO B   Questionário destinado à empresa fornecedora 

 
 

São Paulo, 15 de Setembro de  2003. 
Ao Senhor 
 
Prezado (a) senhor (a) 
 
Gostaria de solicitar seu apoio no preenchimento do questionário, que faz parte de 
um projeto de pesquisa desenvolvido dentro do Departamento de Engenharia de 
Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tendo por objetivo 
estudar a Contribuição que a Gerência do Conhecimento possa fazer para a Gerência 
de Projetos com características de Inovação Tecnológica em empresas que fazem 
serviços como subcontratadas em Projetos com Novas Tecnologias. É importante 
ressaltar que este estudo tem finalidades estritamente acadêmicas. A sua empresa foi 
identificada a partir de informações publicadas pela imprensa como sendo uma das 
10 primeiras no “ranking” do seu setor, enquadrando-se no perfil a ser foco deste 
estudo.  
 
As informações individualizadas das empresas serão consideradas sigilosas e não 
serão, em qualquer hipótese, divulgadas. Dessa forma, é esperado que as respostas 
reflitam o que realmente existe e não o que deveria existir. Por outro lado, as 
organizações que responderem ao questionário, além de estarem contribuindo para o 
ambiente acadêmico e de negócios, terão os seguintes benefícios: 
 
a)   Poderão receber sumário da pesquisa, com as principais conclusões; 
b)  Poderão interagir com o pesquisador na troca de idéias e informações a respeito 
da pesquisa, e do caso pesquisado em questão. 
 
Solicito que esta Pesquisa seja respondida por Executivo que atue em Projetos de T.I. 
com características de Inovação Tecnológica.  
 
Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento 
que se faça necessário, a partir das seguintes formas: 
 
 Fone: 011 8111-4390 
 e-mail: edval.tavares@poli.usp.br 
 
Antecipadamente agradeço pela colaboração. 
 
Atenciosamente. 
 
Edval da Silva Tavares 
Coordenador da pesquisa 
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Questionário para Pesquisa de Campo 
 
 
 
 
 
 

Projeto: “Uma Contribuição para os processos da  
Gerência de Projetos através da Gerência do 

Conhecimento” 
 
 
 
 

Linha de pesquisa: Administração da Tecnologia da Informação 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador: Edval da Silva Tavares 
 
 

Prof.Orientador: Prof. Dr. Marcelo Schneck de Paula Pessôa 
 
 
 
 

2003 
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Carta-Resposta  
 
Caso queira receber o sumário das conclusões e/ou obter mais informações a 
respeito do assunto abordado neste estudo, favor preencher e enviar esta carta-
resposta junto com o questionário ou, caso prefira, pela Internet, bastando preencher 
os campos abaixo: 
 
Marcar com um “x”  a alternativa desejada: 
 
(  ) Quero receber o sumário das conclusões 
(  ) Quero discutir o assunto posteriormente 
( ) Quero saber mais detalhes a respeito de: _________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Empresa: 
_________________________________________________________________ 
 
Nome de quem respondeu a pesquisa: 
____________________________________________________________________ 
 
Endereço em que deseja receber a pesquisa: 
____________________________________________________________________ 
 
E-mail para recebimento de arquivo: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Fone: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Fax: 
____________________________________________________________________ 
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Instruções para o Preenchimento do Questionário 
 
O questionário foi desenvolvido com o objetivo de identificar aspectos da 

Transferência de Conhecimento em Projetos da área de T.I., com características de 

Inovação de sua empresa como fornecedora para uma ou mais empresas 

clientes. Na sua construção foram consideradas perguntas de múltipla-escolha, o que 

deve facilitar a resposta; contudo, em alguns casos, as respostas podem ser 

apresentadas sob a forma de resposta aberta, dentro do item Outros. Caso o 

respondente queira fazer qualquer tipo de comentário sobre a pesquisa, sugestão ou 

mesmo entendimento, pode utilizar o campo Comentários existente em todos os 

blocos. 

 
As perguntas foram agrupadas em blocos em função das diferentes naturezas: 
 
Bloco 1: Aspectos Gerais da Pesquisa 
Bloco 2: Conceitos Básicos para o entendimento da Pesquisa 
Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação Tecnológica 
Bloco 4: Caracterização dos Projetos de T.I. 
Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Clientes 
Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 
Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 
Bloco 8: Informações Numéricas sobre a empresa 
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Bloco 1: Aspectos Gerais da Pesquisa 
O Tema: 
 
Área de Tecnologia de Informação responsável por prover solução de T.I. onde o 
fator inovação seja preponderante. 
 
