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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo conhecer e explicitar as práticas de gestão do
conhecimento adotadas nas empresas petroquímicas instaladas no Pólo
Petroquímico de Camaçari, estado da Bahia. A fundamentação teórica concentrou-
se na revisão da literatura sobre gestão do conhecimento. Entre os itens
abordados, destacam-se as diferenças entre dado, informação e conhecimento, os
tipos do conhecimento, o conceito de gestão do conhecimento, os processos de
conversão e criação do conhecimento e o capital intelectual. Também são
apresentadas as dimensões correlatas ao tema como: cultura organizacional,
aprendizagem organizacional, tecnologia de informação como suporte a gestão do
conhecimento. Além da discussão teórica, procurou-se demonstrar as principais
características do segmento petroquímico e um breve histórico do processo de
implantação da indústria petroquímica no Brasil. Para atingir o objetivo proposto foi
efetuada uma pesquisa de campo na empresa de proteção ambiental em 16
empresas petroquímicas. Adotou-se como ferramenta para a coleta de dados um
questionário com perguntas elaboradas para serem respondidas pelos profissionais
que estão liderando os projetos e iniciativas de gestão do conhecimento nas
empresas pesquisadas. A pesquisa revela que as empresas adotam diversas
iniciativas e práticas de gestão do conhecimento. Entretanto, não há gestão do
conhecimento como um processo abrangente e contínuo. A pesquisa constata que
a ênfase dos projetos de gestão do conhecimento nas ferramentas de tecnologia da
informação é um grande equívoco.

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Capital Intelectual; Pólo Petroquímico
de Camaçari.



ABSTRACT

The purpose of this work is to investigate and explain the knowledge management
practices adopted by the petrochemical companies established in the Petrochemical
Center of Camaçari, Bahia. When forming the theoretic groundwork, we focused on
reviewing literature on knowledge management. Among the issues addressed, the
prime issues are: the difference between data, information and knowledge; the types
of knowledge; the knowledge management concept; conversion processes; and
knowledge and intellectual asset development. Other related issues are also
addressed, such as: organizational culture; organizational training; and information
technology for supporting knowledge management. In addition to theoretic reasoning,
we tried to demonstrate the main features of the petrochemical area and provide a
brief background on the petrochemical industry’s development process in Brazil. In
order to achieve our intended goal, we conducted a field poll in the environmental
protection company and in 16 petrochemical companies. The tool used for gathering
data was a questionnaire with questions to be answered by the individuals who are
heading the knowledge management efforts and projects in the companies included
in the research.The poll shows that companies adopt various endeavors and
knowledge management practices. However, knowledge management was not found
to be a comprehensive and ongoing processes. The poll bears out that having
knowledge management projects focus on information technology tools is a grave
mistake.

Keywords: Knowledge Management; Intellectual Assets; the Camaçari
Petrochemical Center
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INTRODUÇÃO

A discussão sobre o conhecimento não é nova, porém, a gestão do

conhecimento traz uma abordagem inovadora quanto à forma de percebê-lo

como um ativo corporativo que precisa ser gerenciado para promover o

desenvolvimento organizacional.

Drucker (1998) assinalou que o capital não é mais o recurso econômico

básico, bem como os recursos naturais e a mão-de-obra, mas o conhecimento. O

autor não usou a expressão “gestão do conhecimento”, contudo, difundiu a idéia

de uma abordagem organizada para administrar o conhecimento. Desse modo,

um dos desafios mais importantes impostos às organizações da sociedade do

conhecimento é desenvolver práticas sistemáticas para administrar a

autotransformação. Segundo seu princípio, o indivíduo as desenvolve pelo

processo de aprendizagem e experiência. Assim sendo, para explicitar uma
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habilidade é preciso demonstrá-la por meio de ações, e não somente por

palavras.

A gestão do conhecimento atrai a atenção de executivos e acadêmicos em

várias partes do mundo, sendo objeto de análise e aplicação em organizações

diante da complexidade do ambiente externo competitivo e mutável.

Von Krogh, Ichiro e Nonaka (2001) estudaram empresas líderes mundiais

como 3M, Nokia, Eli Lilly, Intel, e outras que adotam a gestão do conhecimento.

Constataram que essas empresas não apenas enfatizam o valor do

conhecimento explícito, mas também reconhecem o verdadeiro potencial do

conhecimento tácito para o sucesso dos negócios. Essas organizações criam

condições para que as pessoas compartilhem e usem o conhecimento tácito, que

é inserido no ambiente social, como fonte de criatividade e inovação para todos.

Diante deste contexto, surgiu nosso interesse em efetuar a pesquisa sobre

gestão do conhecimento nas indústrias petroquímicas, instaladas no Pólo

Petroquímico de Camaçari, com o propósito de conhecer como este assunto é

visto pelas empresas, e também verificar a evolução dos processos de gestão

para implantação dos projetos e iniciativas sobre a gestão do conhecimento.

Buscamos encontrar, na literatura, relatos e experiências sobre o assunto

em um conjunto de empresas petroquímicas, porém, não identificamos estudos

de casos ou outro tipo de pesquisa com foco em Pólos Petroquímicos. Esta

constatação também motivou o desenvolvimento da pesquisa.

Entendemos a importância do desenvolvimento deste estudo devido à

transversalidade da gestão do conhecimento para o segmento petroquímico

regional, no sentido de que pretendemos apresentar como resultado da pesquisa
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uma fotografia dos processos de gestão dos ativos intangíveis, e como a gestão

do conhecimento está sendo usada na cadeia petroquímica através das práticas

e ferramentas de gestão adotadas.

Assim, a importância da gestão do conhecimento no ambiente empresarial

é evidenciada pelo número de organizações no mundo que formalizaram

princípios, modelos e práticas associadas a esse tema. A partir desta

constatação, estabelecemos a questão principal deste trabalho: As empresas

petroquímicas que formam o Pólo Petroquímico de Camaçari utilizam e/ou

consideram a Gestão do Conhecimento na condução de suas práticas de

negócios?

Este estudo, fundamentado na teoria apresentada, buscou responder as

seguintes questões:

a) Qual o entendimento sobre a gestão do conhecimento nas empresas

petroquímicas do Pólo de Camaçari-BA.?

 b) As práticas adotadas nas empresas favorecem a implantação de um

projeto ou iniciativa de gestão do conhecimento?

c) As organizações adotam ferramentas de tecnologia da informação como

suporte aos projetos ou iniciativas de gestão do conhecimento?

d) O gerenciamento do capital intelectual humano e os processos de

aprendizagem estimulam e favorecem as iniciativas ou projetos de gestão do

conhecimento?
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OBJETIVO GERAL

Conhecer e explicitar as práticas de gestão do conhecimento nas

empresas petroquímicas do Pólo Petroquímico de Camaçari visando a contribuir

para o entendimento desse processo naquelas empresas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tendo em vista o objetivo geral deste estudo, estabelecemos quatro

objetivos específicos:

a) Diagnosticar as políticas e práticas formais e informais adotadas pelas

empresas quanto à gestão do conhecimento;

b) Verificar o entendimento e percepção das empresas no contexto da

gestão do conhecimento;

c) Caracterizar a tecnologia da Informação como suporte ao processo de

gestão do conhecimento;

d) Identificar a gestão do capital intelectual humano assim como o

aprendizado organizacional e a influência destas práticas nos processos da

gestão do conhecimento.
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DESCRIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS

A dissertação está estruturada em sete capítulos: O primeiro capítulo

apresenta as abordagens dos principais teóricos e pesquisadores sobre a gestão

do conhecimento; são mostrados os conceitos e diferenças entre dado,

informação e conhecimento, os tipos de conhecimento, a conversão e a criação

do conhecimento, o capital intelectual.

No segundo capítulo tratamos das dimensões correlatas da gestão do

conhecimento, estabelecendo as conexões com cultura organizacional,

aprendizagem organizacional, e também com os perfis dos chamados

profissionais do conhecimento; com os projetos de indicadores de avaliação de

gestão do conhecimento.

O terceiro capítulo aborda a tecnologia da informação como suporte à

gestão do conhecimento e características das ferramentas e recursos

tecnológicos que contribuem para a criação e disseminação do conhecimento.

O quarto capítulo apresenta a indústria petroquímica e o Pólo

Petroquímico de Camaçari, objeto da pesquisa e parte fundamental deste

trabalho. Destacamos as características da indústria petroquímica, os modelos e

implantação e reestruturação dessa indústria no Brasil, e uma visão geral do Pólo

Petroquímico de Camaçari.

           O quinto capítulo descreve os métodos e técnicas que serviram de suporte

para a pesquisa como caracterização da pesquisa, abrangência da pesquisa, a

forma de escolha da amostragem para a pesquisa, a aplicação do questionário, a
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organização da pesquisa, a seleção das empresas pesquisadas, a coleta dos

dados, a tabulação das respostas e a forma de análise dos dados.

O sexto capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa com base

nos conteúdos dos questionários respondidos pelos responsáveis pelas

iniciativas de gestão do conhecimento em dezessete empresas localizadas no

Pólo Petroquímico de Camaçari-BA.

O sétimo capítulo trata das conclusões do trabalho e das recomendações

para pesquisas futuras.

Este trabalho é finalizado com as referências consultadas para a

elaboração da dissertação e o questionário utilizado para a pesquisa.
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CAPÍTULO 1

A GESTÃO DO CONHECIMENTO

1.1 AS DIFERENÇAS ENTRE DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

Entender os conceitos de dado, informação e conhecimento é necessário

para o aprofundamento do tema gestão do conhecimento porque as

organizações têm dificuldade de distinguir e relacionar estes conceitos que,

geralmente, são tratados como sinônimos.

Davenport e Prusak (1998, p.2) definem dado como “um conjunto de fatos

distintos e objetivos, relativos a evento” e “utilitariamente descritos como registros

estruturados de transações”.
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Também definem informação como os dados que fazem a diferença e têm

como finalidade mudar o modo como o usuário vê algo e exerce algum impacto

sobre o seu julgamento e comportamento. Drucker (1998) afirma que a

informação é o dado dotado de relevância e objetivo. Já Nonaka e Takeuchi

(1997) descrevem a informação como sendo um fluxo de mensagens, geralmente

na forma de documento ou uma comunicação audível ou visível.

Davenport e Prusak (1998) enfatizam que o conhecimento é mistura de

vários fatores como experiência condensada, valores, informação contextual e

insight experimentado, os quais proporcionam a construção de uma estrutura

para avaliar e incorporar novas experiências e informações, assim o

conhecimento é originado e aplicado na mente dos indivíduos.

Nas organizações, o conhecimento está inserido não só em documentos

ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas

organizacionais. O conhecimento é fluido como também formalmente estruturado,

é intuitivo e, portanto, difícil de colocar em palavras ou de ser plenamente

entendido em termos lógicos. O conhecimento existe dentro das pessoas, faz

parte da complexidade e imprevisibilidade humana.

Drucker (1998) afirma que o conhecimento é a informação que muda algo

ou alguém. Nonaka e Takeuchi (1997) consideram o conhecimento como a

“crença verdadeira justificada”. Então, conhecimento é opinião, idéia, teoria

verificada e aceita pela comunidade. Sveiby (1998, p. 44) define o conhecimento

como “capacidade de agir”.

Em síntese, os autores caracterizam a informação como um agente capaz

de, a partir dos dados, provocar mudanças nos indivíduos envolvidos no
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contexto. O conhecimento está incorporado nas pessoas, e a sua criação ocorre

com ou sem interação social.

A informação torna-se um item do conhecimento quando muda o estado

mental de um indivíduo ou uma organização em relação à sua capacidade de

ação.

1.2  OS TIPOS DE CONHECIMENTOS

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento, na sua dimensão

epistemológica, pode ser classificado em conhecimento tácito e conhecimento

explícito.

O conhecimento tácito é subjetivo, pessoal, difícil de formalizar, o que

dificulta a transmissão e o compartilhamento. Está enraizado nas ações,

experiências, emoções, valores, desejos e ideais do indivíduo.

O conhecimento explícito é passível de transmissão através da linguagem

formal e sistemática baseando-se em documentos, normas e procedimentos,

pode ser processado por um computador, transmitido eletronicamente ou

armazenado em bancos de dados. Compreendendo desse modo, o

conhecimento explícito é fundamental para tornar o conhecimento tácito útil.

Para Von Krogh, Ichiro e Nonaka (2001), o conhecimento tácito é

considerado o mais importante enquanto que o conhecimento explícito é

considerado um suporte.

Davenport e Prusak (1998) reconhecem o conhecimento como uma

mistura de elementos intuitivos, de difícil representação e entendimento lógico,
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com elementos formalmente estruturados. Mesmo não estando declarado,

observa-se nesta definição a existência dos componentes tácito e explícito.

Para Sveiby (1998), o conhecimento tornou-se o sustentáculo das

estruturas interna e externa das organizações, juntamente com os clientes e

fornecedores. Sendo o conhecimento o recurso mais valioso da organização pós-

industrial, torna-se necessário que a sua gestão traga benefícios para a

organização e seus integrantes.

Sveiby (1998) apresenta quatro características: a) O conhecimento é

tácito, portanto pessoal, transmitido socialmente, se confunde com a experiência

que o indivíduo tem da realidade; b) O conhecimento é orientado para a ação,

tem uma qualidade dinâmica relacionada a aprender, esquecer, lembrar e

compreender; c) O conhecimento é sustentado por regras, quando o indivíduo

lida com novas situações aplica regras inconscientes que poupam energia,

permitindo agir de maneira eficaz em curto espaço de tempo. As regras são

limitadoras, pois filtram novos conhecimentos; d) O conhecimento está em

constante mutação, porque pela linguagem o indivíduo explicita seu

conhecimento, porém sempre apresenta modificações em relação ao

conhecimento tácito, uma vez que o homem sempre sabe mais do que consegue

expressar.

1.3 O CONCEITO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

A gestão do conhecimento não é um tema novo, mas foi revigorado com o

aprofundamento da teoria existente, e tem sido freqüentemente abordada na
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literatura das áreas de administração, informática, engenharia da produção e

ciência da informação.

Quanto aos conceitos de gestão do conhecimento, observamos várias

correntes entre os pesquisadores e estudiosos do tema, porém os enfoques

apresentados não são contraditórios, e sim, complementares.

Davenport e Prusak (1998) definem a gestão do conhecimento como um

conjunto de atividades relacionadas à geração, codificação e a transferência do

conhecimento. A gestão do conhecimento não é apenas gerir os ativos do

conhecimento, mas também gerir os processos que atuam sobre esses ativos. As

etapas do processo de gerir conhecimento são bem definidas e incluem

desenvolver, preservar, utilizar e compartilhar conhecimento.

Sveiby (1998) define a gestão do conhecimento como a arte de criar valor

a partir dos ativos intangíveis da empresa. Entendendo ativos intangíveis como o

conjunto de bens sem existência física definida, ou seja, que não pode ser

concreto, palpável, envolve pessoas qualificadas, patentes, marcas, relações

com os clientes, modelos organizacionais e outros. O desafio é alavancar todos

os ativos intangíveis de modo a gerar resultados para a organização, tais como o

crescimento da empresa e valor para o acionista.

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a gestão do conhecimento é a

atividade de divulgar e explicitar o conhecimento que está embutido nas práticas

individuais ou coletivas da organização.

Angeloni (2002) entende a gestão do conhecimento como o conjunto de

atividades responsáveis por criar, armazenar, disseminar e utilizar efetivamente o
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conhecimento na organização, observando o seu aspecto estratégico, tão

necessário ao ambiente empresarial.

Para Terra (2000), a gestão do conhecimento é um esforço para

disponibilizar o conhecimento de uma organização àqueles que dele necessitem,

quando e onde se faça necessário, com o objetivo de alavancar melhores

resultados organizacionais. O autor afirma que as empresas brasileiras precisam

adotar pró-ativamente estratégias de gestão do conhecimento.

 Observamos, nos conceitos apresentados, um relativo consenso de que a

abordagem organizada para gerenciar o conhecimento só faz sentido se tiver

voltada para os melhores resultados de organização e inovação contínua. Wah

(2000) afirma que a gestão do conhecimento não é modismo, e sua questão

central está em usar os recursos existentes na empresa para que as pessoas

encontrem e utilizem as melhores formas de fazer negócios, aproveitando,

também, as experiências existentes e tudo que já foi criado.

1.4 A CONVERSÃO DO CONHECIMENTO

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento tácito e o

conhecimento explícito não são entidades separadas, e sim, mutuamente

complementares. Interagem um com o outro e realizam trocas nas atividades

criativas dos seres humanos. O conhecimento humano é criado e expandido

através do processo de interação social entre o conhecimento tácito e o

conhecimento explícito, cujo processo é chamado de conversão do

conhecimento.



25

Nonaka e Takeuchi (1997) pressupõem quatro modos de conversão do

conhecimento, os quais estão representados na Figura 1, e assim definidos:

a) socialização – conversão do conhecimento tácito em conhecimento

tácito. Surge da interação do conhecimento tácito entre indivíduos,

compartilhando experiências através da observação, imitação e da prática.

Acontece também nas teorias dos processos de grupo e cultura organizacional.

b) externalização – conversão do conhecimento tácito em conhecimento

explícito. É o processo de conversão mais importante porque cria novos

conceitos, metáforas, analogias, hipóteses ou modelos. O diálogo e a escrita são

formas de interação que ajudam no processo de externalização.

c) combinação – é a conversão do conhecimento explícito em

conhecimento explícito. Esse processo acontece por intermédio de documentos,

reuniões formais, conversas por telefone e comunicação por sistemas ou redes

de computadores.

d) internalização – conversão do conhecimento explícito em conhecimento

tácito.  Este método se assemelha ao aprender fazendo, e os autores identificam

similaridade com a noção da learning organization ou organização que aprende.
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Figura 1 - Modelos de Conversão do Conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997), adaptado.

1.5 A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO

A interação entre as várias formas de conversão gera o que Nonaka e

Takeuchi (1997) denominam de “Espiral de Criação do Conhecimento” (Figura 2),

onde os modos de criação do conhecimento são gerenciados de forma

articulada, cíclica e interativa.

Considerando a dimensão epistemológica, a Espiral de Criação do

Conhecimento baseia-se nos quatro modos de conversão entre o conhecimento
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tácito e explícito, envolvendo desde o indivíduo até o grupo, a organização e o

seu macroambiente.