O fator Inovação presente representa necessariamente uma lacuna de conhecimento 
para a implementação desta solução. 
 
O conhecimento abordado aqui nesta pesquisa é o conhecimento técnico de T.I., 
relacionado, por exemplo, à instalação de um novo “hardware”, novo sistema 
operacional, ou até novas linguagens de programação.  
 
O conhecimento está na própria empresa, pode ser obtido por treinamento, está 
disponível na Internet, mas aquele que se quer analisar nesta pesquisa vem 
preponderantemente dos fornecedores de solução, ou das soluções exigidas pelo 
projeto. 
 
As soluções, além de necessitarem de conhecimento nem sempre facilmente 
disponíveis, também demandam um resultado rápido, no tempo exigido pelo 
mercado e ao menor custo. Isto demanda uma organização de Gerência de Projetos. 
 
Questões Básicas da Pesquisa: 
 
 
1- Como aprimorar o modelo de aquisição dessas soluções dentro do contexto da 
Gerência de Projetos e transferência do conhecimento? 
 
2- Qual a melhor forma de transferência do conhecimento em tempo de projeto? 
 
 
O principal objetivo nesta pesquisa é levantar os momentos de tratamento da 
transferência de conhecimento em tempo de projeto e após o projeto, além da melhor 
forma de fazê- lo: treinamento, entrevistas, “mentoring”, ferramentas para armazenar 
e administrar o conhecimento. 
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Bloco 2: Conceitos Básicos para entendimento da Pesquisa 

Conceituação: 
Conhecimento: “Conhecimento é visto como informação; a capacidade de 
interpretar dados e informação através de um processo dando significado para os 
dados e informação; é uma atitude apontada para querer fazer algo”. 
1-Conhecimento Tácito: é aquele que é pessoal, difícil de ser formulado e 
comunicado.  O conhecimento que está “na cabeça das pessoas”. 
2-Conhecimento Explícito: é aquele que pode ser codificado, transmitido em 
linguagem formal e sistemática. O conhecimento que está nos manuais, relatórios. 
Formas de Conversão do Conhecimento: 
 
- conhecimento tácito em conhecimento tácito: Socialização, 
    (Reuniões, treinamentos, experiências descritas verbalmente)- conhecimento tácito em 
conhecimento explícito: Externalização, 
   (Documentações, Armazenamento em Banco de Dados, Relatórios)- conhecimento explícito 
em conhecimento explícito: Combinação, 
   (Documentações, Banco de Dados, Relatórios, Manuais) 
-conhecimento explícito em conhecimento tácito: Internalização 
  (Reuniões, treinamentos baseados em documentos, Banco de Dados). 
  
Gerência do Conhecimento: 
“G.C. é um processo que compreende aquisição, criação, disseminação e uso do 
conhecimento na empresa. Os processos de aprendizado e formação das 
competências são fundamentais dentro do foco da G.C.”. 

Projeto: 
“Processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas 
com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme 
requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. 
Gerência de Projeto: 
“A aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar 
atividades para obter os requisitos do projeto. A G.P. é executada através  do uso de 
processos como: iniciar, planejar, executar, controlar e fechar. A equipe do projeto 
gerencia o trabalho dos projetos, e o trabalho envolve tipicamente: 
 1-  Demandas que competem por: escopo, tempo, custo risco e qualidade 
 2-  Stakeholders com diferentes necessidades e expectativas. 
            3-  Requisitos identificados”. 
“Outsourcing”: 
“Expressa idéia da prática da contratação ou aquisição externa, fora da empresa, de 
produtos ou serviços. Estes produtos ou serviços são aqueles não ligados ao “core 
business” da empresa, ou seja, neste ponto o “Outsourcing” estaria sendo necessário 
para proporcionar o foco da administração naquilo que a empresa tem de mais 
importante seu “core business”. 
 
 
Conceituação: 
Subcontratação: 
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Subcontração neste trabalho equivale a um “Outsourcing” parcial, relacionado à 
necessidade de um desenvolvimento de um projeto de T.I., específico, sob medida, 
com alto nível de integração na empresa. 
 
Aquisição: 
“é um subconjunto da Gerência de projetos que inclui os processos requeridos para 
adquirir bens e serviços de uma outra organização para adequar-se ao escopo. Esta 
gerência consiste em planejamento de aquisição, planejamento da proposta, a 
proposta, seleção de fontes de fornecedores, administração do contrato e o 
fechamento do contrato”. 
Tecnologia da Informação: 
“Tecnologia da informação compreende tecnologias encarregadas da operação, 
compilação, transporte, recuperação, armazenamento, administração de acesso a 
dados, e transformação da informação em todas suas formas (voz, gráficos, texto, 
vídeo e imagem). O mecanismo da informação pode ocorrer entre pessoas, pessoas e 
máquinas processando informação, ou entre múltiplas máquinas processando 
informação”. 
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Bloco 3: Caracterização dos Processos de Inovação Tecnológica 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 
aquela (s) que represente (m) a (s) resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 
dela (s) se aproxime (m).   
 
1- A sua empresa tem se posicionado adequadamente perante a concorrência 
tomando ações constantemente para, sempre que possível, se manter à frente das 
demais empresas do setor. 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
2- Os Pontos Fortes da sua empresa sob o ponto de vista interno são: Processos de 
Reengenharia, Processos de revisão periódica da Estrutura Organizacional. 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo 

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: ________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
3- Os clientes da sua empresa avaliam periodicamente o nível de serviço recebido. O 
resultado da pesquisa com os clientes é base para reformulação e melhoria do nível 
de serviço ao cliente com ações internas à empresa. 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (  ) (    ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
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4- A sua empresa tem desenvolvido Projetos de Tecnologia da Informação nos 
últimos dois anos visando à melhoria dos produtos e serviços oferecidos aos clientes.
  

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
 
(  ) Em caso Afirmativo, cite os Projetos Desenvolvidos: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
5- Que mudanças mais significativas sua empresa tem implementado nos últimos 
dois anos, cite as 3 mais importantes na sua opinião. 
___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
__________________________________________________________ 
 
6- A empresa tem investido em Novas Tecnologias nos últimos dois anos. 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
 
(   ) Em caso Afirmativo, cite exemplos de Novas Tecnologias nas quais a empresa 
investiu nos últimos anos: 
___________________________________________________________________ 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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Bloco 4: Caracterização dos Projetos de Tecnologia da Informação. 
Levando em conta que mais de uma alternativa possa ser escolhida, assinale com “x” 
aquela (s)  que represente (m) a (s)  resposta (s) adequada (s), ou aquela (s) que mais 
dela (s) se aproxime (m).   
 
1- Escreva quais etapas ou fases dos Projetos de Tecnologia da Informação são 
utilizadas pela sua empresa.  

Etapa 1                     
             

Etapa 2   
                            

Etapa 3 
  

Etapa 4 
 

Etapa 5 
 

 
Exemplos: 
Concepção            Elaboração                    Construção                  Transição           Implantação 
Estudo                   Projeto Lógico              Projeto Físico              Codificação       Implantação  
 
Comentários: 
___________________________________________________________ 
 
2- A empresa desenvolveu algum Projeto onde foram demandadas novas tecnologias, 
nos últimos dois anos, onde o Conhecimento do (s) Fornecedor (es) foi decisivo para 
a execução e sucesso do mesmo?  
 
Em caso Afirmativo 
cite:_________________________________________________________________
___ 
 
Existiam profissionais na empresa que conheciam a nova Tecnologia: 
(   ) Plenamente        (   )  Parcialmente        (    )  Nível Mínimo de Conhecimento 
 
Comentários: 
____________________________________________________________ 
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Bloco 5: Nível de Interação com o(s) Cliente (s) 
1- A empresa tem participado em processos formais (com regras claras para todos 
os fornecedores, proporcionando as mesmas oportunidades a participação de todos) 
para qualificação e escolha dos fornecedores com as empresas clientes que 
pretendem demandar projetos de T.I. 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo 
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
2- Os processos de concorrência de que sua empresa tem participado como 
fornecedora permitem que sua empresa demonstre todo seu valor agregado, através 
dos documentos e informações solicitados, bem como das interações, reuniões. 
 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo 
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (    ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
3- Os processos de qualificação e subcontratação de que sua empresa tem participado 
como fornecedora proporciona mesmo nível de oportunidades para participar do 
processo de concorrências em mais de um projeto ao mesmo tempo com regras claras 
dos referidos processos. 
 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (    ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
_ 
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4- A empresa é solicitada a participar de um processo de estimativa dos custos de 
subcontratação antes dos fornecedores submeterem suas propostas. 
 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo      