A dimensão ontológica consiste no nível organizacional, onde os modos de

conversão entre o conhecimento tácito e explícito ocorrem em um ciclo

ascendente de redes de interação, do indivíduo e da organização com o

macroambiente.

Figura 2 - Espiral de Criação do Conhecimento Organizacional
Fonte; Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82)

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem cinco condições facilitadoras no

processo de criação do conhecimento:

Dimensão
Epistemológica

Combinação

Externalização
Conhecimento

Explícito

Conhecimento
Tácito Socialização Internalização

Dimensão
Ontológica

Individual Grupo Organização Interorganização

Nível do Conhecimento
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a) intenção: consiste na aspiração da organização em alcançar as suas

metas criando estratégia no sentido de desenvolver capacidade organizacional

de adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento;

b) autonomia: a organização deve permitir que, individualmente ou em

grupos, os indivíduos possam estabelecer os limites de suas atividades para que

possam motivar-se no sentido de criar novos conhecimentos para a organização;

c) flutuação e caos criativo: consistem em uma situação extrema ou

inesperada envolvendo a organização. Os indivíduos precisam de estímulo para

repensar a maneira de interação com o ambiente, criando novos conceitos e

podendo proporcionar a criação de novos conhecimentos;

d) redundância: trata-se do processo que permite o indivíduo

compartilhar seus conceitos com o grupo, acelerando o processo de criação do

conhecimento, facilitando a localização desses conhecimentos quando

necessários e criando uma visão global da organização.

Segundo Pereira (2000), o rodízio de pessoal entre áreas diferentes da

organização cria a redundância, permitindo que os envolvidos diversifiquem as

suas habilidades e fontes de informações, tornando o conhecimento

organizacional mais “fluido” e mais fácil de colocar em prática. A redundância de

informações na organização agiliza o desenvolvimento de novos produtos, assim

como facilita a solução de novos problemas.

e) variedade de requisitos: consiste em garantir aos participantes da

organização o acesso mais amplo e flexível à informação, de forma fácil e ágil,
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de modo a possibilitar diversidade interna para lidar com as situações e

diversidades impostas pelo ambiente.

Nonaka e Takeuchi (1997) criaram o modelo de cinco fases do processo

de criação do conhecimento organizacional apresentado na Figura 3. Esse

modelo é baseado nas quatro formas de conversão do conhecimento –

socialização, externalização, combinação, internalização; e nas condições

capacitadoras de criação do conhecimento – intenção, autonomia, flutuação e

caos criativo, redundância, variedade de requisitos.

Figura 3 - Modelo de Cinco Fases do Processo de Criação do Conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96)

A primeira fase do modelo se inicia pelo compartilhamento tácito entre os

integrantes da organização e/ou de um grupo de trabalho que possui metas

desafiadoras comuns.
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Na segunda fase, o conhecimento compartilhado na fase anterior se

converte em novo conceito decorrente da cristalização em conceitos explícitos

dos modelos mentais tácitos compartilhados e verbalizados através de palavras e

frases.

Na terceira fase, procura-se justificar os conceitos criados de acordo com

a intenção organizacional. Se o conceito foi aceito, é desenvolvido na quarta fase

um arquétipo.

Esse arquétipo pode tomar a forma de protótipo quando se trata de um

produto físico ou a forma de um mecanismo operacional quando se trata de uma

inovação abstrata como um valor da organização, uma nova estrutura

organizacional ou um novo sistema administrativo.

A quinta fase de difusão interativa do conhecimento é também o início de

um novo ciclo de criação do conhecimento.

Davenport e Prusak (1998) apresentam cinco maneiras de geração do

conhecimento: aquisição, aluguel, recursos dirigidos, fusão, adaptação e redes.

  Como primeira forma, a aquisição seria uma maneira de gerar

conhecimento através da contratação de indivíduos ou adquirindo as empresas

detentoras de conhecimento. O sucesso desta forma de aquisição vai depender

de esforços para localizar e avaliar o conhecimento da empresa adquirida, bem

como a proteção dos empregados e seu ambiente de conhecimento durante e

depois da compra, buscando incentivar a combinação dos conhecimentos

existentes e recém adquiridos.

A segunda forma é o aluguel ou financiamento de conhecimento. Este

processo pode ocorrer por um financiamento à pesquisa ou pela contratação de
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um consultor para um projeto específico, ficando a cargo dos gestores da

empresa promover mecanismos que possam reter na organização a maior parte

do conhecimento por um processo de transferência do conhecimento.

A terceira forma de geração pode ocorrer dirigindo recursos para pesquisa

e desenvolvimento buscando a solução para os problemas e a inovação. Cabe

aos gestores da organização promover formas de transferir o conhecimento,

oriundo da pesquisa, para onde eles possam ser aproveitados.

A quarta forma de geração de conhecimento é chamada de fusão, quando

pessoas são reunidas com o objetivo de trabalhar com um problema obrigando-

as a chegar a um ponto comum, uma resposta conjunta.

A quinta forma de geração do conhecimento é a capacidade de adaptação

da organização em reagir às mudanças ambientais internas e externas de forma

contínua.

Ao analisar as cinco maneiras de conversão do conhecimento, os autores

destacam a necessidade de tempo e espaço para estes processos e o

reconhecimento da organização quanto à importância das atividades.

Lastres e Ferraz (1999) pontuam os esforços das empresas para explicitar e

criar novos conhecimentos que podem gerar inovações tecnológicas e

organizacionais. A capacidade de inovar exige das empresas a inserção em

diversas redes sociais dinâmicas com universidades, centros de pesquisa e

outras organizações.
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1.6 O CAPITAL INTELECTUAL

A questão do capital intelectual tem sido objeto de estudo de Sveiby

(1998) e Stewart (1997). Para eles, o capital intelectual consiste, principalmente,

de competências das pessoas, relacionamentos das pessoas e da organização

com clientes, fornecedores e outros segmentos da sociedade.

Sveiby (1998) afirma que as pessoas ampliam seu mundo por meio de

estruturas tangíveis (por exemplo, cultivar um jardim) e por meio de ativos e

estruturas intangíveis (idéias e relacionamentos com outras pessoas). Propõe um

modelo de gestão para organizações intensivas em conhecimento formado por

três componentes: competências das pessoas, estruturas internas e estruturas

externas. Na categoria competências das pessoas estão incluídas as habilidades

individuais, a educação formal, a experiência, energia e atitudes do indivíduo. Na

categoria estruturas internas estão as patentes, os conceitos e modelos

administrativos e informatizados. Na categoria estruturas externas, ele inclui as

relações com os clientes e fornecedores, marcas e imagem da organização.

Stewart (1997) define capital intelectual como a soma dos conhecimentos

de todos em uma organização, defendendo a cooperação e o aprendizado de

forma coletiva. O capital intelectual pode ser dividido em três componentes: o

capital humano é composto por conhecimento, habilidades e capacidade de agir

numa grande variedade de situações; o capital estrutural é composto pelo capital

que pode ser patenteado, registrado, protegido por lei, vendido (tecnologia,

invenções, dados, publicações e processos) e também por estratégias, cultura,

estruturas, sistemas, rotinas e procedimentos empresariais; o capital do cliente é
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formado pelos indicadores que refletem o relacionamento da organização com

seus clientes. O valor do capital do cliente contribui para o valor global de uma

empresa.

Quinn, Anderson e Finkelstein (2000) sugerem algumas práticas e ações

que a organização deve empreender no sentido de manter o capital humano, tais

como: recrutar os melhores, incentivar o desenvolvimento intensivo,

principalmente através do contato direto com o cliente externo; aumentar sempre

os desafios profissionais; avaliar os profissionais, comparando-os com seus

pares.

Para a manutenção do capital estrutural é importante a explicitação do

conhecimento tácito. Quanto à manutenção do capital do cliente, este se faz

necessário à evolução do relacionamento da organização para uma parceria com

o cliente, tratando-o de forma individualizada e tornando-se indispensável para

ele.

Edvinsson e Malone (1998) definem capital intelectual como a soma do

capital humano e capital estrutural. O capital humano corresponde a capacidade,

conhecimento, experiência, poder de inovação e habilidade dos empregados de

uma organização. O capital estrutural é formado pela infra-estrutura que apóia os

empregados como equipamentos de informática, os softwares, os bancos de

dados, as patentes, as marcas registradas.  O capital estrutural também inclui o

capital dos clientes ou relacionamento com os principais clientes.

A empresa sueca de seguros e serviços financeiros, Skandia, criou, em

1991, uma Diretoria Corporativa de Capital Intelectual sob a gestão de Leif

Edvinson.  A Skandia foi a primeira empresa a publicar, com suas demonstrações
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financeiras, os indicadores que medem o capital Intelectual, e a sua experiência

mostra que o gerenciamento do capital intelectual é um instrumento de gestão

efetivo e que os métodos tradicionais de avaliação e medição de uma empresa

são insuficientes para explicar todo o valor que ela representa. Leif Edvinson

dividiu o capital da Skandia em três componentes: capital organizacional, capital

de clientes e capital humano. O capital organizacional, para Edvinson, tem

significado semelhante ao de capital interno de Sveiby e de capital estrutural de

Stewart.

Stewart (1997) propõe uma estratégia de manutenção do capital do cliente

focada nos seguintes aspectos: a organização deve inovar junto com o cliente; a

organização deve concentrar-se nos clientes como indivíduos; a organização

deve dividir seus ganhos com os clientes; a organização deve aprender com o

negócio do cliente e ensinar o seu; a organização deve tornar-se indispensável

para o cliente.

Stewart (1997) propõe alguns princípios básicos para a gestão do

conhecimento que, também, são diretrizes para gerir o capital intelectual:

a) a criação do capital intelectual humano requer estímulo ao trabalho em

equipe, comunidades de práticas e formas sociais de trabalho, com isso,

diminuindo a dependência em determinados indivíduos. Se a organização for o

celeiro da inovação, ela se beneficiará diretamente;

b) a gestão e o desenvolvimento do capital intelectual humano exigem o

reconhecimento dos talentos que são, realmente, os ativos intelectuais da

organização;
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c) o capital intelectual estrutural é propriedade da organização, portanto o

mais fácil de gerir;

d) o capital intelectual estrutural serve para acumular estoques de

conhecimento que sustentem o trabalho valorizado pelos clientes e para

acelerar o fluxo de conhecimento na organização. O conhecimento preciso deve

estar disponível;

e) a necessária interação entre os capitais intelectuais humano, estrutural

e do cliente.

Os princípios adotados para a gestão do conhecimento facilitam a

integração entre as formas básicas de capital intelectual, e são decisivos no

processo de transformar o conhecimento organizacional em competitividade,

inovação e riqueza.

Após o detalhamento dos principais conceitos e fundamentos sobre a

gestão do conhecimento, apresentaremos, no próximo capítulo, as dimensões

correlatas ao tema.
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CAPÍTULO 2

A GESTÃO DO CONHECIMENTO E DIMENSÕES CORRELATAS

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A CULTURA ORGANIZACIONAL

Antes da implantação da Gestão do Conhecimento, é fundamental que

seja analisada a cultura, assim como os valores organizacionais difundidos, o que

leva a identificação dos comportamentos individuais e coletivos, evidenciando ou

não se a cultura organizacional é favorável à gestão do conhecimento.

Para os antropólogos, a palavra cultura é apresentada como tudo que se

aprende na vida, transmitido pelos indivíduos e grupos em sociedade. A cultura

engloba tudo que os homens aprenderam, viveram, experimentaram e sentiram

através de séculos.
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Coelho Júnior (2002), em uma perspectiva metafórica, afirma que a cultura

é como um texto ou um conjunto de textos que os atores sociais lêem para

interpretar o curso dos acontecimentos sociais. Nas organizações, a

compreensão da cultura passa pelo reconhecimento do processo de interação

entre as pessoas e a organização, entre a organização e o mundo. Nestas

perspectivas, a cultura apresenta-se como sendo o primeiro momento de

construção conceitual da gestão do conhecimento uma vez que envolve atitudes,

crenças, valores, idéias, padrões de conduta, técnicas e linguagem.

Para Schein (2000) a cultura organizacional é um padrão de pressupostos

compartilhados que foram aprendidos e desenvolvidos por um determinado

grupo. Este autor classifica o conceito de cultura organizacional em três níveis: os

pressupostos são representados por crenças, percepções, pensamentos e

sentimentos. Constituem a essência da cultura organizacional e são mais difíceis

de serem percebidas; os valores refletem os princípios sociais, estratégias, metas

e objetivos. São a base dos julgamentos sobre o que é certo e o que é errado; os

artefatos constituem as evidências da essência da cultura e são os sinais visíveis

da maneira de ser da organização. Incluem manifestações verbais percebidas na

linguagem, objetos físicos e outras manifestações culturais.

Schein (2000) afirma que não há como criar uma nova cultura. Pode-se

estudá-la em sua profundidade, buscando compreendê-la, para, então, propor

novos valores, introduzir idéias e outros modos de produzir as coisas. Desta

forma, prepara-se a organização para a adoção de comportamentos provenientes

dos valores estabelecidos na transformação e evolução cultural.

Davenport e Prusak (1998) afirmam que, para a criação do conhecimento
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em uma organização, a sua cultura é fundamental, no entanto, os métodos

devem ser compatíveis com ela.

Os autores constataram a existência de organizações que permitem aos

seus funcionários a troca de idéias e a conversa nos corredores, na sala do café

ou em torno dos bebedouros, enquanto outras ainda acham essa prática um

desperdício de tempo, pois consideram a conversa como não trabalho, adotando

para a troca de idéias as reuniões formais, face a face. Para eles, uma cultura do

conhecimento é voltada aos seguintes pontos: as atividades criadoras do

conhecimento contam com a credibilidade dos executivos; ausência de inibidores

do conhecimento na cultura, a pessoa não tem ressentimentos em relação à

empresa e não teme que o compartilhamento do conhecimento venha a causar o

seu desemprego.

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que, na maior parte dos estudos

anteriores, em relação à cultura organizacional, não foi dada a devida atenção à

criatividade do ser humano, pois o indivíduo era visto como um processador de

informações, e não como um criador, sendo, por isso, reduzido o seu poder de

mudar as organizações.

A gestão do conhecimento está atrelada a uma nova configuração de

organização, incluindo o desenvolvimento de uma visão compartilhada, relações

interpessoais, novas relações de poder, formas de remuneração e de

reconhecimento, entre outras. Todos estes fatores podem ser resumidos naquilo

que se considerou a cultura da organização, pois retratam o conjunto de inter-

relações entre crenças e pressupostos organizacionais.
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 A cultura é determinante no processo de gestão do conhecimento e os

modelos representados na espiral do conhecimento validam essa conclusão, pois

são constituídos por meios de interação entre pessoas, grupos que compartilham

valores, normas e pressupostos.

2.2 A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

 O tema Aprendizagem Organizacional destaca-se, a partir da década de

90, como abordagem na teoria da Administração. Peters (1998) afirma que, do

ponto de vista de uma organização, aprender é um processo que implica

entendimento do passado (para evitar a repetição de erros), capacitação no

presente e preparo adequado para o futuro.

A proposta de teóricos e pesquisadores é que as organizações precisam

aprender e o grande desafio é compreender como se processa a transferência da

aprendizagem individual para a aprendizagem organizacional, e a eficácia desse

processo.

Fernandes (2002) entende o processo de aprendizagem individual como

um ciclo envolvendo as atividades de refletir, formar conceitos, testar conceitos e

experimentar. Neste ciclo, uma pessoa assimila um novo dado, reflete sobre as

experiências passadas, chega a uma conclusão e, em seguida, age.

Terra (1999) classifica os modelos de aprendizagem individual em: a)

modelo behaviorista, considerando que o aprendizado é verificado à medida que

as pessoas mudam seu comportamento em relação aos estímulos do ambiente;

b) no modelo cognitivo, o aprendizado ocorre a partir de insights e da
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compreensão das relações lógicas entre meios e fins e entre causa e efeito; c) O

modelo de aprendizado experimental considera o aprendizado como um

processo de tensão e conflito que ocorre entre o indivíduo e o ambiente,

envolvendo experiências concretas, observação, reflexão, revisão de conceitos

aprendidos.

Baseado nos modelos cognitivo e experimental, Argyris (2001) criou os

termos “aprendizado de ciclo único” ou single loop learning, entendido como

obtenção do know-how, a fim de resolver problemas específicos com base nas

premissas existentes; e “aprendizado de ciclo duplo” ou double loop learning, que

envolve mudanças de comportamento e modelos mentais. Nesse tipo de

aprendizado, o processo não é automático e só ocorre quando os modelos

mentais que guiam os comportamentos são alterados pelas próprias respostas

que eles provocam, e isso envolve o questionamento dos valores da

organização.

Quando a aprendizagem individual e o conhecimento gerado são

incorporados à organização, começa o processo de aprendizagem organizacional

que Fleury e Fleury (1995) definem como a capacidade de criar novas idéias

multiplicada pela capacidade de generalizá-las por toda a empresa. Dessa forma,

a aprendizagem organizacional prepara as pessoas para as transformações por

meio de mudanças nos seus modelos mentais, dos processos de conversão do

conhecimento, de formação de redes, alianças, parcerias, pesquisa e

desenvolvimento.
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Senge (1998, p. 11) aborda o assunto aprendizagem organizacional

criando o conceito de learning organization ou organização de aprendizagem

como:

Organizações nas quais as pessoas expandem continuadamente sua
capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde surjam
novos e elevados padrões de raciocínio, onde a aspiração coletiva é
libertada e onde as pessoas aprendem continuadamente a aprender em
grupo.

Assim, Senge (1998) vê as organizações de aprendizagem como

entidades nas quais as pessoas podem e realmente expandem suas

capacidades de criar os resultados que, verdadeiramente, desejam. O

pensamento novo e expansivo é encorajado e os indivíduos aprendem juntos.

No conceito de organização de aprendizagem, o coletivo supera a

individualidade, sendo que a busca do conhecimento deve agregar valor à

organização e à comunidade que a organização faz parte.

Senge (1998) propõe cinco disciplinas para se constituir as organizações

de aprendizagem: raciocínio sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais,

objetivo comum e aprendizado em grupo. Segundo ele, o raciocínio sistêmico é a

“disciplina que integras outras disciplinas, fundindo-as em um conjunto coerente

de teoria e prática”.

As cinco disciplinas costumam estar presente nas organizações de

aprendizagem ou do conhecimento que apresentam algumas características

como o uso intensivo da informação, número reduzido de níveis hierárquicos,
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trabalhos realizados em equipes interfuncionais, processo decisório mais

participativo.

Terra (2000) afirma que o processo de aprendizado pode ser de

propriedade da organização por acumular seus ativos e habilidades,

transformando-os em novos produtos e processos. O que mantém as pessoas

conectadas são os seus interesses comuns de aprendizado e desenvolvimento

pessoal. O tempo para aprendizagem é um recurso imprescindível e escasso

para a geração do conhecimento, e a existência de um tempo para aprender e

pensar é um dos principais indicadores da orientação da empresa na direção do

conhecimento.

As universidades corporativas constituem os canais por onde as

organizações de aprendizagem criam, coletam, compartilham e alavancam

informações. As universidades corporativas não são reconhecidas, pelos órgãos

oficiais, como estabelecimento de ensino superior, mas podem garantir um

ambiente de aprendizado contínuo nas organizações onde as pessoas possam

aprender. Assim, as aulas podem acontecer em um ambiente de sala de aula ou,

ainda, de forma virtual, em redes Internet ou Intranet.

2.3 OS PROFISSIONAIS DO CONHECIMENTO

Nonaka e Takeuchi (1997) sugerem a formação de uma equipe de criação

do conhecimento composta de profissionais do conhecimento, engenheiros do

conhecimento e gerentes do conhecimento. O primeiro grupo é formado por

funcionários de linha de frente e gerentes de linha. Este grupo é responsável pelo
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acúmulo e pela geração do conhecimento tácito e explícito. Segundo os autores,

os profissionais do conhecimento precisam ter  elevados padrões intelectuais;

forte noção de comprometimento para recriar o mundo segundo sua própria

perspectiva; ampla variedade de experiências, tanto dentro quanto fora da

organização; qualificação na condução de um diálogo com os clientes e com os

colegas dentro da organização; e estarem abertos para conduzir discussões

francas e debates com outras pessoas.

O segundo grupo é formado pelos engenheiros do conhecimento, que são

os ocupantes dos cargos de gerência média. São eles que traduzem os ideais

estratégicos e visionários da organização para a realidade do mercado e da

produção. Esses profissionais trabalham com todos os níveis da organização e

com as diversas formas de conversão do conhecimento.

O terceiro grupo é formado pelos gerentes do conhecimento, que são os

ocupantes de cargos de alta gerência. Os gerentes do conhecimento têm como

função básica a gestão do processo total do conhecimento no nível da

organização. Esses gerentes expressam os conceitos principais sobre o que a

organização deve ser; estabelecem uma visão do conhecimento sob a forma de

uma visão da organização ou declaração de políticas; definem padrões que

justifiquem o valor do conhecimento que está sendo criado.

Davenport e Prusak (1998) distinguem como profissionais necessários ao

processo de gestão do conhecimento os técnicos, os integradores, os gerentes

de conhecimento e o diretor de conhecimento. Os técnicos implantam a infra-

estrutura de tecnologia da informação necessária à gestão do conhecimento

como rede de computadores, comunicação de dados, banco de dados, sistemas
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especialistas e outros. Os Integradores são os profissionais que extraem,

estruturam, mantêm e aprimoram o conhecimento. Bibliotecários e jornalistas são

profissionais adequados à função de integrador. Os gerentes de projeto de

conhecimento são os líderes das equipes dos projetos voltados para a gestão do

conhecimento. O diretor do conhecimento promove a cultura do conhecimento;

projetam, implementam e supervisionam a infra-estrutura; administram os

relacionamentos externos; fomentam a criação, uso e o desenvolvimento de

estratégias do conhecimento.

Conclui-se, pelas abordagens de Nonaka e Takeuchi (1997) e de

Davenport e Prusak (1998), que a criação do conhecimento em uma organização

deve ser resultado do trabalho de todos, envolvendo diversos níveis hierárquicos.

Assim, os profissionais do conhecimento necessitam reunir aptidões técnicas,

emocionais, cognitivas e comportamentais para facilitar os processos de criação

do conhecimento organizacional.

2.4  OS PROJETOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

Os projetos de gestão do conhecimento têm como foco principal

proporcionar às empresas vantagens competitivas, e são avaliados pela sua

contribuição para o negócio.

Segundo Thiel (2002), é fundamental identificar e entender os elementos

que formam um projeto de gestão do conhecimento para aplicação em uma

organização empresarial, além de buscar na estratégia da própria empresa quais

são os elementos que formarão o projeto, as informações que a empresa precisa
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e quais são os seus processos de negócios críticos e de maior valor.

Davenport (1998) afirma que tais projetos são tentativas de fazer uso

prático dos conceitos de conhecimento, visando a atingir objetivos

organizacionais e atuando nas dimensões pessoas, tecnologia e conteúdo do

conhecimento. Então, sintonizar a cultura organizacional, as pessoas e os

sistemas de informação é um grande desafio para projetos de gestão do

conhecimento. Também autores como Nonaka e Takeuchi (1997) e Sveiby

(1998) afirmam que sem se considerar a cultura organizacional não há como

implantar um projeto de gestão do conhecimento.

Davenport e Prusak (1998) avaliaram 31 projetos de gestão do

conhecimento, selecionados em 40 empresas, e observaram três tipos de

objetivos comuns.

O primeiro objetivo é a tentativa de criação de repositórios de

conhecimento, visando a capturar o conhecimento explícito incorporado em

memorandos, relatórios, apresentações e outros documentos para armazenar de

forma recuperável. Os tipos básicos de repositórios são três. No repositório de

conhecimento externo, encontram-se as informações obtidas com as práticas de

inteligência competitiva e gestão de relacionamento com o cliente, mercados e

fornecedores; no repositório de conhecimento interno estruturado, encontra-se o

conhecimento gerado internamente resultado dos processos de trabalho que

estão em relatórios de pesquisas, procedimentos, operações, produtos e

marketing orientado para produtos; no repositório do conhecimento interno

informal, encontram-se as lições aprendidas, resultado das experiências pessoais

e dos grupos.
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O segundo objetivo comum dos projetos é o provimento de acesso e

transferência do conhecimento ou a utilização de técnicas que facilitem a

transferência de conhecimento entre os indivíduos. Este processo objetiva

identificar os detentores e usuários do conhecimento. Pode-se fazer associação

desta prática com as páginas amarelas que permitem usuários encontrar

especialistas sobre determinado assunto.

Algumas empresas adotam outras estratégias em relação à transferência

do conhecimento, tais como: a contratação de pessoas, programas de

reconhecimento e premiação.

O terceiro objetivo comum dos projetos é o estabelecimento de um

ambiente propício à gestão do conhecimento. Estas iniciativas consistiam no

esforço de medir o valor do capital do conhecimento com iniciativas no sentido da

mudança do comportamento das pessoas que formam à organização em relação

ao conhecimento, facilitando, assim, sua gestão.

A organização só terá certeza quanto à eficácia do processo se

estabelecer indicadores para medir a eficácia do processo, e se os resultados,

metas e objetivos forem entendidos pelas pessoas.

Gomes e Barroso (2000) consideram a gestão do conhecimento como

uma atividade de negócios com dois aspectos básicos. O primeiro aspecto

aborda o componente de conhecimento das atividades de negócios

explicitamente, como um fator de negócios refletido na estratégia, política em

todos os níveis da empresa. O segundo aspecto estabelece uma ligação direta

entre as bases intelectuais tácitas e explícitas da empresa e os resultados

alcançados.  Para aplicar um projeto de gestão do conhecimento é necessário
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identificar e mapear os ativos intelectuais ligados à empresa, gerar novos

conhecimentos para oferecer vantagem competitiva, tornar acessíveis as

informações corporativas, compartilhando as melhores práticas. As ferramentas

de tecnologia da informação ajudam a tornar possível esse processo.

Terra (2000) realizou um estudo sobre as práticas gerenciais adotadas por

empresas que atuam no Brasil relacionadas à gestão do conhecimento. Nesse

estudo, as questões foram respondidas por 587 gerentes e diretores de 400

médias e grandes empresas. O autor observou grande correlação entre os

melhores desempenhos empresariais e adoção de práticas gerenciais de gestão

do conhecimento, e que as empresas capazes de gerir conhecimento atuam nas

dimensões de estratégia, cultura organizacional, estrutura organizacional, gestão

de Recursos Humanos, sistemas de informação e aprendizado com o ambiente.

Wah (2000) apresenta os resultados da pesquisa realizada em 1998, com

1600 empresas americanas, sobre os seguintes pontos: a existência de

programas de gestão do conhecimento nas empresas, as definições adotadas, os

processos, as dificuldades, os resultados mensuráveis e a relação entre o

conhecimento e preço de ações.

Também identificou os processos considerados mais importantes nos

projetos de gestão do conhecimento pelos entrevistados: identificação de

informações potencialmente úteis; estabelecimento de bancos de dados

repositórios e mecanismos de recuperação; criação e manutenção de

plataformas para disseminação de informações; coleta de conhecimento dos

clientes; criação e manutenção de talentos e habilidades dos empregados.

O autor mostrou as maiores dificuldades para implantação dos projetos
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que são: fazer com que as pessoas busquem as melhores práticas; medir os

resultados de gestão do conhecimento; fazer com que as pessoas compartilhem

o seu conhecimento; saber qual conhecimento coletar; tornar conhecimento

acessível e utilizável.

E-Consulting Corp (2004) publicou os resultados de uma pesquisa

realizada pelo seu Centro de Pesquisas Estratégicas, no período de setembro a

novembro de 2003, com 200 empresas de grande porte sediadas no Brasil,

pertencentes aos diversos setores da economia. A pesquisa mostra como as

empresas brasileiras estão aplicando o conceito de gestão do conhecimento,

quais os benefícios que têm obtido, como esses resultados são medidos e quais

os fatores de sucesso numa implantação dos processos de gestão do

conhecimento.

E-Consulting (2004) concluiu que os projeto e iniciativa de gestão do

conhecimento devem ser entendido como necessário para a diferenciação em

relação à concorrência, e não apenas como recurso de modelagem de

processos, como conjunto de políticas e cultura organizacional ou como

tecnologia.

2.5 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

 Os processos de avaliação e mediação do conhecimento organizacional e

indicadores de eficácia do processo representam desafios no campo da gestão

do conhecimento.  Segundo Rossatto (2003), diversos autores realizaram

estudos sobre indicadores de avaliação de projetos de gestão do conhecimento,
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porém, alguns se baseiam em indicadores financeiros e operacionais, e poucos

se preocupam com as diretrizes relacionadas ao processo de gestão do

conhecimento.

Rossatto (2003) identifica e classifica os indicadores voltados para análise

do capital estrutural, capital de relacionamento e capital intelectual da empresa.

Os indicadores para análise do capital estrutural estão direcionados para

os fluxos de conhecimento internos à organização e para os ativos intangíveis de

sua propriedade como investimento em ativo intangível, investimento em infra-

estrutura tecnológica, aproveitamento das oportunidades, capacidade de

inovação e outros. Os indicadores do capital do relacionamento com a empresa

estão direcionados para os fluxos de conhecimento externos à organização, para

a conversão do conhecimento em cooperação intensa com os clientes e outros

públicos da empresa. São indicadores do capital de relacionamento: nível de

satisfação do cliente, índice de fidelidade do cliente, número de convênios de

cooperação tecnológica, número de trabalhos publicados em fóruns, investimento

em ações sociais e outros.

Os indicadores voltados para o capital intelectual estão direcionados para

os fluxos de conhecimento internos à organização, e para os três tipos de

conversão que implicam diretamente na participação das pessoas (socialização,

externalização e internalização) e para os ativos intangíveis de propriedade dos

empregados. São exemplos de indicadores de capital intelectual:

aperfeiçoamento de competências, número de treinamentos realizados, formação

acadêmica, perfil profissional, clima organizacional e outros.

 Lev (2004) considera que, diferentemente de fábricas e equipamentos,
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raramente um intangível é considerado um ativo que pode ser monitorado. A

mentalidade predominante é identificar o intangível como despesa e não como

ativo, e esse conceito precisa ser mudado. Caracterizar um intangível como um

ativo que gera benefícios pode alterar o modo como executivos e investidores

tomam decisões vitais sobre a empresa.

Kaplan e Norton (2004) afirmam que os ativos intangíveis abrangem

diversos itens como patentes, direitos autorais, liderança, sistemas de

informação, processos de trabalho, conhecimento dos colaboradores.  A

perspectiva de aprendizado e crescimento do Balanced Scorecard enfatiza a

importância de alinhamento dos ativos intangíveis com a estratégia da

organização. Essa perspectiva contém indicadores dos três componentes dos

ativos intangíveis: capital humano, capital de informação e capital organizacional.

Kaplan e Norton (2004) consolidam os elementos essenciais da

abordagem Balanced Scorecard para gestão dos ativos intangíveis no Relatório

de Prontidão Estratégica , instrumento para avaliar a capacidade de cada classe

de ativo intangível exercer a sua função estratégica.

Os autores relatam a experiência da aplicação do Relatório de Prontidão

Estratégica, por uma instituição financeira, que definiu para o componente capital

humano o objetivo de compreender e eliminar as lacunas entre competências

disponíveis e competências necessárias nas funções estratégicas. Definiu como

indicador para este objetivo o percentual de prontidão para os cargos

estratégicos. Quanto ao capital da informação, a instituição definiu como objetivo

implementar todo o portfólio de aplicativos de tecnologia de informação

necessários para a execução da estratégia, e como indicador o percentual de
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prontidão do portfólio da informação, incluindo a disponibilidade de sistemas de

informação, de infra-estrutura e de aplicativos de gestão do conhecimento.

Quanto ao capital organizacional, a instituição financeira definiu os respectivos

objetivos e indicadores para as perspectivas de liderança, cultura organizacional,

trabalho em equipe e alinhamento. Na perspectiva de trabalho em equipe, o

objetivo é promover o compartilhamento dos conhecimentos e recursos de

pessoal com potencial estratégico, e como indicador o percentual de

compartilhamento das melhores práticas.

A abordagem do Balanced Scorecard é amplamente divulgada e adotada

pelas organizações para mensurar ativos tangíveis e intangíveis, alinhando,

sempre, os indicadores de medição com as estratégias organizacionais.

Finalizamos a fundamentação teórica dos temas correlatos à gestão do

conhecimento. No terceiro capítulo, serão apresentadas as ferramentas de

tecnologia de informação como instrumentos importantes para a gestão do

conhecimento, destacando, porém, que este tema envolve não só o aspecto

tecnológico, mas também questões culturais, comportamentais e de processos

de negócios.
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CAPÍTULO 3

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Uma das mais importantes decisões relacionadas à gestão do

conhecimento é a escolha de ferramentas de software e hardware adequadas

para captar, acessar, distribuir informações e conhecimentos nas organizações.

A tecnologia da informação contribui como suporte nos processos de conversão

do conhecimento, mas a sua simples aplicação não garantirá o sucesso das

iniciativas se não for aplicada de forma sistêmica e integrada aos objetivos

empresariais e processos organizacionais.

Segundo Rossatto (2003), a infra-estrutura tecnológica é um conjunto de

ferramentas e recursos técnicos necessários à automatização dos processos de



53

negócios, em atendimento às demandas e à realização de ações associadas à

gestão do conhecimento. Desse modo, a tecnologia da informação é um dos

elementos fundamentais da gestão do conhecimento.

Considerando estes princípios, agrupamos as ferramentas de tecnologia

da informação:

a) Uma rede de computador, segundo Pereira (2002), é um conjunto de

meios de comunicações, dispositivos e softwares necessários para conectar dois

ou mais sistemas ou dispositivos de computadores.  As redes criam a infra-

estrutura para outras ferramentas e tecnologias, tais como correio eletrônico,

teleconferência, videoconferência, eletronic data interchange (EDI) ou troca

eletrônica de dados dentre outras. Classificamos como rede de computadores a

Internet, a Intranet e a Extranet.

A Internet permite a conexão entre as pessoas e áreas de uma

organização e também entre seus clientes, fornecedores, a comunidade, o

governo e demais parceiros através de computadores compartilhando dados e

serviços. A Intranet e Extranet seguem os mesmos padrões e protocolos da

Internet, sendo que a Intranet é uma rede privada que privilegia a troca e

disponibilização das informações internas, enquanto que a Extranet interliga

parceiros de negócios como clientes e fornecedores.

b) O portal corporativo é uma solução de tecnologia de informação

baseada em Internet, Intranet, Extranet.  Segundo Terra (2002), os portais

corporativos representam uma evolução importante nos softwares de

colaboração e integram muitas características relacionadas aos processos de

gestão do conhecimento como personalização e busca; acesso em um ambiente
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de rede aos dados estruturados e não estruturados; facilidade de se publicar;

conexão entre pessoas e fontes de informação (internas e externas), provocando,

assim, a criação e utilização do conhecimento explícito e identificação de

pessoas que são fontes do conhecimento tácito.

Os portais corporativos estão sendo desenvolvidos em uma perspectiva

sociotécnica com base em teorias de gestão do conhecimento e comunidades de

prática, objetivando que o trabalhador do conhecimento acesse em um único

ponto as informações de acordo com suas necessidades. Terra (2002) afirma que

os portais agregam características como comunidades de interesse, grupos de

discussão, personalização de conteúdo, biblioteca digital e acesso direto a

funções especializadas como leilões, compras e outros.

c) Groupware é o uso da tecnologia da informação para permitir o trabalho

em grupo de forma cooperativa. Cruz (1998) afirma que as aplicações da família

groupware dividem-se em três categorias não estanques que se complementam:

aplicações baseadas em documentos e formulários; aplicações baseadas em

grandes volumes de dados e transações; aplicações baseadas em comunicação

organizacional. Nas duas primeiras categorias, estão aplicações como e-mail,

gerenciadores de documentos, controladores de fluxo de formulários,

gerenciadores de documentos e imagens; workflow, Data Base Management

System (DBMS), ou sistema de gerenciamento de banco de dados. Na terceira

categoria estão aplicações como calendário, agenda eletrônica,

videoconferência.

d) Gerenciamento eletrônico de documentos ou gestão eletrônica de

documentos (GED) é definido por Kock (1998) como um somatório de todas as
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tecnologias e produtos que visam a gerenciar, de forma eletrônica, o ciclo de vida

das informações desde a sua criação até o seu arquivamento. A informação pode

estar na forma de texto, planilhas eletrônicas, som, imagens e outros.  Para a

escolha de uma solução GED são necessárias algumas características básicas,

tais como: controle de cadastramento (check-in); controle de retirada (check-out);

consulta por pesquisa de atributos, por navegação e conteúdo; controle de

revisão; controle de acesso por documentos; gerenciamento de comentários;

gerenciamento de ciclo de vida, entre outros.