4 
Concordo 
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
____________________________________________________________________ 
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Bloco 6: Processo de Transferência do Conhecimento 
Este bloco destina-se a levantar o processo de Transferência do Conhecimento 
quando da contratação ou subcontratação de um projeto de T.I. com componentes de 
inovação, ou seja, com novas tecnologias cujo conhecimento de utilização não é 
dominado pela empresa cliente. Em geral, a maior parte deste conhecimento 
encontra-se em poder da empresa fornecedora.  Portanto, a seguir tem-se questões 
sobre detalhes para verificar como este processo de transferência se dá e como 
ocorreu em um projeto específico, considerando sua participação como Fornecedor. 
 
Questões específicas para um determinado projeto a ser escolhido. 
Projeto: ______________________________________________________ 
 
 
1- Durante a fase de planejamento do projeto com componentes de inovação executa 
um mapeamento do novo conhecimento requerido pelo projeto do seu cliente na 
equipe da sua empresa fornecedora que será alocada ao projeto.    
 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo 
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
2- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 
inovação executou uma avaliação do nível de conhecimento atual das pessoas que 
iriam participar do projeto. Esta avaliação é normalmente conduzida pelo gerente do 
projeto.  
 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (    ) (   ) (   ) 
 
(  ) Outros __________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

292 

 
3- A empresa durante a fase de planejamento do projeto com componentes de 
inovação executou um cruzamento entre o novo conhecimento requerido e o nível de 
conhecimento atual. O resultado deste cruzamento indicou que nível de 
conhecimento deveria ser transferido da empresa fornecedora para as pessoas da 
empresa cliente. 
 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Parcialmente 

3 
Às vezes Discordo 
às vezes Concordo       

4 
Concordo  
Parcialmente 

5 
Concordo 
Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
( ) Outros ___________________________________________________________ 
 
Comentários: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
4- A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde atuou 
como fornecedora e detinha boa parte do novo conhecimento, utilizou-se de quais 
formas de conversão de conhecimento: (pode ser assinalada mais de uma forma de 
conversão). 
 
(   )   conhecimento tácito em conhecimento tácito:            Socialização, 
          (Reuniões, treinamentos, experiências descritas verbalmente). 
(   )   conhecimento tácito em conhecimento explícito:       Externalização, 
          (Documentações, Armazenamento em Banco de Dados, Relatórios). 
(   )   conhecimento explícito em conhecimento explícito:  Combinação,  
          (Documentações, Banco de Dados, Relatórios, Manuais). 
(   )   conhecimento explícito em conhecimento tácito:        Internalização 
           (Reuniões, treinamentos baseados em documentos, Banco de Dados). 
 
 
 
5- Qual dos processos acima foi mais eficaz para atingimento das metas do projeto 
em questão?________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
(     ) Outros _________________________________________________________ 
 
Comentários: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
6- A empresa em seus projetos de T.I., com componentes de inovação, onde atuou 
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como fornecedor detinha boa parte do novo conhecimento utilizou-se de quais dos 
seguintes instrumentos de transferência de conhecimento.  
 
(   )  Treinamento de Metodologia (Internalização). 
 
(   )  Treinamento nas novas tecnologias (Internalização). 
 
(   )  Elaboração de Documentação das novas tecnologias (Externalização) e 
        (Combinação). 
 
(   )  Sessão de “Overview”: onde o profissional da empresa fornecedora mostra ao 
        profissional da Empresa cliente “como” elaborar os procedimentos relativos à 
        nova tecnologia (Socialização). Este processo também costuma ser chamado de 
        “mentoring”. 
 
(   )  A empresa fornecedora solicita uma assinatura “no disclusure information” para 
        preservar a não divulgação do conhecimento para os seus concorrentes. 
 
(   )  Entrevistas e observação do trabalho dos profissionais técnicos com  
       Documentação do conhecimento obtido após análise, com descrições e  
       instruções escritas, seguidos de um processo de “feedback” com os profissionais 
       para assegurar a qualidade do conteúdo. 
 
(   )   Estes documentos, das entrevistas mencionadas na questão anterior, são base  
         para  leitura e aprendizagem de outras pessoas as quais poderão usar o que foi  
         lido em suas experiências. Depois disto montarão seu próprio modelo mental,  
         ou seu conhecimento tácito. 
 