A evolução do conceito de GED é o Content Management (CM) ou

gerenciamento do conteúdo. Segundo Ferreira (2002), o Content Management é

o gerenciamento de informações focando a captação, ajustes, distribuição e

gerenciamento dos conteúdos para apoio processo de negócios de toda a

empresa. Esses conteúdos podem ser estruturados ou não, procedentes de

GED, bancos de dados, arquivos de diretórios e qualquer outro arquivo digital

como som, vídeo. A característica básica de um sistema de Content Management

é a disponibilização do acesso aos conteúdos da empresa através de uma

interface única baseada em browser. O GED e o Content Management permitem

que as pessoas capturem, codifiquem e organizem suas experiências em

servidores centrais possibilitando que toda a organização acesse as informações.

e) A tecnologia workflow é singular na transformação do conhecimento

tácito que está embutido nos processos de trabalho em conhecimento explícito.

Cruz (1998) define workflow como a tecnologia que possibilita automatizar

processos, racionalizando-os e potencializando-os por meio de dois

componentes implícitos: organização e tecnologia. Diante da definição, percebe-
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se que a tecnologia workflow é a chave para a automação e gerenciamento dos

processos de negócios através da utilização de computadores para coordenar,

controlar e monitorar a seqüência de atividades, e também codificar as regras de

negócio que identificam como as pessoas trabalham em conjunto para dar

andamento aos processos.

f) Almeida (2002) define data warehouse como um grande banco de

dados, que armazena dados sobre todas as operações da empresa, formando

uma base histórica, para permitir um suporte à tomada de decisão. O

datawarehouse reúne todos os registros sobre as ocorrências da organização,

com a finalidade de fazer cruzamentos entre eles. Com toda essa integração é

possível, ao dirigente, desenvolver uma visão sistêmica da organização, suas

relações com o ambiente externo, possibilitando a tomada de decisões com

maior segurança. O data warehouse deve ser associado às ferramentas de

mineração de dados ou data mining.

 g) Segundo Oliveira (1998), data mining é um software desenvolvido com

base em técnicas de inteligência artificial que vasculha os dados em busca das

informações que podem ser de interesse, de acordo com critérios

predeterminados. O data mart é um data warehouse em menor escala, utilizado

para armazenar dados de um segmento específico do negócio, e não os dados

da empresa como um todo.

 h) Business Intelligence (BI) é um processo de coleta, transformação,

análise e distribuição de dados para melhorar a decisão nos negócios. Sua infra-

estrutura tecnológica é composta de ferramentas como data warehouse, data

marts, sistemas de informações executivas ou executive information system
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(EIS), data mining e software de visualização dos dados. A fusão dos sistemas de

BI, especializados em informações dos clientes, com os sistemas de gestão

empresarial Enterprise Resource Planning (ERP), que priorizam as informações

internas, tem produzido os sistemas de Customer Relationship Management

(CRM)) permitindo, assim, que as empresas gerenciem o relacionamento com

seus clientes.

 i) Os mapas do conhecimento ou páginas amarelas surgem como uma

alternativa que permite a troca de conhecimento tácito entre as pessoas. Para

Davenport e Prusak (1998), um mapa do conhecimento ou um sistema de página

amarela é um banco de dados de empregados portadores do conhecimento.

Trata-se de um guia, acessível a todos os usuários para pesquisa, localização e

comparação de fontes potenciais do conhecimento. Seu principal objetivo é

indicar às pessoas da empresa onde ir quando necessitarem do conhecimento.

Serem também como uma ferramenta para avaliação do estoque de

conhecimento corporativo, revelando os pontos fortes a serem explorados a as

lacunas a serem preenchidas.

As ferramentas de tecnologia de informação são potencializadoras para

conseguir viabilizar as iniciativas de gestão do conhecimento, apesar de uma

forte concentração de ferramentas nos processo de codificação e transferência

do conhecimento e na dimensão explícita.

Complementando o embasamento teórico da pesquisa, apresentaremos,

no quarto capítulo, as características da indústria petroquímica e do Pólo
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Petroquímico de Camaçari, parte fundamental para o entendimento das etapas

de análise da pesquisa.
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CAPÍTULO 4

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA E O PÓLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI

4.1 A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

     

Segundo Suarez (1986), a indústria petroquímica é um dos setores mais

dinâmicos da indústria química, e pode ser definida, basicamente, em função de

suas matérias-primas, como a parte da indústria química que obtém seus

produtos a partir dos derivados de petróleo, como nafta ou do gás natural.

A opção pelo gás natural ou pela nafta foi determinada pela disponibilidade

dessas matérias-primas ou pelas características de suas indústrias nas várias

regiões do mundo. Os países que não tinham grandes reservas de gás natural,

como o Brasil, Japão e a União Européia, acabaram formando suas indústrias

apoiadas na nafta. Os Estados Unidos, que possuem a maior indústria

petroquímica do mundo, optou pelo gás natural devido às suas abundantes
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reservas e ao crescimento de sua indústria automobilística, o que gerou um alto

consumo de combustível e fez com que a nafta fosse transformada em gasolina.

Geralmente, a produção dos diferentes petroquímicos é centralizada,

partindo-se de poucas matérias-primas e utilizando-se diversos processos.  Com

isso, reduz-se os efeitos do investimento tipo capital intensivo, alto custo da

matéria-prima e expressivos custos operacionais através do aumento de

capacidade das unidades, conduzindo a uma queda acentuada nos custos por

unidade de produto produzida.  Por esta razão, normalmente, têm-se indústrias

denominadas Centrais de Matérias-Primas que integram muitos processos e

produzem vários produtos petroquímicos básicos, e nas proximidades destas são

instaladas as demais indústrias que produzem petroquímicos intermediários e

finais. São, geralmente, de menor porte, constituindo no seu todo o que

denominamos Pólo Petroquímico.

O Quadro 1 apresenta um esquema do ciclo de produção na indústria

petroquímica, permitindo, assim, que se visualize seus limites, desde o processo

de extração de petróleo e as interfaces com as empresas denominadas de

primeira, segunda e terceira geração de petroquímicos:
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QUADRO 1

Ciclo de Produção na Indústria Petroquímica

Fonte - Elaborado pela autora a partir do entendimento do conceito do ciclo de produção na
indústria petroquímica.

Segundo Cavalcante (1998), a indústria petroquímica é conhecida por três

segmentos:

a) as indústrias de primeira geração que utilizam matérias-primas

provenientes do petróleo, principalmente nafta ou gás natural, e as transformam

em produtos petroquímicos básicos como: eteno, propeno, butadieno, benzeno,

buteno, tolueno, xilenos, isopreno.

b) as indústrias de segunda geração que sintetizam a partir dos produtos

petroquímicos básicos os produtos intermediários como: estireno para produção

de poliestireno SBR, caprolactama para produção de nylon, disocianato de

tolueno (TDI) para obtenção de poliuretano, tereftalato de metila (DMT) para

produção de poliéster, entre outros.

c) as indústrias de terceira geração que processam os produtos finais

como polietileno de alta e de baixa densidade, poliestireno, borracha sintética,

Extração de Petróleo 1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração

Nafta
Gás Natural

Central de
Matérias-Primas

Produtos
Químicos e
Petroquímicos

Transformadores
e Indústrias
Diversas

Ciclo de Produção na Indústria PetroquímicaCiclo de Produção na Indústria Petroquímica
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policloreto de vinila (PVC), polipropileno e outros que são usados pela indústria

de transformação para elaborar produtos de consumo final. As indústrias de

ponta ou de transformação processam os produtos intermediários e finais para

confeccionar produtos para o consumo público.

Cavalcante (1998) explica que esta divisão leva em conta a fragmentação

empresarial, considerando que os produtos intermediários e finais são,

geralmente, fabricados por uma mesma empresa.  Ele classifica este conjunto em

indústrias petroquímicas de segunda geração, reservando a expressão terceira

geração para indústrias de transformação que estão fora dos limites da

petroquímica.

As substâncias obtidas pela indústria petroquímica estão incorporadas a

uma infinidade de produtos que, hoje, fazem parte do nosso dia-a-dia, tais como

filmes, colchões, móveis, pneus, câmaras de ar, embalagens, brinquedos,

roupas, veículos, eletrodomésticos, fertilizantes, tubos, tintas, corantes,

detergentes e centenas de outros produtos.

  Na área da alimentação, a petroquímica dá sua contribuição,

principalmente, sob duas formas: na produção e na conservação dos alimentos,

pela produção de fertilizantes e defensivos agrícolas; ou nas embalagens a partir

de substâncias para preservar conservas e enlatados.
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4.2  A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA NO BRASIL

     Segundo Suarez (1986), o primeiro passo significativo para a instalação

da primeira indústria petroquímica no Brasil foi a decisão, em 1950, de

empreender uma refinaria em Cubatão utilizando o processo de craqueamento

térmico, visando a produção de gases industriais, matéria-prima para a

petroquímica.

A partir da segunda metade da década de 60, o desenvolvimento brasileiro

passou a exigir quantidades substanciais de produtos petroquímicos para suprir a

industrialização crescente, para o que se procurou dinamizar os recursos

existentes a fim de evitar a dependência de importações.

Levando em consideração este fato, e observando as vantagens

econômicas oferecidas por concentrações industriais planejadas, o governo

Federal decidiu pela implantação de Pólos Petroquímicos no País.

Em 1972, entrou em operação, em Mauá, São Paulo, a Petroquímica

União destinada a produzir petroquímicos básicos e, com isso, possibilitou a

implantação do primeiro Pólo Petroquímico Brasileiro, em São Paulo constituindo,

atualmente, da Central da Petroquímica União (PQU) e de outras 39 empresas

que se abastecem de produtos básicos e intermediários gerados no Pólo.

A necessidade de diminuir os desníveis regionais no País conduziu os

estudos para localização de um Pólo em uma região sem muita densidade

industrial, porém, provida de potencialidades de mercado e de facilidades de

matérias-primas, transportes e de certos recursos de infra-estrutura.  O estudo

destas condições indicou o estado da Bahia como o mais favorável para a
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localização do Pólo, ao que se acrescenta o fato de o mesmo pertencer à região

Nordeste, cujo desenvolvimento, estava sendo buscado com mais empenho em

face de sua alta densidade populacional.

A área selecionada no município de Camaçari oferecia as seguintes

vantagens: a) possibilidade de utilização dos portos de Salvador, Madre Deus,

pertencente à Petrobrás, e o de Aratu; b) o local era servido por via férrea e

possuía um bom sistema rodoviário; c) estavam localizadas na região as bacias

hidrográficas dos rios Joanes, Jacuípe e Pojuca; d) além do solo e do clima,

oferecerem excelentes condições, contava também com o suprimento de energia

hidroelétrica de Paulo Afonso.

Esta localização permitiu, ainda, uma interligação entre o Pólo

Petroquímico de Camaçari, o Cloroquímico de Alagoas e a Coperbo, em

Pernambuco.

Em 1978, entrou em operação a Central de Matérias-Primas da Copene

Petroquímica do Nordeste, em Camaçari, na Bahia, destinada a produzir,

principalmente, eteno, propeno, butenos, butadieno, benzeno, tolueno, xilenos e

fornecer utilidades às empresas do Pólo, tais como: energia elétrica, vapor e

água para uso industrial.

  Suarez (1986) afirma que, em 1974, um estudo realizado pelo Instituto de

Planejamento Econômico e Social (IPEA) revelava que havia um déficit de ofertas

de petroquímicos que justificava a implantação de novas unidades com grande

capacidade de produção de petroquímicos básicos, intermediários e finais.  O

Governo Federal aprovou estudos preliminares que indicavam o Rio Grande do

Sul como potencial candidato para receber investimentos para a implantação do
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terceiro Pólo Petroquímico do Brasil. Em 1982, entrou em operação a Copesul

com um papel semelhante ao da Copene, na Bahia, destinada a produzir eteno,

propeno, butadieno e benzeno, constituindo o terceiro Pólo Petroquímico do

Brasil. O Pólo Petroquímico do Sul está localizado no extremo sul do Brasil, no

município de Triunfo, no Rio Grande do Sul.

No Brasil, existem três Pólos Petroquímicos com características bem

diferentes, desde a sua filosofia de implantação até o aspecto geográfico e de

comercialização dos produtos.  Essas diferenças podem ser resumidas da

seguinte forma: o primeiro Pólo Petroquímico, o de São Paulo, surgiu sem um

planejamento anterior, mas como imposição do mercado e das condições

favoráveis ao desenvolvimento do estado, onde algumas empresas já operavam

de maneira eficaz e com a construção da central de matérias-primas veio

consolidar o processo.

  O segundo Pólo, o de Camaçari, apareceu com o objetivo de ajudar a

descentralização da indústria no País. Além do Pólo, já estavam em operação a

Petrobrás e o Centro Industrial de Aratu, indicando a vontade da Bahia de seguir

rumo a sua industrialização.

O Pólo do Sul assumiu características diferentes dos outros dois

complexos.  A semelhança com o segundo Pólo decorreu do fato de também

apresentar, em seus objetivos, a descentralização econômica e o

desenvolvimento regional. Foi concebido entre as duas crises do petróleo, 1973 e

1979, e entrou em operação antes de acontecer a terceira crise em 1985, com

uma preocupação muito forte em utilizar racionalmente a energia, sendo o carvão

mineral extraído na própria região a sua fonte primária de matéria-prima, o que
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não aconteceu com o segundo Pólo. Até 2005, será implantado o Pólo Gás-

Químico do Rio de Janeiro, próximo à Refinaria Duque de Caxias, que será o

primeiro do Brasil a ser baseado no gás natural.

4.3  OS MODELOS DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA BRASILEIRA

Segundo Guerra (1993), a partir de meados da década de sessenta, a

economia brasileira passou por uma fase expansiva na qual era observado um

forte crescimento do setor de bens duráveis de consumo, provocando um rápido

aumento na demanda por petroquímicos básicos, intermediários e finais que era

suprida por importações.

 Para substituir essas importações, a Petrobrás apresentou ao Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) um programa petroquímico

solicitando financiamento para executar dezoito projetos integrados voltados para

a produção de petroquímicos. Naquela época, o governo e o capital privado

nacional não tinham condições de bancarem sozinhos o projeto petroquímico,

não só devido à escassez de financiamento externo para a economia brasileira,

como também por não disporem do conhecimento tecnológico. A recuperação

econômica, o dinamismo do setor de bens duráveis, tendo à frente a indústria

automobilística, e a ampliação do mercado consumidor mudaram este ambiente e

passaram a garantir a viabilidade econômica das altas escalas das plantas

petroquímicas, atraindo o capital estrangeiro no seu movimento de

internacionalização.



67

Guerra (1993) afirma que, por razões legais, a Petrobrás era impedida de

associar-se a grupos privados, então o governo concedeu autoridade à estatal

para constituir uma subsidiária que poderia associar-se a empresas nacionais ou

estrangeiras, visando ao desenvolvimento da indústria petroquímica no País.  Em

1968, foi criada a Petrobrás Química (Petroquisa) delineando no Pólo de São

Paulo o que posteriormente se chamaria modelo tripartite.

O modelo tripartite que viabilizou a implantação da petroquímica no Brasil

tinha a participação de três parceiros: O Estado, a empresa nacional privada e o

sócio estrangeiro. Cavalcante (1998) afirma que o modelo apresentava os

seguintes critérios: nenhum sócio poderia deter, sozinho, a maioria do capital; os

sócios estrangeiros não podiam deter a maioria das ações do empreendimento, o

seu capital seria aportado através do fornecimento da tecnologia; a Petroquisa

deveria possuir a quantidade de ações, no mínimo, equivalente à quantidade do

sócio estrangeiro.

Segundo Suarez (1986), o Governo Federal, em 1980, criou a Norquisa,

holding, constituída por 17 empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari.  Essas

empresas transferiram as ações de sua propriedade para essa holding, o que a

fez deter 45,15% do controle acionário da Copene. A Norquisa tinha como

acionistas principais os grupos Odebrecht, Mariani, Suzano e Ultra, que

passariam a dividir, com a Petroquisa, a direção da Copene.  A empresa estatal

Petroquisa e a empresa privada nacional Norquisa zelaram pela coordenação

das políticas de investimentos das empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari

assegurando-lhe um crescimento ordenando em concordância com a evolução

do mercado.
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Guerra (1993) explica que o Programa Nacional de Desestatização,

editado em 1990, propôs a retirada da Petroquisa do setor sem definir um

encaminhamento para os três condicionantes do incremento da competitividade

brasileira: porte empresarial (a Petroquisa como a maior holding do setor),

integração produtiva (a harmonia nas relações intersetoriais existentes até 1989

devia-se à presença da Petroquisa), e fornecimento de preços de matérias-

primas. Em vista da possibilidade de afastamento total dos negócios

petroquímicos, a Petrobrás praticamente desinteressou-se em estabelecer uma

política de matérias-primas que favorecesse essa indústria, o que acelerou o

processo de reestruturação da indústria petroquímica.