7- Como você avalia o nível de conhecimento básico dos profissionais da empresa 
cliente no início do projeto? 
 
(   )       Nível mínimo de conhecimento necessário para transferir. 
(   )       Nível regular de conhecimento 
(   )       Nível médio de conhecimento 
(   )       Nível alto de conhecimento 
(   )       Nível complexo de conhecimento 
 
8- As interações pessoais foram mais efetivas nos estágios iniciais do processo de 
transferência do conhecimento e as mais formais com documentos e rotinas foram 
mais efetivas quando o estágio de transferência foi concluído. 
Comente:___________________________________________________________ 
 
9- Quais eram os conhecimentos fundamentais para o projeto? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
10- Houve treinamento específico prévio?  
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____________________________________________________________________ 
 
11- Como qualifica a sua participação como fornecedor no projeto no que se refere à 
transferência de conhecimento novo, necessário ao projeto em questão? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
12- O projeto seria implementado com o mesmo nível (prazo/custo/qualidade) sem a 
participação de fornecedores? Inclusive sua empresa? 
 (   )  sim     (   )   não 
 
13- Qual foi o nível de transferência do novo conhecimento necessário neste projeto 
      (marque uma das alternativas abaixo, avaliando de 1 a 5, considerando que): 
 
(   )       Nível mínimo de conhecimento necessário para transferir. 
(   )       Nível regular de conhecimento 
(   )       Nível médio de conhecimento 
(   )       Nível alto de conhecimento 
(   )       Nível complexo de conhecimento 
 
14- Houve real interesse, participação e investimento do seu cliente no processo de 
transferência do conhecimento? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Avaliação da capacidade de adaptação à nova tecnologia.  
 
1- Marque uma das alternativas considerando que a capacidade de adaptação foi: 
1  mínima (    )   2 regular (   )  3 média  (   )   4 boa (   )   5 ótima  (   ) 
 
2- Como a sua empresa avalia a capacidade do fornecedor em agregar a nova 
tecnologia ? 
1  mínima (    )   2 regular (   )  3 média  (   )   4 boa (    )   5 ótima  (   ) 
 
3- Como a sua empresa avalia o nível necessário de conhecimento transferido? 
1  mínimo (    )   2 regular (   )  3 médio  (   )   4 alto (    )   5 complexo  (   ) 
 
4- Comente os problemas e desafios relacionados à transferência de novos 
conhecimentos necessários a projetos da T.I. 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
5- Tempo requerido para internalizar o conhecimento x velocidade requerida (dias, 
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meses, anos). 
________________________________________________________________ 
6- O conhecimento adquirido está ou foi armazenado de forma explícita?  
(    ) sim    (   ) não está armazenado  
 
7-  Em caso positivo na questão anterior de que forma? 
(   ) Documentação escrita (   ) Base de dados  
 
8- O conhecimento adquirido está sendo disseminado?  
(   ) sim    (   ) não  
 
9- Em caso positivo na questão anterior de que forma ocorre a disseminação? 
(  ) treinamento interno  (  ) “mentoring”  (  ) Palestras 
 
10- O conhecimento está sendo armazenado/recuperado/disseminado com o suporte 
de algum sistema aplicativo de T.I. Qual? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
11- Em caso positivo na questão anterior de que forma? 
(   )  Treinamento Interno (   ) “mentoring”   (    ) Palestras  
 
12- Qual o grau da transferência do conhecimento ocorreu neste Projeto? 
(   )  100%     (   )  70%    (   )  50% 
 
13- O novo conhecimento adquirido permite uma avaliação de novas tecnologias 
correlatas, de domínio de fornecedor (es) para um novo projeto? 
(   )  sim   (   )   não. 
 
14- O conhecimento mais consistente ou fundamental para manutenção dos 
processos implementados com este projeto está em que modalidade? 
      (    )  Tácito    (    )   Explícito. 
__________________________________________________________________ 
 
15- Você  considera que a transferência de conhecimento pudesse ser mais eficaz do 
que foi? Em que?_____________________________________________________ 
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Bloco 7: Ambiente Propício à Gerência do Conhecimento 
-Responda se a empresa possui os seguintes processos voltados para a melhoria do 
ambiente voltado ao conhecimento na área de T.I. 
 