Segundo o Panorama Setorial da Gazeta Mercantil (2002), a primeira

etapa da reestruturação da petroquímica brasileira consistiu na venda das ações

da Petroquisa ao setor privado, porém a estrutura acionária do setor, após a

privatização, continuou fragmentada e não houve um movimento no sentido de

criar companhias multiprodutoras, com escala empresarial crescente e integradas

nas diversas etapas de sua cadeia e com condições do competir com os grandes

players internacionais. A aquisição da Copene (em julho de 2001 pelo consórcio

Odebrecht-Mariani) e a criação da Braskem em agosto de 2002 provocaram o

início da segunda etapa de reestruturação do setor petroquímico que passa por

fusões e incorporações de empresas, seguindo lógicas de mercado e

necessidades de ganho de escala e verticalização. Faz parte da lógica do setor

que as empresas de segunda geração se instalem perto das centrais de

matérias-primas, visando a assegurar a formação de um grande grupo de capital

nacional capaz de enfrentar a concorrência nacional e internacional.
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Em agosto de 2002 foi oficialmente criada a Braskem, integrando

empresas produtoras de petroquímicos básicos até empresas produtoras de

resinas termoplásticas. A formação da Braskem, reunindo seis empresas que

atuavam ao longo da cadeia produtiva da petroquímica, altera o perfil do setor no

Brasil, tornando-o mais semelhante ao padrão mundial, marcado por companhias

integradas verticalmente e em condições de competir no mercado global. A nova

empresa fundiu a Copene com OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet, pertencentes

aos grupos Mariani e Odebrecht e a empresa Polialden, que pertencia a

Conepar, holding do Banco Econômico. A Braskem surgiu com participações

relevantes no mercado de petroquímicos: 34% da produção de petroquímicos

básicos, 39% de polipropileno, 31% de polietilenos e 51% de PVC. A Braskem

possui unidades industriais nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia

e Alagoas.

4.4  O PÓLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI

Segundo Santana (2003), o setor petroquímico brasileiro é constituído,

atualmente, por três pólos: Mauá, Triunfo e Camaçari, localizados em São Paulo,

Rio Grande do Sul e Bahia, respectivamente. O Pólo Petroquímico de Camaçari

entrou em operação em 1978 e vem modificando sua estrutura empresarial e

patrimonial em função do processo de transformações ocorridas na indústria

petroquímica, principalmente nas duas últimas décadas. No momento, é o maior

complexo industrial integrado do hemisfério Sul, tendo 60 empresas instaladas
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que atuam nas áreas petroquímica, química, automotiva, celulose, metalurgia do

cobre, têxtil, bebidas e serviços.

No Pólo Petroquímico de Camaçari, a Unidade de Insumos Básicos da

Braskem é classificada como indústria de primeira geração ou de matéria-prima.

A empresa transforma a nafta recebida da refinaria Landulfo Alves em

petroquímicos básicos, como benzeno, etileno, propeno e diversos insumos, que

servirão de matéria-prima para as indústrias de segunda geração como a Acrinor,

Braskem, Deten, EDN, Dow Brasil, Policarbonatos, Politeno, Proquigel e outras.

(COFIC, 2004)

Cada empresa de segunda geração fornece produtos que vão ser

utilizados pelas indústrias de terceira geração, e estas são produtoras de artigos

para consumo como embalagens, utilidades domésticas, mobiliário, materiais de

construção, vestuário, calçados, tintas, produtos de limpeza, cosméticos,

corantes, medicamentos, pára-choque de carro, defensivos agrícolas,

fertilizantes. (COFIC, 2004)

O Quadro 2 apresenta as características das empresas petroquímicas

instaladas no Pólo Petroquímico de Camaçari, descrevendo os produtos

principais de cada empresa e suas respectivas aplicações nas indústrias de

plásticos, fibras sintéticas, tintas e vernizes, farmacêuticas, fertilizantes e outras.
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QUADRO 2

Empresas Petroquímicas no Pólo Petroquímico de Camaçari

Empresa Principais Produtos Principais Aplicações

Acrinor Acrilonitrila, HCN Fibras sintéticas, borrachas, plásticos,
fibras acrílicas, lã sintética, cianidrina de
acetona.

Bayer ABS/SAN Borrachas Sintéticas
Braskem Etileno, Tolueno, Orto-

xileno, Para-xileno,
Benzeno, Butadieno,
Propeno.

Matéria-prima para as outras indústrias
classificadas de segunda geração.

Braskem PEAD Brinquedos, embalagens, filmes, fios e
cabos, plásticos de engenharia, tubos e
conexões, utensílios domésticos.

Braskem MVC/PVC Plásticos – brinquedos, caçados,
construção civil, embalagens, filmes, fios e
cabos, móveis, tubos e conexões.

Braskem Resina PET Garrafas, vasilhames plásticos.
Copenor Formaldeído,Butanol Resinas sintéticas,tintas e vernizes.
Deten LAB Detergentes biodegradáveis.
Dow Brasil TDI Poliuretanos-espumas.
Dow Brasil Òxido de Propeno,

Propeno de Glicóis
Consumo próprio, intermediário químico,
poliuretanos – automóveis, peças técnicas.

Dusa Du Pont nylon Pneumáticos, têxtil.
EDN Estireno, Etilbenzeno Brinquedos, construção civil

eletrodomésticos.
Elekeiroz Anidrido Ftálico Plastificantes, resinas sintéticas.
Emca Óleo mineral branco,

Vaselina
Cosméticos, farmacêutico, plásticos..

Griffin Defensivos Agrícolas -
Metanor Metanol Acrilato de metila, farmacêutico.
Oxiteno Etileno Glicol ,Óxido de

eteno.
Anticongelantes, líquidos para transmissão
hidráulicas, poliéster, poliuretanos. poliés,
tensoativos, tratamento de gases
industriais.

Polibrasil Polipropileno Plásticos – automóveis, embalagens,
fibras sintéticas, filmes, móveis.

Policabornatos Policarbonatos Automóveis, construção civil, eletrônicos,
embalagens, plásticos.

Politeno PELBD/PEBD Embalagens, filmes, fios e cabos, tubos e
conexões, utensílios domésticos.

Proquigel Metacrilato de Metila,
Sulfato de Amônia,
Acrilatos, Acetona
Cianidrina

Colas e adesivos, resinas sintéticas, tintas
e vernizes, fertilizantes,

Fonte – Adaptado a partir do Guia da Indústria Química Brasileira (2001) e Jornal A Tarde (17 jul.
2004)
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O Pólo Petroquímico de Camaçari possui uma empresa de proteção

ambiental, a Cetrel S/A, criada em 1978, juntamente com a implantação do Pólo.

Essa empresa é reconhecida no Brasil como referência nacional quando se refere

ao tratamento dado às questões ambientais e nos assuntos que abordam a

pesquisa e adoção de tecnologias limpas. Segundo Mendonça (2001), o conceito

de tecnologias limpas está associado à busca de um novo modo de produção que

garanta a máxima redução na fonte, evitando a geração dos resíduos, efluentes,

emissões e perdas, visando os ganhos ambientais e econômicos.

  A participação do Pólo Petroquímico de Camaçari na economia baiana é

significativa. Responde por 50% do abastecimento nacional de produtos

petroquímicos, a sua capacidade produtiva é acima de 8 milhões de toneladas

anuais de produtos químicos e petroquímicos básicos, intermediários e finais, e

tem faturamento de, aproximadamente, US$ 5 bilhões por ano. As exportações da

petroquímica brasileira representam em média US$ 600 milhões/ano, sendo que

35% do total é exportado pelo estado da Bahia para todo o mundo.  Contribui com

25% do total da arrecadação estadual do Imposto de Circulação de Mercadorias

(ICMS), por mais de 90% da receita tributária do município de Camaçari, e

participa de 15% do produto interno bruto baiano. (COFIC, 2004).

O Pólo Petroquímico gera doze mil empregos diretos e 11 mil indiretos. A

média salarial dos empregados diretos das empresas do Pólo Petroquímico de

Camaçari gira em torno de dois mil e quinhentos reais. Além do salário, os

empregados são beneficiados com assistência médica e odontológica, plano de

previdência privada, participação de lucros, transporte e alimentação. Recebem
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incentivo à educação e qualificação profissional, como bolsas de estudo de até

70% para curso superior, mestrado, doutorado e idiomas. Na área administrativa,

mais de 50% dos empregados têm nível superior. Os Operadores têm, no mínimo,

o nível médio, com o curso de complementação técnica concluído pelo Centro de

Formação Técnica (CEFET). (A Tarde, 17 jul. 2004).
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CAPÍTULO 5

ASPECTOS METODOLÓGICOS

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Desenvolvemos este estudo utilizando uma pesquisa de cunho exploratório

e descritivo. Segundo Gil (2002, p.41), a pesquisa exploratória tem como

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais

explícito ou construir hipóteses”, sendo o seu planejamento bastante flexível e, na

maioria dos casos, envolve levantamento bibliográfico, aplicação de questionários

e entrevistas com pessoas envolvidas com o problema pesquisado e análise de

exemplos que estimulem a compreensão. A pesquisa exploratória pode assumir a

forma de pesquisa bibliográfica e/ou de estudo de caso. A pesquisa descritiva,

conforme Gil (2002, p. 42), “tem como objetivo primordial à descrição das

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
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estabelecimento de relações entre as variáveis”. O autor diz que “as pesquisas

descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam

os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática”.

Esta pesquisa, quanto aos meios, foi classificada em pesquisa bibliográfica

e pesquisa de campo. Estes tipos não são mutuamente excludentes. A pesquisa

bibliográfica é o estudo sistematizado com base em material acessível ao público

em geral, publicado em livros, periódicos, bancos e bases de dados e redes de

comunicação.

A pesquisa bibliográfica foi realizada através do levantamento de

informações nas bases de dados Web of Science, Wilson Business e da Elton B

Stephens Company (EBSCO); no banco de dados Dialog; nos sites especializados

no tema Gestão do Conhecimento. Paralelo às pesquisas, buscamos

recomendações bibliográficas de especialistas e consultas em bibliotecas

especializadas. Como estratégia de pesquisa, estabelecemos conexões entre a

gestão do conhecimento e a cultura organizacional, a aprendizagem

organizacional, o capital intelectual e a tecnologia da informação, com o propósito

de obter fundamentação teórica para identificar as experiências de empresas no

processo de Gestão do Conhecimento.

A pesquisa de campo, segundo Vergara (2000), é a investigação de  um

tema realizada no local  que ocorreu o evento ou que tenha elementos para

explicá-lo. Pode-se realizar entrevista, aplicar questionário e realizar

observações.

Neste estudo, a pesquisa de campo foi realizada através da aplicação de

questionário desenvolvido a partir do conteúdo estudado sobre a gestão do
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conhecimento, objetivando investigar o atual estágio desse tema nas empresas

petroquímicas do Pólo Petroquímico de Camaçari.

5.2 ABRANGÊNCIA E AMOSTRA DA PESQUISA

Observamos que o Pólo Petroquímico de Camaçari é o maior complexo

industrial integrado do hemisfério sul, tendo mais de 50 empresas de diversos

ramos de atividades como químico, petroquímico, celulose, metalurgia de cobre,

têxtil, bebidas, serviços.  A amostra intencional utilizada nesta pesquisa é

composta por empresas do segmento petroquímico pela significativa participação

desse conjunto de empresas na economia baiana e nacional, respondendo por

50% do abastecimento nacional de produtos petroquímicos e pela capacidade de

inovação, geração e acumulação de conhecimento como diferencial competitivo.

 A amostra utilizada nessa pesquisa é composta por 16 empresas

petroquímicas e pela empresa de proteção ambiental. Identificamos as empresas

a partir de consulta as páginas Web do Comitê de Fomento Industrial de

Camaçari (COFIC) e da Associação Brasileira da indústria Química (ABIQUIM).

5.3 COLETA DE DADOS

Adotamos, como ferramenta para a coleta de dados nas empresas

selecionadas, um questionário (Apêndice B) que elaboramos com base na

revisão bibliográfica e de forma a responder as questões de pesquisa e os

objetivos específicos traçados para este trabalho.
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Foram utilizadas questões fechadas, com várias alternativas para a

escolha da(s) resposta(s). Foram deixados espaços no campo de respostas para

que o entrevistado fizesse a inclusão de respostas alternativas e não

relacionadas pelo pesquisador.  As perguntas foram elaboradas para serem

respondidas pelos profissionais que estão liderando o processo de gestão do

conhecimento nas empresas petroquímicas instaladas no Pólo Petroquímico de

Camaçari.

Pelo fato de não ter sido feita outra pesquisa no conjunto de empresas

petroquímicas pesquisadas relacionadas ao assunto, elaboramos o questionário

com o auxílio e adaptação de questões de trabalhos de pesquisas de autores

como Terra (2000), Linke (2001), Wah (2000) e pelo Centro de Referência em

Inteligência Empresarial (CRIE). Apresentamos, no quadro a seguir, uma matriz

onde agrupamos os itens do questionário (Apêndice B), por questão de pesquisa,

com o objetivo de facilitar o entendimento do processo de análise e interpretação

dos dados coletados.

QUADRO 3

Agrupamento das Questões de Pesquisa

Perfil do Respondente /Questões de Pesquisa Questionário Aplicado (Apêndice 2)

          1. Perfil do Respondente 3, 4, 5, 6, 7, 8

          2. Qual o entendimento sobre a gestão
do conhecimento nas empresas petroquímicas
do Pólo de Camaçari-Ba?

10, 12, 13,14, 15, 17,18, 31, 32

         3. As práticas adotadas nas empresas
favorecem  a implantação de um projeto
ou iniciativa de gestão do conhecimento?

19, 22, 24, 27, 28, 29, 30
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          4. As organizações adotam ferramentas
de tecnologia da informação como suporte aos
projetos ou iniciativas de gestão do
conhecimento?

20, 21,

           5. O gerenciamento do capital
intelectual humano e os processos de
aprendizagem estimulam e favorecem as
iniciativas ou projetos de gestão do
conhecimento?

9, 23, 24, 26,

Após a elaboração do questionário, aplicamos o pré-teste para validá-lo e

verificar aspectos relacionados à clareza e precisão dos termos, quantidade,

forma e ordem das perguntas, conforme recomendado por Gil (2002).

O pré-teste foi aplicado em três empresas: Braskem, Politeno e Deten, no

mês de novembro de 2003.  Estas empresas foram selecionadas por divulgarem

iniciativas em gestão do conhecimento nos eventos da Sociedade Brasileira de

Gestão do Conhecimento (SBGC), e, também, porque facilitaram o nosso acesso

às informações na fase inicial do projeto desta dissertação. Algumas questões

foram melhoradas atendendo aos comentários dos entrevistados.

 Após as etapas de elaboração do questionário, aplicação do pré-teste e

contatos com as empresas petroquímicas instaladas no Pólo Petroquímico de

Camaçari , encaminhamos os questionários para: Acrinor e Proquigel; Bayer;

Braskem; Copenor; Deten; Dow Brasil; Du Pont, EDN; Elekeiroz; Emca; Griffin;

Metanor; Oxiteno; Polibrasil; Policarbonatos; Politeno e também para a Cetrel,

empresa de proteção ambiental.

Explicamos os objetivos da pesquisa nas correspondências que

encaminhamos com os questionários por correio eletrônico e através de contatos

pessoais para esclarecimentos de dúvidas. Dos dezessete questionários que
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enviamos, obtivemos um retorno de sessenta e cinco por cento (65 %), ou seja

onze empresas responderam à pesquisa, conforme registramos na Tabela 1.

Consideramos que isso pode demonstrar o interesse pelo assunto, bem como

uma valorização dos propósitos desta pesquisa.

Seguindo o cronograma do projeto da dissertação, realizamos a pesquisa

nos meses de janeiro e fevereiro de 2004. O retorno dos questionários deu-se

entre três e seis semanas. Percebemos o grande interesse das empresas pelo

assunto, apesar de algumas dificuldades com relação aos prazos de entrega dos

questionários. Uma empresa se recusou responder à pesquisa.

TABELA 1

Questionários Coletados

Universo da
Pesquisa

População
Respondente

Percentual
sobre o

Universo

17 empresas 11 65%

    Fonte: Pesquisa

Quanto à tabulação dos dados, utilizamos fórmulas e planilhas eletrônicas

no programa Microsoft Excel 2000, com o objetivo de subsidiar a apuração e

interpretação dos dados, cujas análises encontram-se no quinto capítulo desta

dissertação.
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5.4 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA

Avaliamos os perfis social, cultural e profissional dos entrevistados, com o

propósito de identificar e qualificar o profissional que atua nos projetos e

iniciativas da gestão do conhecimento nas empresas petroquímicas instaladas no

Pólo Petroquímico de Camaçari.

A Tabela 2 informa que 80% dos respondentes são do sexo feminino.

Acreditamos que isso pode, dentro de um estudo de gênero, representar algum

indício da influência da gestão feminina nessa área, uma vez que o percentual

apresentado é significativo e, possivelmente, não se trata de algo aleatório, mas

esse não é o objeto desta dissertação.

TABELA 2

 Sexo
Feminino 80,0%

Masculino 20,0%

Total 100,0%

               Fonte: Questionários aplicados

A Tabela 3 mostra que 30% dos respondentes têm formação em

Biblioteconomia e Ciência da informação, 20% em Administração, 10% em

Engenharia Química, 10% em Ciências Contábeis e 30% em outros cursos de

graduação. Os dados revelam, ainda, que 50% dos profissionais envolvidos com

a gestão do conhecimento são administradores ou bibliotecários, denominados

por Davenport e Prusak (1998) como trabalhadores do conhecimento.

Estes autores afirmaram que a maioria das universidades não ensina
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habilidades orientadas à gestão do conhecimento, porém, cursos de graduação

como Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Jornalismo,

Ciência da Computação e cursos de pós-graduação começam a ministrar

disciplinas orientadas para o ensino da gestão do conhecimento, o que pode

indicar adequação dos currículos à necessidade de mercado.

TABELA 3

Graduação

Biblioteconomia e Ciência da Informação 30,0%

Administração 20,0%

Engenharia Química 10,0%

Ciências Contábeis 10,0%

Outros 30,0%

Total 100,0%

    Fonte: Questionários aplicados

 Na Tabela 4 observamos que 100% dos respondentes são pós-

graduados, evidenciando um bom índice de formação intelectual dos

profissionais que atuam na área de gestão do conhecimento nas empresas

pesquisadas. Desse total, 80% dos respondentes têm pós–graduação em

Administração, o que pode demonstrar uma necessidade de formação nesta

área para os profissionais que estão atuando nas iniciativas e projetos de

gestão do conhecimento. Gomes e Barroso (2000) afirmam que as ciências da

administração estão cada vez mais trabalhando com o componente do

conhecimento, porque um número maior de empresas está percebendo o

conhecimento como um dos seus mais valiosos ativos. Essa tendência do

mercado empresarial pode influenciar na elaboração da grade curricular dos
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cursos de pós-graduação.

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que os profissionais do

conhecimento trabalham com todos os níveis da organização e precisam da

capacidade para gerenciar o processo de criação do conhecimento

organizacional, reforçando o resultado da pesquisa, cujos profissionais

entrevistados indicaram a necessidade de cursar pós-graduação em

administração, objetivando a capacitação para uma visão sistêmica da

organização, com envolvimento em todos os seus processos de negócios.

Os indicadores de formação educacional têm grande influência na

avaliação do capital humano das empresas que adotam ou pretendem adotar a

gestão do conhecimento, pois, conforme Sveiby (1998), maiores e melhores

níveis acadêmicos podem influenciar e contribuir para geração, codificação e

transferência do conhecimento organizacional, podendo contribuir para o

desenvolvimento de habilidade na pessoa, resultando em expansão da sua

capacidade como ser humano e profissional inovador, gerando os resultados

esperados pela organização.

TABELA 4

Pós-Graduação

Especialização (Administração e Recursos Humanos). 60,0%
Mestrado (Administração e Recursos Humanos) 20,0%
Outras Especializações 20,0%
Total 100,0%

    Fonte; Questionários aplicados

Na Tabela 5 verificamos que os respondentes pertencem a várias áreas

das empresas, sendo que 40% estão em administração, recursos humanos e
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qualidade; outros 50% estão em gestão da informação e tecnologia da

informação e 10% na área financeira.

Estes resultados podem indicar a disseminação da gestão do

conhecimento em diversas áreas, e não só em uma área específica.  Segundo

Davenport e Prusak (1998), esta característica é essencial para empresas bem

sucedidas nas suas iniciativas de gestão do conhecimento. Os dados da Tabela

5 reforçam o que dizem Davenport e Prusak (1998), quando afirmam que a

gestão do conhecimento não alcançará sucesso numa organização se for de

responsabilidade de uma única área, destacando que as ações dos projetos

devem fazer parte do trabalho de todos os funcionários.

TABELA 5

 Área de Atuação

Administração, Recursos Humanos e Qualidade 40,0%
Gestão da Informação 40,0%
Tecnologia da Informação 10,0%
Financeira/Contabilidade 10,0%
Total 100,0%

         Fonte: Questionários aplicados

Na Tabela 6 pode ser observado que 100% dos respondentes fazem parte

do conjunto de gerentes de linha que influenciam nas decisões das empresas.

Segundo Rossatto (2003), Davenport e Prusak (1998), o profissional que lidera a

gestão de conhecimento deve ocupar uma posição estratégica na estrutura

organizacional. Constatamos nas empresas pesquisadas que a gestão do

conhecimento é conduzida por gerentes qualificados para tratar o assunto com

foco estratégico, porém, nem sempre ocupam cargos considerados estratégicos.
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TABELA 6

 Cargo / Função

Gerência 40,0%
Coordenação/Supervisão 60,0%
Total 100,0%

             Fonte: Questionários aplicados

Na Tabela 7 observamos que 60% dos respondentes possuem experiência

superior a sete anos no cargo, o que pode indicar profissionais com experiência

liderando processos de negócios, e que também foram conduzidos a coordenar

as iniciativas de gestão do conhecimento. Nonaka e Takeuchi (1997) consideram

que os profissionais e gerentes do conhecimento acumulam, geram e atualizam

tanto o conhecimento tácito quanto o explícito, sendo que a qualidade do

conhecimento que eles acumulam e geram deve ser determinada pelas

experiências acumuladas liderando processos organizacionais, daí a importância

do tempo no cargo.

Como a discussão sobre gestão do conhecimento é recente,

possivelmente as experiências dos profissionais que responderam à pesquisa

com gestão do conhecimento sejam inferiores ao tempo no cargo. Com base nos

dados da pesquisa, não temos elementos para validar a afirmativa dos autores

Nonaka e Takeuchi.

TABELA 7

 Tempo no Cargo
0,5 a 3,5 anos 20,0%
4,0 a 7,0 anos 20,0%
7,5 a 10,5 anos 30,0%
11,0 a 14,0 anos 10,0%
14,5 a 17,5 anos 20,0%
Total 100,0%
Fonte: Questionários aplicados
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Na Tabela 8 podemos perceber que o grupo gerencial pesquisado

apresenta uma concentração significativa de permanência na organização, pois

60% dos respondentes estão na empresa há mais de sete anos o que pode

indicar um grande potencial de conhecimento sobre as atividades e negócios das

empresas. Neste aspecto, Davenport e Prusak (1998) afirmam que o gestor do

conhecimento deve ter familiaridade e experiência com os principais negócios da

organização, visando fazer com que o processo de gestão do conhecimento seja

compensador, contribuindo assim para o crescimento, lucratividade e

perpetuação da empresa. Essa análise não é aplicada em todas as situações.

Pode existir pessoas com menor tempo na organização, porém, mais

comprometidas e motivadas que os colaboradores com maior tempo na

organização.

TABELA 8

Tempo na Organização

0,5 a 6,5 anos 20,0%
7,0 a 13,0 anos 30,0%
13,5 a 19,5 anos 20,0%
20,0 a 26,0 anos 10,0%
26,5 a 32,5 anos 20,0%
Total 100,0%
Fonte: Questionários aplicados

Com base nas análises dos dados relativos aos perfis dos respondentes,

parece que as empresas pesquisadas buscam gestores com qualificações que

contribuam para o desenvolvimento, condução e influência nos processos da

gestão do conhecimento.
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CAPÍTULO 6

ANÁLISE E INTERPRETAÇÂO DOS DADOS COLETADOS

6.1 O ENTENDIMENTO DAS EMPRESAS SOBRE GESTÃO DO
CONHECIMENTO

Neste capítulo, buscamos articular as respostas referentes à primeira

questão de pesquisa: “Qual o entendimento sobre a gestão do conhecimento

nas empresas petroquímicas do Pólo Petroquímico de Camaçari-BA?”.

Na Tabela 9, 26% dos entrevistados definiram que gestão do

conhecimento é coletar, organizar e compartilhar os ativos de informações e

conhecimento da empresa; outros 26% conceituaram a gestão do conhecimento
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como criar ambiente de trabalho para compartilhar e transferir conhecimento

entre os empregados. Estes dois significados estão de acordo com o conceito

apresentado por Davenport e Prusak (1998), onde a gestão do conhecimento é

um processo sistemático apoiado na geração, codificação e transferência do

conhecimento.

Para outros 26% dos entrevistados, a gestão do conhecimento é propiciar

a geração e utilização do conhecimento de todos os empregados para elaborar

estratégias competitivas inovadoras e/ou desenvolver novos produtos. Já 22%

dos entrevistados assinalam que gestão do conhecimento é gerenciar o capital

intelectual tangível (patentes, licenças, royalties e outros). Estes dois conceitos

coincidem com a abordagem de Stewart (1997), que trata a gestão do

conhecimento como gerenciamento do capital intelectual, englobando o capital

humano, estrutural e de cliente. Nesse contexto, os entrevistados enxergam a

gestão do conhecimento como a valorização das competências e habilidades dos

indivíduos, consideram, também, o foco no relacionamento com os clientes e o

uso das estruturas de sistemas, conceitos e métodos necessários para o

funcionamento da empresa.

TABELA 9

Conceitos de G.C. Adotados pelas Empresas Segundo os Entrevistados

Coletar, organizar e compartilhar os ativos de informações e conhecimento da
empresa;

26,0%

Criar ambiente de trabalho para compartilhar e transferir conhecimento entre os
empregados;

26,0%

 Propiciar a geração e utilização do conhecimento de todos os empregados para
elaborar estratégias competitivas inovadoras e/ou desenvolver novos produtos

26,0%

Gerenciar o capital intelectual tangível (Patentes, licenças, royalties e outros). 22,0%
Total 100,0%
Fonte: Questionários aplicados
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Para validar o entendimento sobre estes conceitos, perguntamos aos

entrevistados como eles expressariam, individualmente, as suas definições sobre

a gestão do conhecimento. Percebemos que não existe um entendimento único

sobre o significado da gestão do conhecimento, porém, os entrevistados, de

modo livre, citaram os princípios disseminados por Sveiby (1998) e Stewart

(1997) sobre a criação de valor a partir dos ativos intangíveis e do capital

intelectual, conforme ilustramos a seguir:

Gerenciamento e compartilhamento dos ativos intangíveis de uma
organização, promovendo o conhecimento e o desenvolvimento da
organização. (Entrevistado 1).

Gerenciamento do capital intelectual, compreendido pelos ativos
humanos, tecnológicos, marcas e patentes. (Entrevistado 2).

Processo formado por metodologias, aliado com a utilização de
tecnologias e a valorização do capital humano, tendo por objetivo criar
ambiente onde se possa identificar, recuperar, compartilhar o
conhecimento dentro da organização. (Entrevistado 3).

Desenvolver e utilizar a capacidade de cada indivíduo que atua na
organização, (Entrevistado 4).

Quanto ao estágio da gestão do conhecimento nas empresas, 80% dos

entrevistados responderam que a gestão do conhecimento vem sendo abordada

há mais de um ano nas empresas, sendo que 30% das empresas começaram a

tratar o tema há mais de cinco anos (Tabela 10).

Esta questão foi abordada por Terra (2000) e E-Consulting Corp (2004),

mostrando como a gestão do conhecimento está sendo aplicada em empresas

brasileiras, e também Wah (2000) que apresenta o estágio da gestão do

conhecimento em empresas americanas.  As pesquisas mostram que as
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iniciativas de gestão do conhecimento têm em média de um a oito anos, portanto

são muito recentes.

TABELA 10

Tempo da Iniciativa de Gestão do Conhecimento na Organização

Não começou 10,0%
Há menos de 1 ano 10,0%
Entre 1 e 2 anos 40,0%
Entre 2 a 5 anos 10,0%
Há mais de 5 anos 30,0%
Total 100,0%

Fonte: Questionários aplicados

Wah (2000) indica que o programa formal é constituído por um conjunto de

projetos, planos e atividades sobre gestão do conhecimento. A Tabela 11 revela

que 40% das empresas pesquisadas têm programas formais de gestão do

conhecimento, sendo que 30% das empresas pesquisadas estão estudando e

analisando a possibilidade de implantação. Os entrevistados indicam que 30%

das empresas gerenciam o conhecimento de maneira informal, o que pode

caracterizar  a ausência de iniciativas em gestão do conhecimento.

Segundo Angeloni (2003), a gestão do conhecimento é cada vez mais foco

de análise e aplicação nas organizações e não se pode negar a sua relevância

como técnica de gestão. Os resultados apresentados na Tabela 11 podem refletir

a importância de como o tema vem sendo tratado nas empresas pesquisadas.
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TABELA 11

 Estágio Atual da Gestão do Conhecimento

Tem programa formal de gestão do conhecimento 40,0%
 A gestão do conhecimento está em estudo e análise para
implantação

30,0%

Gerencia seu conhecimento de maneira informal; 30,0%
Total 100,0%

 Fonte: Questionários aplicados

A Tabela 12 traz as respostas da questão em que os entrevistados

apontam os resultados esperados com a adoção da gestão do conhecimento. Em

primeiro lugar, 18% dos respondentes indicaram que a inovação tecnológica

representa um dos principais resultados. Em segundo lugar, 13,6% dos

entrevistados elegeram o compartilhamento das melhores práticas, a melhoria do

processo de decisão, a manutenção e desenvolvimento do capital intelectual. Em

terceiro lugar, 11% dos entrevistados apontaram a inteligência competitiva e o

aumento da satisfação dos clientes.  Por fim, 9,6 % dos entrevistados indicaram a

eficiência da cadeia de suprimentos, a identificação de quem sabe o quê na

organização, ou seja, quais os conhecimentos dos integrantes explicitados e

disponibilizados para organização.

Dadas as condições evidenciadas acima, concordamos com as

observações de Teixeira Filho (2000) destacando que os resultados esperados

com a adoção da gestão do conhecimento podem variar de acordo com o

objetivo que a empresa tem a atingir. Nesse sentido, como aplicamos a pesquisa

em um grupo de empresas da indústria petroquímica, a inovação tecnológica foi o
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resultado mais indicado pelos entrevistados por ser a tecnologia um requisito

essencial nos processos industriais petroquímicos.

TABELA 12

 Resultados Esperados da Gestão do Conhecimento

Proporcionar a inovação tecnológica 18,0%
Adotar e compartilhar as melhores práticas 13,6%
Melhorar o processo de decisão 13,6%
Reter talentos/manutenção e desenvolvimento do capital intelectual 13,6%
Fazer inteligência competitiva pelo monitoramento do ambiente de negócios 11,0%
Aumentar a satisfação dos clientes 11,0%
Tornar a cadeia de suprimentos mais eficiente 9,0%
Identificar quem sabe o quê na organização 9,6%
Total 100,0%

Fonte: Questionários aplicados

Conforme apresentado na Tabela 13, os processos de gestão do

conhecimento estão sendo liderados em 40% por equipes multidisciplinares, com

representantes de diversas áreas (recursos humanos, ciência da informação e

biblioteconomia, tecnologia da informação, engenharia ambiental, marketing,

qualidade e financeira). Outros 40% estão sendo liderados por diretores e

gerentes de tecnologia da informação, 10% pelo presidente, 10% pelo diretor

superintendente e 10% pelo diretor corporativo de conhecimento.

Porém, não podemos afirmar que este resultado corresponde a

recomendação de Rossatto (2003) de que a área de gestão do conhecimento

deve ocupar uma posição diretamente subordinada à diretoria da empresa, com

força política, visando a implementar ações para aumentar o envolvimento e
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comprometimento de todos nos processos e iniciativas de gestão do

conhecimento.

Davenport e Prusak (1998) recomendam que a gestão do conhecimento

não seja responsabilidade de uma única área. Assim, a equipe multidisciplinar

ajuda a desenvolver ações que envolvem diversas áreas de negócios,

contribuindo assim para a interação e integração da empresa, proporcionando a

experiência e facilitando os processos de conversão do conhecimento.

TABELA 13

Responsáveis pela GC na Organização

Equipe Multidisciplinar 40,0%
Diretor / Gerente de Tecnologia da informação 30,0%
Presidente 10,0%
Diretor Superintendente 10,0%
Diretor do Conhecimento 10,0%
Total 100,0%

Fonte: Questionários Aplicados

A pesquisa revela que 90% dos entrevistados acreditam que os resultados

do projeto de gestão do conhecimento serão usados no ambiente interno da

empresa como ferramenta de produtividade, ao mesmo tempo, 70% acreditam

que os projetos servirão para melhorar o relacionamento com clientes,

fornecedores e parceiros (Tabela 14).

Esta resposta complementa os resultados apresentados na Tabela 12,

indicando a gestão do conhecimento como ferramenta que traz diferenciais

competitivos para as empresas, conforme destacado por Terra (2000). Os
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resultados da pesquisa indicam que, nas empresas pesquisadas, a gestão do

conhecimento é menos valorizada por gerar ou intensificar uma relação de

parceria com o ambiente externo (clientes, fornecedores). Os projetos de gestão

do conhecimento são mais valorizados para questões que resultam em

produtividade no ambiente interno como inovação tecnológica, compartilhamento

das melhores práticas, melhoria do processo de decisão e retenção de talentos.

TABELA 14

Uso dos Resultados do Projeto de GC

Internamente e externamente. 60,0%
Internamente, como uma ferramenta de produtividade para os
empregados.

30,0%

Externamente, para melhorar o relacionamento com clientes, fornecedores
e parceiros.

10,0%

Total 100,0%
    Fonte: Questionários aplicados

 A gestão do conhecimento é uma iniciativa corporativa em 60% das

empresas, sendo que em 20% das empresas a iniciativa é na área de P& D, 40%

na área de tecnologia da informação, 20% na área de recursos humanos e 10%

na área de produção (Tabela 15).

Para Thiel (2002), é necessário criar um contexto correto que envolva a

estrutura organizacional como um todo para que a criação do conhecimento

cresça e produza com efetividade e eficiência reduzindo as barreiras

organizacionais e individuais ao processo. O resultado da pesquisa indica que as

áreas citadas pelas características de suas atividades (P&D, TI, RH) têm como

características atuar com inovação, agilidade e valorizando as competências e
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habilidades do indivíduo, podendo, assim, ter influência na decisão de adotar

práticas de gestão do conhecimento.

TABELA 15

 Áreas Alvos da Gestão do Conhecimento

Todas as áreas. Iniciativa corporativa 60,0%
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 20,0%
Informática / Tecnologia da Informação 20,0%
Recursos Humanos 20,0%
Produção 10,0%
Total 130,0%
Fonte: Questionários aplicados
Obs: Total superior a 100% por ser permitida mais de uma resposta

Os entrevistados responderam que a faixa de investimento financeiro para

iniciativas em gestão do conhecimento varia de cento e cinqüenta mil reais até

dois milhões de reais em 30% das empresas. Entretanto, 70% dos entrevistados

não declararam o investimento de suas empresas. Os dados disponibilizados

pelas empresas não permitem uma análise mais aprofundada da questão.

Quando questionamos sobre o uso de indicadores para mensurar e avaliar

os resultados das iniciativas de gestão do conhecimento, apenas 40%

responderam que sim, conforme a Tabela 16. Entretanto, 60% responderam não,

embora tenham planos de desenvolvê-los. Nesse sentido, o Balanced Scorecard

é a ferramenta de gestão mais citada pelos entrevistados para a medição dos

resultados da gestão do conhecimento.

O resultado da pesquisa indica a dificuldade citada por Kaplan (2004)

quanto à falta de indicadores nas organizações para medir os ativos intangíveis.
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Ele propõe, em seus estudos, alguns indicadores de avaliação de ativos

intangíveis, baseados em índices financeiros e operacionais. Ele criou os

modelos denominados mapa estratégico e Balanced Scorecard para a definição

de indicadores.

Concordamos com Kaplan quando ele afirma que, para medir os ativos

intangíveis, talvez se tenha algo a aprender com os princípios contábeis usados

na avaliação dos ativos financeiros e tangíveis da organização. Davenport e

Prusak (1998) recomendam que os projetos de gestão do conhecimento

apresentem indicadores de avaliação, uma característica fundamental para

determinar se a iniciativa de gestão do conhecimento está atingindo os seus

objetivos. Desse modo, parece imperativo que as empresas adotem mecanismos

viabilizadores de avaliação do processo de gestão do conhecimento.