Existem programas voltados para o treinamento e educação técnica e profissional. 
(  )  sim   (   )  não 
Existem processos voltados para o trabalho em equipe, facilitação de suporte técnico. 
(   )  sim   (   )  não  
 
2-Quando um problema técnico complexo é resolvido de forma adequada agregando 
valor ao negócio: 
A resolução deste problema é armazenada? 
(   )  sim   (   )  não;  
 
Em caso positivo qual o formato? 
(   ) Documentação   (   )  Banco de Dados. 
 
3- A empresa utiliza alguma solução de mercado (pacote) com a função de 
armazenar conhecimento criado ou absorvido pela empresa na área de T.I.? 
 
Qual? 
__________________________________________________________________ 
 
4- Assinale quais dos processos abaixo são praticados na empresa com objetivo da 
criação de um ambiente propício à criação, disseminação e uso de conhecimento: 
Marque mais de um se for o caso.  
 
(   )  Identificação e análise do processo de negócio 
(   )  Entendimento do processo do conhecimento com o processo negócio 
(   )  Fluxos e mapeamento do conhecimento      
(   )  Processo de Gerência da mudança 
(   )  Alavancar T.I. para criar facilitadores de conhecimento 
(   )  Um entendimento do suporte, facilitação e comunicação das equipes 
(   )  Processo de Gerência de Projeto 
(   )  Estruturar Informação e Arquitetura  
(   )  Documento, Gerência de Informação e Workflow 
(   )  Um entendimento dos princípios da gerência da informação 
(   )  Um entendimento dos processos de publicação, 
(   )  Um entendimento das oportunidades de tecnologia 
(   ) Processo de incentivo à habilidade e educação do profissional, técnico e da 
profissão. 
 
 
 



 

 

297 

Bloco 8: Informações Numéricas da Empresa 
Favor completar o quadro abaixo com as informações sobre as demonstrações (não 
consolidadas) da sua organização: 
 

Informações anuais em milhares de reais Descrição 
2003 

Ativos R$  
Investimento em T.I.  
    - Hardware  
    - Software Básico  
    - Aplicativos   
Número de Funcionários da 
Empresa 

 

Número de Funcionários da 
T.I. 

 

Número de Empresas 
Fornecedoras (Parceiras da 
T.I.). 

 

Ranking da Empresa no Setor  
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ANEXO C  Relatório Resultante das Sugestões e Melhorias do 

Exame de Qualificação 

 
 
Sugestões feitas pela banca por ocasião do Exame de Qualificação e as devidas 

respostas, inclusões, adaptações da Tese. 

 

1- Mudança do termo “Outsourcing”. 

a. É difícil não falar de “Outsourcing”. Por isto, optou-se por um termo que 

expresse melhor este processo estudado na Tese, qual seja subcontratação. 

b. A seguir está descrita a justificativa que consta do próprio texto para uso do 

termo. 

c. É importante ressaltar que o termo subcontratação estará sendo usado na 

seqüência como forma de contratação de desenvolvimento de aplicações de 

T.I. em projetos complexos, com alto grau de integração, feitos sob medida. 

Desta forma, como o foco deste trabalho equivale a um “Outsourcing” 

parcial, relacionado à necessidade de um desenvolvimento de um projeto de 

aplicação, específico, sob medida, com alto nível de integração na empresa, 

pretende-se aqui adotar o termo subcontratação, usado por alguns autores e 

que espelha melhor uma parcela do “Outsourcing” e faz com que não se 

confunda esta atividade com a prestação de serviços de processamento ou de 

telecomunicações, itens estes fora do escopo deste trabalho. Portanto, em 

todo o texto será usado o termo subcontratação quando for necessária a 

referência à contratação de um projeto de T.I. 

 

2- Abordagem do fluxo do conhecimento nos dois sentidos do fornecedor para o 

cliente e do cliente para o fornecedor.  

a. Sem, no entanto mudar o foco do estudo do trabalho, qual seja os processos 

na empresa cliente, foi incluído no trabalho, também, pesquisar ou usar como 

casos fornecedores de tecnologia o que enriqueceu a pesquisa. O modelo foi 

mais amplamente validado, uma vez que foram levantadas informações 



 

 

299 

fundamentais sobre um ator importante no processo, ou seja, o fornecedor de 

novas tecnologias. 

 

3- Aumento das múltiplas fontes de evidências na pesquisa. 

a. Foi previsto consultar mais de um gerente na empresa, e envolver os 

fornecedores, objetivando o aumento das múltiplas fontes de evidências da 

pesquisa. 