TABELA 16

 Uso dos Indicadores de Medição

Sim 40,0%
Não 60,0%
Total 100,0%
Fonte; Questionários aplicados

6.2 PRÁTICAS ADOTADAS NAS EMPRESAS

Procuramos analisar e interpretar as respostas referentes à segunda

questão de pesquisa: “As práticas adotadas nas empresas favorecem a

implantação de um projeto ou iniciativa de gestão do conhecimento?”.
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No que se refere às práticas de gestão do conhecimento, a pesquisa

mostra que 70% das empresas têm biblioteca, 60% possuem a gestão de

competências e o compartilhamento de melhores práticas, 50% têm repositório

do conhecimento (espaços físicos ou digitais destinados ao armazenamento do

conhecimento explícito), inteligência competitiva e centro de informação e 40%

adotam o processo de coleta de conhecimento do cliente, administração de

propriedades industriais, patentes, marcas, 30% possuem portal do

conhecimento e gerenciamento de recursos informacionais (Tabela 17).

Analisando os resultados apresentados na Tabela 17 verificamos que a

gestão do conhecimento nas empresas pesquisadas é um processo contínuo

com várias frentes e práticas, inclusive com a abordagem integrada defendida por

Davenport e Prusak (1998), que destacam ser mais eficazes os projetos e

iniciativas de gestão do conhecimento que trabalham em múltiplas frentes do que

aqueles que empregam um único tipo de iniciativa.

As práticas indicadas na Tabela 17 são baseadas nos dois princípios de

gestão do conhecimento defendidos por Teixeira Filho (2000), e que estão se

tornando comuns nas empresas brasileiras. O primeiro princípio é a memória

organizacional, pela prática de agregar e integrar as informações importantes ou

necessárias à empresa em um único local; o segundo princípio é identificar quem

sabe o que na organização visando o mapeamento das competências.
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TABELA 17

Práticas de GC Adotadas nas Organizações

Biblioteca 70,0%
Gestão de Competências 60,0%
Adoção e compartilhamento de Melhores Práticas 60,0%
Repositório do Conhecimento 50,0%
Inteligência Competitiva 50,0%
Centro de Informação 50,0%
Processo de coleta de conhecimento do cliente 40,0%
Administração de propriedades industriais, patentes, marcas. 40,0%
Portal do Conhecimento 30,0%
Gerenciamento de Recursos Informacionais 30,0%
Total 480,0%
Fonte: Questionários aplicados
Obs.; Total superior a 100% por ser permitido mais de uma resposta.

Conforme apresentaremos na Tabela 18, a pesquisa revela que 80% das

empresas já possuem uma forma de estruturar a informação, envolvendo as

atividades de captação, registro, tratamento, análise e disseminação da

informação, etapas essenciais ao processo de explicitação do conhecimento.

Gomes e Barroso (2000) destacam que, ao criar um programa de gestão

do conhecimento, é fundamental que a organização estabeleça métodos e

processos para coleta, tratamento, armazenamento, análise e avaliação da

informação, tendo em vista a sua posterior recuperação e acesso com qualidade

e atendimento às necessidades dos usuários. Davenport e Prusak (1998) e

Teixeira Filho (2000) enfatizam a necessidade de estruturação da informação nos

projetos de gestão do conhecimento como forma de explicitar e compartilhar o

conhecimento, permitindo, assim, que as lições aprendidas sejam disseminadas

pelos grupos, facilitando a transferência de competências e habilidades.
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TABELA 18

Estruturação da Informação

Sim 80,0%
Não 20,0%
Total 100,0%

     Fonte: Questionários aplicados

As redes de apoio tecnológico são estabelecidas a partir de parcerias

entre empresas, centros de pesquisa e universidades para fomentar inovação em

processos, produtos e serviços.

Quando questionamos sobre o uso de redes de apoio tecnológico (Tabela

19), os entrevistados declararam que 60% das empresas não adotam esta

prática.  Por outro lado, 40% dos entrevistados afirmaram que essas redes

funcionam como canais de difusão do conhecimento e inovação tecnológica.

Lastres e Albagli (1999) destacam que a inserção em redes dinâmicas de

inovação é atributo requerido para estratégia competitiva das empresas que

privilegiam a capacidade de inovação para crescimento e perpetuação dos seus

negócios.

TABELA 19

 Redes de Apoio Tecnológico

Sim 40,0%
Não 60,0%
Total 100,0%

    Fonte: Questionários aplicados
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O questionamento relacionado com adoção de práticas de gestão indica,

conforme apresentado na Tabela 20, que 100% das empresas pesquisadas

implantaram os sistemas de gestão das normas da International Organization for

Standardization (ISO) direcionadas para a Qualidade, o Meio Ambiente, a

Segurança e Saúde além dos programas de responsabilidade social; 70%

implementaram o programa 5S e sistemas de medição de indicadores

organizacionais; 60% usam as ferramentas de gestão Six Sigma e Balanced

Scorecard e 50% adotam a gestão por processos.  Verificamos que as práticas

de gestão na sua maioria foram implantadas pelos programas de qualidade e

produtividade das empresas alinhadas também com as práticas recomendadas

pelos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).

Os sistemas de gestão baseados nas normas da International

Organization for Standardization (ISO) incluem nos seus requisitos aspectos

relacionados à disponibilização do conhecimento explícito, e o Prêmio Nacional

da Qualidade (PNQ) destaca como critério o item desenvolvimento do capital

intelectual. Esses critérios e requisitos podem ter estimulado as empresas a

harmonizar seus programas de qualidade e produtividade com as iniciativas de

gestão do conhecimento.

TABELA 20

Práticas de Gestão

Sistema da Qualidade / ISO 9001 100,0%
Sistema do Meio Ambiente / ISO 14001 100,0%
Sistema de Segurança e Saúde 100,0%
Programa de Responsabilidade Social 100,0%
Indicadores Organizacionais 70,0%
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Programa  5S 70,0%
Six Sigma 60,0%
Balanced Scorecard 60,0%
Gestão por Processos 50,0%
Total 710,0%

Fonte: Questionários aplicados.
Obs. – Total superior a 100% por ser permitido mais de uma resposta.

O layout dos espaços de trabalho foi apontado por 70% dos respondentes

como facilitador da troca de conhecimento, porém, 30% das empresas adotam

salas separadas com divisórias baixas e 70% das empresas adotam salas

separadas com divisórias altas. (Tabela 21).

Sveiby (1998) destaca que os espaços deveriam ser socializados,

acabando com as divisórias o que facilitaria o compartilhamento do

conhecimento.  Wah (2000) mostra exemplos de empresas que utilizam e

distribuem seus espaços de trabalho de forma a favorecer a geração e troca do

conhecimento. Ao contrário das abordagens destacadas pelos autores citados,

as empresas pesquisadas não estão relacionando o espaço físico com a gestão

do conhecimento e as respostas aos questionários não permitem uma análise

mais detalhada desta questão.

TABELA 21

Disposição dos Layouts

Salas Individuais 70,0%
Salas com divisórias baixas 30,0%
Total 100,0%

     Fonte: Questionários aplicados

Os entrevistados indicaram que as maiores dificuldades para implantar a

gestão do conhecimento são a falta de tempo dedicado à gestão do
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conhecimento e a cultura organizacional (38%), assim como fazer com que as

pessoas compartilhem seus conhecimentos (24%). Como dificuldades médias,

foram citadas a falta de conhecimento das técnicas da gestão do conhecimento

(42%), as dificuldades para medir os resultados da gestão do conhecimento e a

falta de compreensão da gestão do conhecimento e seus benefícios (29%).

Como dificuldades menores, foram indicadas a falta de recursos financeiros para

gestão do conhecimento e a falta de incentivos e prêmios para motivar a

participação (37%), falta de tecnologia apropriada e problemas de comunicação

(13%). (Tabela 22).

Davenport e Prusak (1998) salientam que muitos fatores da cultura

organizacional inibem a transferência do conhecimento, enquanto que Nonaka e

Takeuchi (1997) apontam a cultura organizacional como a primeira dificuldade e

o primeiro aspecto a ser considerado na condução do processo de gestão do

conhecimento. Cabe destacar que a cultura foi citada pelas empresas

pesquisadas como a maior dificuldade para implantar a gestão do conhecimento.

Este aspecto é justificado, pois com a gestão do conhecimento é possível

introduzir novas idéias e conceitos que podem estabelecer transformações na

cultura organizacional.

TABELA 22

Dificuldades para Implantar a Gestão do Conhecimento

Dificuldades maior média baixa
Falta de tempo dedicado à iniciativa de GC 38%
Cultura organizacional 38%
Fazer com que as pessoas compartilhem seus conhecimentos 24%
Falta de conhecimento das técnicas de GC 42%
Dificuldades para medir os resultados da GC 29%
Falta de compreensão de GC e seus benefícios 29%



102

Falta de recursos financeiros para GC 37%
Falta de incentivos e prêmios para motivar a participação 37%
Falta de tecnologia apropriada 13%
Problemas de comunicação 13%
Total 100% 100% 100%
Fonte; Questionários aplicados

6.3  FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADOTADAS

Neste subitem analisamos as respostas referentes à terceira questão de

pesquisa: “As organizações adotam ferramentas de tecnologia da informação

como suporte aos projetos ou iniciativas de gestão do conhecimento?”.

Quando perguntamos aos entrevistados quais as ferramentas de

tecnologia da informação são adotadas nas empresas, 100% entrevistados

responderam que suas empresas adotam internet e intranet; a Gestão Eletrônica

de Documento (GED) é utilizada por 70% das empresas; a agenda compartilhada

é usada por 50 das empresas; as tecnologias workflow (sistema de fluxo de

trabalho automatizado), business inteligent (sistema de inteligência de negócios)

e treinamento à distância são adotadas por 40% das empresas; as ferramentas

de portal corporativo, groupware (software de colaboração), data warehouse

(armazém de dados), software de mapeamento do conhecimento e e-learning

(aprendizado por computador) são usadas por 30% das empresas; o software de

content management (gestão do conteúdo) é usado por 20% das empresas, e as

ferramentas de extranet e enterprise resource planning (sistema de gestão

empresarial) são adotadas por 10% das empresas. (Tabela 23).

A pesquisa valida a afirmação de Rossatto (2003) de que as ferramentas
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de gestão eletrônica de documentos (GED), workflow, groupware, business

inteligence, datawarehouse e gestão empresarial (ERP) são consideradas como

facilitadoras para as atividades dos trabalhadores do conhecimento,

impulsionando os processos de interação entre as pessoas, a superação das

fronteiras organizacionais, o aumento da produtividade e o compartilhamento do

conhecimento, sendo que cada ferramenta valoriza e suporta requisitos da

gestão do conhecimento e, juntas, propiciam uma forma concreta da empresa

realizar seus processos organizacionais.

Stewart (1997) e Sveiby (1998) também destacam a tecnologia da

informação como ponto-chave para gerir o conhecimento e a pesquisa

demonstrou, também, como destaque, o uso intensivo das ferramentas de

tecnologia da informação relacionadas com gestão do conhecimento pelas

empresas pesquisadas.

Davenport e Prusak (1998, p. 170) confirmam a nossa abordagem de

pesquisa de que a gestão do conhecimento é muito mais do que tecnologia da

informação, mas, certamente, é um requisito indispensável como suporte à

gestão do conhecimento:

 A gestão do conhecimento eficaz só poderá ocorrer com a ampla
mudança comportamental, cultural e organizacional. A tecnologia
isoladamente não fará com que a pessoa possuidora do conhecimento o
compartilhe com as outras. A tecnologia isoladamente não levará o
funcionário a sentar diante do teclado e começar a pesquisar. A mera
presença de tecnologia não criará uma organização de aprendizado
contínuo nem uma empresa criadora do conhecimento.
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TABELA 23

Ferramentas de Tecnologia da Informação

Ferramenta Percentual
Internet / Intranet. 100,0%
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 70,0%
Agenda compartilhada 50,0%
Workflow (Fluxo de trabalho automatizado) 40,0%
Business Intelligence (Sistema de inteligência de negócios) 40,0%
Treinamento (estudo) à distância 40,0%
Portal Corporativo 30,0%
Groupware (software de colaboração) 30,0%
Data Warehouse (Armazém de dados) 30,0%
Software de mapeamento do conhecimento 30,0%
E-Learning (Aprendizado por computador) 30,0%
Content Management (Gestão do Conteúdo) 20,0%
Extranet 10,0%
Sistema de gestão empresarial 10,0%
Total 530,0%
Fonte: Questionários aplicados
Obs. – Total superior a 100% por ser permitido mais de uma resposta.

Os dados apresentados na Tabela 24 mostram que 57% dos entrevistados

responderam que a atualização tecnológica é o aspecto que mais influencia na

decisão de escolher e adquirir equipamentos e ferramentas de tecnologia da

informação. O valor do investimento foi escolhido por 36% dos entrevistados, já

7% tomam como parâmetro a adoção das ferramentas e equipamentos por

outras organizações.

Rossatto (2003) destaca que a área de tecnologia da informação tem uma

evolução contínua e rápida. Este aspecto está relacionado com o resultado da

pesquisa quanto à decisão na escolha de equipamentos e ferramentas que se

tornam obsoletas em um curto intervalo de tempo.
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TABELA 24

Decisão Quanto à Escolha da Tecnologia da Informação

Atualização tecnológica 57,0%
Investimento 36,0%
Adoção por outras organizações 7,0%
Total 100,0%

Fonte: Questionários aplicados

Constatamos, através dos resultados apresentados, um princípio

fundamental citado por Davenport e Prusak (1998) e Pereira (2002) que

caracterizam o papel da tecnologia da informação como suporte à gestão do

conhecimento. As tecnologias de informação citadas apóiam a comunicação

entre as equipes das empresas possibilitando a formação de redes informais de

aquisição e troca de conhecimento que compartilham problemas, idéias, soluções

e experiências, daí o papel de suporte destas tecnologias à gestão do

conhecimento. A tecnologia da informação não pode ser confundida com a

gestão do conhecimento. Apesar de elemento fundamental no processo, ela é

suporte ao fornecer elementos tangíveis com hardware e software que facilitam a

explicitação do conhecimento.

6.4  CAPITAL INTELECTUAL E A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Neste capítulo, buscamos analisar as respostas referentes à quarta

questão de pesquisa: “O gerenciamento do capital intelectual humano e os
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processos de aprendizagem estimulam e favorecem as iniciativas ou projetos de

gestão do conhecimento?”.

Os resultados da pesquisa apresentados na Tabela 25 indicam que 70%

dos entrevistados receberam treinamento em gestão do conhecimento,

participando de workshops e cursos promovidos pela Sociedade Brasileira de

Gestão do Conhecimento (SBGC) e outras entidades. O treinamento é uma

forma de transmissão do conhecimento e promove o processo de internalização

ao converter o conhecimento tácito em explícito. Segundo Sveiby (1998) a gestão

do conhecimento passa pelo treinamento e desenvolvimento das pessoas

interferindo diretamente na eficácia do processo de implantação dos projetos.

TABELA 25

Treinamento em Gestão do Conhecimento

Sim 70,0%
Não 30,0%
Total 100,0%

          Fonte: Questionários aplicados

A pesquisa identifica que 60% das empresas incentivam a transformação

do conhecimento tácito em explícito, conforme mostrado na Tabela 26. Desta

maneira, é evidente a razão pela qual as empresas se valem de comunidades de

práticas, reuniões, grupos de discussão e treinamentos como eventos que

facilitam o compartilhamento do conhecimento tácito e transformação do

conhecimento tácito em explícito. Nonaka e Takeuchi (1997), Stewart (1997),

Davenport e Prusak (1998) defendem a explicitação do conhecimento a fim de

facilitar o compartilhamento dos conhecimentos e experiências das equipes de
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trabalho.

TABELA 26

Transformação do Conhecimento

Incentivo para transformação do
conhecimento

Percentual

Sim 60,0%
Não 30,0%
Não respondeu 10,0%
Total 100,0%
Fonte – Questionários aplicados

  Constatamos que 60% das empresas possuem procedimentos de

segurança da informação voltado a evitar divulgação indevida de informações na

organização, conforme respostas evidenciadas na Tabela 27.

Os autores não enfatizam esta prática, porém, as empresas pesquisadas

incentivam e adotam medidas para evitar a divulgação indevida de informações

que venham a comprometer a imagem e negócio da organização.

TABELA 27

Uso de Segurança Contra Divulgação Indevida de Informação

Sim 60,0%
Não 30,0%
Não respondeu 10,0%
Total 100,0%

                                 Fonte; Questionários aplicados

Perguntamos aos entrevistados quais eram as práticas de gestão de

pessoas adotadas na organização, 100% dos entrevistados responderam que as

empresas adotam os programas de contratação de estagiários, bem como a

participação nos resultados; os treinamentos técnicos e comportamentais são
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promovidos por 90% das empresas; a gestão por competências e habilidades é

adotada por 80% das empresas; o desenvolvimento e avaliação de lideranças

bem como o desenvolvimento gerencial são programas conduzidos por 70% das

empresas; a remuneração variável é praticada por 50% das empresas; os

programas de desenvolvimento de trainees e as redes de aprendizados (learning

networking) são desenvolvidos por 30% das empresas. (Tabela 28).

A adoção das práticas citadas na Tabela 28 é de vital importância para o

êxito dos programas de gestão do conhecimento por tratarem de aspectos

relacionados às pessoas integrantes da organização, e estas pessoas são ativos

indispensáveis no papel de criadores ou usuários do conhecimento que permeia

a organização. Terra (2000) afirma que, principalmente, para as empresas

atuantes a efetiva gestão de pessoas deve deixar de ser apenas uma opção.

Segundo este autor, as melhores empresas devem atrair, cultivar e manter os

seus melhores recursos humanos, porque o capital intelectual é um ativo que

pertence ao indivíduo, mas que pode ser aproveitado pela empresa para

contribuições que podem agregar valor aos seus processo e negócios.