  

4- Consultas a bibliografias sugeridas: ainda existe muita bibliografia que pode ser 

usada. 

a. Os autores abaixo foram consultados e foi analisada a pertinência da sua 

inclusão no trabalho.- Eduardo Diniz - Artigos sobre “Outsourcing”- Marcelo 

Marçula. 

 

5- Ampliar a caracterização do problema abstraindo-se dele: 

a. Uma abordagem do problema de transferência de conhecimento em várias 

indústrias e da cadeia de suprimentos podem dar uma dimensão mais ampla 

do problema, para depois voltar ao foco. Foram incluídas várias pesquisas 

independentes da indústria bancária, em que foi evidenciado o mesmo tipo de 

problema. 

 

6- “Porque eu tenho que internalizar o conhecimento?” 

a. O quadro das principais hipóteses (Figura 36) aponta bibliografias que 

justificam a necessidade da internalização do conhecimento. 

1- Para julgar a capacidade dos fornecedores; 

2- Para desenhar novos produtos e serviços; 

3- Para continuar desenvolvendo e inovando.    

  

7- Sugestão de hipótese para o problema: 

a. "As empresas podem usar mecanismos financeiros para manter o controle dos 

fornecedores”. 
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b. O que é uma forma complementar de controle, mas não elimina a necessidade 

de transferência do conhecimento. A maioria das empresas financeiras não 

detém controle acionário sobre seus fornecedores de T.I. No Banco X10 

(citado quando desta argumentação do item 7-a), caso citado:  A Empresa de 

Tecnologia Y11 como empresa controlada também é encarada como 

fornecedora, eles participam das concorrências, são exigidos como 

fornecedores e tem seus preços questionados. É verdade que ter o controle dá 

uma segurança, mas mesmo assim o conhecimento também deve ser 

transferido para, principalmente, construir novos produtos e serviços. 

 

8- Uma necessidade de não focar o problema baseado apenas na indústria financeira: 

Abaixo três exemplos de citações de outras indústrias para evidenciar que o 

problema abordado é o mesmo independente da indústria: 

a. “Karlsson et al. (1998:534-549) elaborou uma pesquisa junto a 400 

fornecedores de equipamentos originais baseados na Europa. O resultado 

desta pesquisa mostra numerosos problemas enfrentados pelos fornecedores 

no processo de especificação.”, conforme item 2.1.  

b.  “De acordo com Heckman (1999:151-154), o qual conduziu uma pesquisa 

em 518 grandes empresas para determinar o grau de formalização de práticas 

de gerência de fornecedor da T.I., menos de um terço das empresas estudadas 

tinha um processo de gerência de fornecedor formalizado, a maioria deles era 

informal”. 

c. “Takeishi (2002:321-338) conduziu uma pesquisa relacionada a projetos com 

inovações na indústria automobilística, analisando o processo de 

subcontratação de componentes para fornecedores. Nessa pesquisa foram 

entrevistados 100 gerentes entre fornecedores e clientes gerentes da indústria 

automobilística que responderam sobre 5 casos cada um, perfazendo 45 casos 

no total”. 

 

                                                 
10 Banco X: Grande banco brasileiro citado durante o Exame de Qualificação.  Julgou-se melhor não 
explicitar o nome da empresa.  
11 Empresa de Tecnologia Y: Empresa cujo controle acionário pertence ao Banco X. Também não teve 
seu nome explicitado.  
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9- Hipóteses claras com afirmações. 

a. De acordo com a sugestão foi gerado um quadro completo para a seqüência: 

Problema, Perguntas e Hipóteses (da literatura ou da pesquisa de campo) 

conforme Figura 36. 

 

10- Enfatizar a escolha dos Casos: 

a. Os casos devem refletir uma população representativa. A escolha resolve esta 

questão. Existe, no entanto, uma ênfase no volume de investimento de cada 

banco além do volume de ativos. Isto vai mostrar a importância e 

representatividade, sem, no entanto, ser um dado que permita a extrapolação 

do resultado destes casos para toda a população.  

  

 11-  Revisão do questionário em função das mudanças.  

a. Inclusão de um questionário específico para o processo dos fornecedores. 

b. Aumento para perguntas de caráter aberto. 

c. Inclusão de novas perguntas sobre o processo de transferência do 

conhecimento refletindo novas bibliografias que foram incluídas.  

 
 