TABELA 28

Práticas de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Participação dos Resultados. 100,0%
Programa de contratação de estagiários 100,0%
Treinamento técnico e gerencial 90,0%
Gestão de competências e habilidades 80,0%
Desenvolvimento e avaliação de lideranças 70,0%
Desenvolvimento gerencial 70,0%
Remuneração variável 50,0%
Desenvolvimento de trainee 30,0%
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Learning networking (rede de aprendizado) 30,0%
Total 620,0%
Fonte: Questionários aplicados
Obs.: Total superior a 100% por ser permitido mais de uma resposta.
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CAPÍTULO 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

7.1 Considerações Finais

A pesquisa teve como objetivo principal conhecer e identificar as práticas

de gestão do conhecimento nas empresas petroquímicas, instaladas no Pólo

Petroquímico de Camaçari, visando a contribuir para explicitar o entendimento e

estágio dos projetos e as iniciativas de gestão do conhecimento nesse pólo de

indústrias, o qual é considerado um importante segmento da economia baiana.

Nesse sentido buscamos responder às questões de pesquisa.
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a) primeira questão de pesquisa: Qual o entendimento sobre a gestão do

conhecimento nas empresas petroquímicas do Pólo Petroquímico de Camaçari-

BA.?

A análise dos resultados mostra que os respondentes da pesquisa

procuram obter informações para entender as dimensões do processo de  gestão

do conhecimento e sua aplicação nas empresas, porém, não existe um único

entendimento sobre o assunto, Para as empresas pesquisadas a gestão do

conhecimento não é considerada um modismo, e sim reconhecida como

processo de gestão relevante que tem condições de contribuir para a tomada de

decisão, inovação e sobrevivência da empresa.

Assim, embora a gestão do conhecimento se expresse em projetos e

iniciativas, não há evidências no resultado da pesquisa que o assunto seja

percebido e entendido como recurso estratégico por todos os integrantes dessas

organizações.  Esse entendimento poderá permitir a empresa identificar o que se

sabe, quem sabe o quê, onde o conhecimento está disponível e também como é

compartilhado, aplicado e avaliado para agregar valor para os negócios.

Nas empresas pesquisadas os objetivos dos projetos de gestão do

conhecimento são definidos. Porém, os indicadores estão sendo desenvolvidos,

o que poderá, no futuro, permitir a demonstração dos resultados e realinhamento

dos objetivos iniciais dos projetos e iniciativas de gestão do conhecimento.

b) as práticas adotadas pelas empresas favorecem a implantação de um

projeto ou iniciativa de gestão do conhecimento?

A análise dos resultados mostra que as empresas pesquisadas possuem
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práticas de gestão que propiciam terreno fértil para projetos e iniciativas de

gestão do conhecimento. Algumas práticas são de origem de outros programas,

como a implantação dos requisitos do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ),

programas de competências e habilidades e outros. Entretanto, as empresas

começam a relacionar essas práticas com as iniciativas e projetos de gestão do

conhecimento, o que pode induzir que o conhecimento seja reconhecido como

um ativo intangível de valor para a empresa.

As empresas têm facilidades de adotar práticas de gerenciamento e

disponibilização do conhecimento explícito como a implantação de bibliotecas, de

centros de informação e portal do conhecimento. Os resultados da pesquisa não

permitem afirmar que, com a adoção dessas práticas, as empresas consigam

gerenciar plenamente a conversão dos conhecimentos tácitos dos seus

colaboradores e equipes em conhecimentos explícitos, e também quais as

dificuldades ou facilidades para convertê-los.

Pelos resultados da pesquisa podemos concluir que as empresas adotam

práticas relacionadas com a gestão do conhecimento, porém, na maioria das

empresas, esta gestão não se constitui um processo contínuo com definições e

ações que determinem quais os conhecimentos disponíveis, como eles são

gerados e compartilhados, e como se aplicam e agregam valor ao negócio.

c) as organizações adotam tecnologia de informação como suporte aos

projetos e iniciativas de gestão do conhecimento?

Na fundamentação teórica, destacamos que a tecnologia da informação

por si só não garante a implantação da gestão do conhecimento. Observamos,
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nos resultados da pesquisa, que as empresas utilizam as ferramentas de

tecnologia da informação como potencializadoras de seus projetos e iniciativas

de gestão do conhecimento, porém, o uso intensivo que fazem dessas

ferramentas não garante qualificar as empresas como orientadas à gestão do

conhecimento, visto que essa gestão envolve pessoas, cultura e processos

organizacionais. Ressaltamos que a tecnologia da informação não deve ser

confundida com a gestão do conhecimento, apesar de ser de grande utilidade. É

parte essencial do processo de gestão do conhecimento, entretanto é um

elemento de suporte.

    Quanto às ferramentas citadas na pesquisa, elas, geralmente, atendem

às necessidades de preservação e compartilhamento do conhecimento explícito,

mas são deficientes nas funcionalidades que visam a facilitar o compartilhamento

do conhecimento tácito nos grupos de discussão, comunidades de práticas e

outros fóruns.

d) o gerenciamento do capital intelectual humano e os processos de

aprendizagem estimulam e favorecem as iniciativas ou projetos de gestão do

conhecimento?

O conhecimento é inerente ao ser humano e sua gestão depende de

fatores como competência, motivação e satisfação das pessoas.

Os resultados da pesquisa revelaram que o gerenciamento do capital

intelectual humano privilegia o investimento em programas de capacitação

profissional e educação corporativa. Os respondentes da pesquisa declararam

que os colaboradores das empresas são estimulados a trocar experiências e
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sugestões. Destacamos que a literatura sobre gestão do capital intelectual

humano tem referenciado as implantações das universidades corporativas como

estratégia para capacitação profissional e troca de experiências, todavia os

entrevistados não fizeram referências quanto à implantação de universidades

corporativas no Pólo Petroquímico de Camaçari.

Os resultados da pesquisa revelam a adoção de práticas de gestão de

pessoas de forma intensiva nas empresas, o que pode atuar como condição

capacitadora para os projetos de gestão do conhecimento.

Por fim, a realização deste trabalho atingiu os objetivos propostos de

verificar o entendimento das empresas no contexto da gestão do conhecimento,

diagnosticar as políticas e práticas, caracterizar a tecnologia da informação como

suporte, identificar como o capital intelectual humano e o aprendizado

organizacional influenciam no processo de gestão do conhecimento.

Pela pesquisa podemos concluir que não há gestão do conhecimento

como um processo abrangente e contínuo nas empresas.  A pesquisa evidencia

que as empresas adotam práticas e iniciativas isoladas, estanques e que não se

comunicam intencionalmente. Desse modo, é possível inferir que as empresas,

ao adotarem iniciativas e práticas de gestão do conhecimento, privilegiam as

ferramentas de tecnologia da informação, o que pode significar um grande

equívoco. A gestão do conhecimento é algo mais subjetivo, sutil e entremeado

nas relações interpessoais e no contexto organizacional.

Ressaltamos que a simples inserção de dados em softwares não produz

gestão do conhecimento, pois é imperativo que os indivíduos

identifiquem,organizem, tratem e compartilhem as informações que servirão para
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gerar conhecimento.

7.2 RECOMENDAÇÕES

Todos os autores citados nesta dissertação se posicionaram a favor da

implantação de processos, projetos e iniciativas de gestão do conhecimento em

razão do conhecimento ser a base de uma nova economia em que os bens e

serviços estão cada vez mais intangíveis.

Esta dissertação pesquisou questões básicas sobre gestão do

conhecimento. Entretanto, consideramos necessário o desenvolvimento de outras

pesquisas sobre o assunto. Nossas recomendações para trabalhos futuros são:

a) ampliar a pesquisa para outros setores econômicos e fazer um

comparativo de resultados;

b) desenvolver estudos de casos nas empresas petroquímicas, onde os

processos de gestão do conhecimento estão mais adiantados;

c) realizar estudos sobre transferência de conhecimento entre as

empresas petroquímicas instaladas no Pólo Petroquímico de Camaçari;

d) realizar estudos para avaliação dos ativos intangíveis com foco em

definição de indicadores;

e) desenvolver estudos relacionando a estratégia empresarial ao processo

de gestão do conhecimento;

Esperamos que este trabalho possa contribuir para despertar em outros

pesquisadores o interesse para novas pesquisas relacionadas ao assunto.
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APÊNDICE A – CARTA DE PESQUISA

Salvador, 23 de novembro de 2003

 Assunto: Pesquisa para Dissertação de Mestrado

Senhores,

Este questionário faz parte da pesquisa de campo para a Dissertação de

Mestrado de Elizete Pereira Sá, em Administração Estratégica, na Universidade

Salvador UNIFACS, cujo tema é “Abordagens de Gestão do Conhecimento: Um

Estudo de Caso no Pólo Petroquímico de Camaçari”. Trata-se de um trabalho

acadêmico cujo objetivo principal é apresentar o atual estágio da gestão do

conhecimento nas empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari.

O estudo será estruturado através do diagnóstico das práticas de gestão

do conhecimento nas empresas.

As informações fornecidas no questionário serão utilizadas somente para

os fins específicos da dissertação, resguardando seu caráter confidencial e



126

privativo. Para a divulgação dos resultados serão utilizados os dados de forma

integrada, evitando-se a identificação das empresas.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos de dúvidas, pelo

telefone (71) 354-3307 ou pelo e-mail elizetesa@uol.com.br.

Desde já, agradecemos a sua colaboração para o desenvolvimento do

estudo.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Jair Nascimento Santos.                                         Elizete Pereira Sá
Orientador.                                                                       Mestranda.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO

Abordagens de Gestão do Conhecimento

Este questionário é formado por questões abertas e fechadas. Quando

necessário, poderão ser assinaladas mais de uma alternativa ou opção.

Data de preenchimento:_____/_____/______.

1      Empresa:

           2      Entrevistado:

3 Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino
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4 Formação:

        (   ) 2º grau.

        (   ) Superior Incompleto. Em quê?

        (   ) Superior Completo. Em quê?

        (   ) Especialização. Em quê?

        (   ) Mestrado. Em quê?

        (   ) Doutorado. Em quê?

5 Qual a sua área de atuação na empresa?

6 Qual a sua função/cargo na empresa?

7 Quanto tempo trabalha na empresa?

8  Quanto tempo está no cargo?

9       Recebeu algum treinamento em gestão do conhecimento?

        (   ) Sim. 

        (   ) Não.

10.  O que significa gestão do conhecimento para a sua organização?

        ( ) Gerenciar o capital intelectual tangível (Patentes, licenças,

royalties e outros).

        ( ) Coletar, organizar e compartilhar os ativos de informação e

conhecimento da   empresa.

        ( )  Criar ambiente de trabalho para compartilhar e transferir

conhecimento entre os empregados.

       (   ) Propiciar a geração e utilização do conhecimento  de todos os

empregados para elaborar estratégias competitivas inovadoras e/ou

desenvolver novos  produtos.
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       (   ) Outro significado. Especificar:

11. O que significa gestão do conhecimento para você?

12. Qual é o estágio atual da gestão do conhecimento na sua

organização?

      (   ) Não existe nenhuma iniciativa de gestão do conhecimento.

      (   ) Estudo e análise.

      (   ) Tem programa formal de gestão do conhecimento. Quanto

tempo?

      (   ) Gerencia seu conhecimento de maneira informal.

      (   ) Não está interessada em implantar nenhuma iniciativa ou

programa de Gestão do conhecimento.

      (   )  Não sei.

13. Há quanto tempo o interesse por gestão do conhecimento começou

na sua organização?

     (   ) Não começou.

     (   ) Há menos de 1 ano.

     (   ) Entre 1 e 2 anos.

     (   ) Entre 2 a 5 anos.

     (   ) Há mais de 5 anos.

     (   ) Não sei.
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14. Quais são os resultados atuais esperados da gestão do

conhecimento? É possível escolher mais de uma opção.

     (   ) Adotar e compartilhar as melhores práticas.

     (   ) Melhorar o processo de tomada de decisão.

     (   ) Fazer inteligência competitiva pelo monitoramento do ambiente de

negócios.

     (   ) Aumentar  a satisfação dos  clientes.

     (   ) Tornar a Cadeia de Suprimentos mais eficiente.

     (   ) Proporcionar a inovação tecnológica.

     (   ) Identificar quem sabe o quê na organização.

     (  ) Reter talentos/ Manutenção e desenvolvimento do capital

intelectual.

     (   ) Outro. Especificar.

15. Quem está liderando a Gestão do Conhecimento na sua

organização?

     (   ) Presidente.

     (   ) Vice-Presidente.

     (   ) Diretor Financeiro.

     (   ) Diretor/ Gerente de Tecnologia da Informação.

     (   ) Diretor/Gerente do Conhecimento.

     (   ) Diretor/ Gerente de Recursos Humanos.
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     (   ) Equipe multidisciplinar (Veja questão 16).

     (    ) Outro. Especificar:

      16. Qual a formação da equipe de gestão do conhecimento?

                 17. Onde sua organização usa ou planeja usar os resultados do

projeto?

     ( ) Internamente, como uma ferramenta de produtividade para os

empregados.

     ( ) Externamente, para melhorar o relacionamento com clientes,

fornecedores e   parceiros.

     (   )  Ambos.

18. Que áreas da organização são alvo da gestão do conhecimento?

     (   ) Todas as áreas. Iniciativa corporativa.

     (   ) Serviço ao cliente.

     (   ) Finanças.

     (   ) Recursos Humanos.

     (   ) Informática / Tecnologia da Informação.

     (   ) Marketing.

     (   ) Pesquisa e desenvolvimento (P&D).

     (   ) Produção.

     (   ) Vendas.

     (    ) Outras. Especificar:
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     19.Quais as três principais dificuldades que a organização encontrou

para implementar a gestão do conhecimento, ou caso não tenha sido

implementada, quais você citaria?

Indique 1 para a maior dificuldade, 2 para média dificuldade, 3 para baixa

dificuldade.

      (   ) Falta de tempo dedicado à iniciativa de gestão do conhecimento.

      (   ) Dificuldade  de medir os resultados da gestão do conhecimento.

      (   ) Falta de tecnologia apropriada.

      (   ) Fazer com que as pessoas compartilhem seu conhecimento.

      (   ) Falta de recursos financeiros para gestão do conhecimento.

      (   ) Falta de incentivos ou prêmios para incentivar a participação.

      (   ) Falta de conhecimento das técnicas de gestão do conhecimento.

      ( ) Falta de compreensão de gestão do conhecimento e seus

benefícios.

      (   ) Cultura organizacional.

      (   ) Problemas de comunicação.

       (   ) Outros. Especificar:

20.Que aspectos são considerados no momento da escolha e aquisição

de equipamentos e ferramentas de tecnologia da informação? É possível

escolher mais de uma opção.

(   ) Atualização Tecnológica.
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(   ) Investimento.

(   ) Adoção por outras organizações.

(    ) Outro. Especificar:

21.Quais destas ferramentas de tecnologia da informação são adotadas

na sua organização?       É possível escolher mais de uma opção.

      (   ) Internet/Intranet.

      (   )  Extranet.

      (   ) Portal Corporativo.

      (   ) Groupware.

      (   ) Agenda compartilhada.

      (   ) Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED).

      (   ) Content Management.

      (   ) Workflow.

      (   ) Data Warehouse.

      (   ) Business Intelligence.

      (   ) Software de mapeamento do conhecimento.

      (   ) E-Learning.

      (   )  Treinamento (estudo) à distância.

       (   )  Outros. Especificar:
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22. A sua empresa adota algumas destas práticas? É possível escolher

mais de uma opção.

      (   ) Repositório do Conhecimento.

      (   ) Portal do  Conhecimento.

      (   ) Gestão de competências.

      (   ) Adoção e compartilhamento de melhores práticas.

      (   ) Inteligência competitiva.

      (   ) Processo de coleta de conhecimento do cliente.

      (   ) Biblioteca.

      (   ) Centro de Informação.

      (   )  Gerência de Recursos Informacionais.

      (   ) Administração de propriedades industriais, patentes, marcas.

23.Há incentivo para a transformação do conhecimento tácito (implícito)

em conhecimento explícito?

      (   ) Sim. Como?

      (   )  Não.

24.Há alguma forma sistematizada de captação, registro, tratamento,

análise e disseminação de informação?

      (  ) Sim. Qual ?

      (   ) Não. Porque?



135

25.Há algum procedimento que evite a divulgação indevida de

informações na organização?

       (   ) Sim . Qual?

       (    ) Não. Porque?

26. Quais as principais práticas de gestão e desenvolvimento de pessoas

adotadas pela organização? É possível escolher mais de uma opção.

       (   ) Desenvolvimento e avaliação de lideranças.

        (   ) Remuneração variável.

        (   ) Gestão por competências e habilidades.

        (   ) Treinamentos técnicos e comportamentais.

        (   ) Universidade Corporativa.

        (   ) Desenvolvimento de Trainee.

        (   ) Desenvolvimento de Estagiário.

         (   ) Desenvolvimento  Gerencial.

         (   ) Learning Networking.

         (   ) Participação nos Resultados.

         (    ) Outra. Especificar:

 27.  Usa redes de apoio tecnológico?

   (   ) Sim. Qual?

  (   ) Não. Porque?
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28.  Que outras práticas de gestão são adotadas na organização? É

possível escolher mais de uma opção.

   (   ) Gestão por Processos.

   (   ) Sistema da Qualidade/ ISO 9001.

   (   ) Sistema de Meio Ambiente/ ISO 14001.

   (   ) Sistema de Segurança e Saúde.

   (   ) AS 8000 – Responsabilidade Social.

   (   ) Programas de Responsabilidade Social.

   (   ) Six Sigma.

   (   ) Programa 5 S.

   (   ) Indicadores Organizacionais.

   (   )  Balanced Scorecard.

   (    )  Outras:

29. Como estão estruturados os layouts dos espaços de trabalho?

   (   ) Estão estruturados sem divisórias.

   (   )  Estão estruturados com divisórias baixas.

   (   ) Em salas individualizadas.

30.   O layout da sua organização facilita a troca do conhecimento?

   (   ) Sim.

   (   ) Não.
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31. Qual a faixa anual de investimento em Reais para as iniciativas de

Gestão do Conhecimento?

32. Sua organização definiu algum indicador para medir ou acompanhar

os resultados das iniciativas de gestão do conhecimento?

(    )Sim. Qual?

 (    ) Não.

33. Comentários adicionais:


