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RESUMO 
 

Explorar as lições aprendidas na organização é uma tarefa relevante na gestão do 
conhecimento, pois a lição aprendida é um instrumento de conhecimento existencial, 
oriundo de experiência, positiva ou negativa, motivada durante a execução ou 
observação de fenômenos nas atividades e processos da organização, que, quando 
explicitado ou compartilhado, permite a elevação do conhecimento individual e, 
conseqüentemente, o aumento da inteligência organizacional. Estudos recentes e a 
literatura mostram que o compartilhamento e a transferência de conhecimento estão 
em estágio aquém dos resultados efetivos observados, mesmo com altos 
investimentos em projetos de gestão e em ferramentas de tecnologia de informação. 
Este trabalho estuda a gestão de Lições Aprendidas na organização sob uma 
perspectiva de como os mecanismos de compartilhamento e transferência de 
conhecimento podem promover uma gestão dinâmica de Lições Aprendidas, visando 
diminuir essa lacuna. Utiliza, como base conceitual, os ciclos de aprendizagem 
propostos por Stewhart e Kolb, por exemplo, empregados em processos de gestão 
de melhorias nas organizações. Também, foram estudados modelos de gestão de 
compartilhamento e transferência de conhecimento, de diversas fontes relevantes, 
tais como, Szulanski, Argyris e Dixon, a partir da análise dos seus fatores-chaves e 
do levantamento de mecanismos de comunicação, interpessoais e eletrônicos, 
aplicáveis ao contexto do estudo. O quadro teórico gerado serviu como protocolo 
para ser aplicado em pesquisa de campo, através do método de estudo de caso, em 
três empresas, indústrias brasileiras competitivas, tidas como sólidas, bem 
sucedidas, inovadoras e líderes em seus mercados de atuação, entre outros 
atributos que favorecem o escopo deste trabalho. Buscou-se identificar a replicação 
da teoria e o grau de suficiência e de eficiência dos mecanismos de “capilarização” 
das Lições Aprendidas – metáfora criada, no sentido de que, se a gestão das Lições 
Aprendidas for “capilar”, ou seja, conseguir chegar a todos os pontos da 
organização, aumenta-se o potencial de aproveitamento dos benefícios da 
exploração do conteúdo delas. Assim, se tem potencial para melhorar o 
desempenho da organização, objetivo chave da gestão do conhecimento.  
 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento; Compartilhamento de conhecimento; 
Transferência de conhecimento; Lições aprendidas; Mecanismos de 
compartilhamento de conhecimento; Mecanismos de transferência de conhecimento; 
Melhoria contínua; Inovação; Conhecimento organizacional; Excelência operacional; 
Excelência organizacional. 



 

ABSTRACT 
 
 
Exploiting the organization’s lessons learned is a relevant activity within knowledge 
management. Lessons learned are part of endemic knowledge instruments which 
originate from success or failure experience and are motivated during the deployment 
of tasks or phenomena observation in the activities or organizational processes, It 
can increase the individual’s knowledge when shared or transformed into explicit 
knowledge which consequently contributes to enhance the organizational knowledge. 
Recent research and literature have shown that effective results from knowledge 
sharing and transferring are far beyond from what expected, especially in relation to 
returns on the high investments made in projects and information technology tools. 
The present work studies lessons learned in the organization through a perspective 
of knowledge transfer and sharing mechanisms in the context as how these can 
promote the dynamic management of lessons learned and thus bridging the result 
gap. The theoretical framework was developed based on learning cycles proposed by 
Stewhart and Kolb, for example, applied in continuous improvement processes in 
organizations. Furthermore, knowledge sharing and transfer models were studied, 
exploring a broad scope of relevant researchers, such as, Szulanski, Argyris and 
Dixon. The key success factors were analyzed and a list of relevant communication 
mechanisms was built, both for personal, face to face, and electronic ones, 
applicable to the study’s scope. This theoretical framework served as a research 
protocol applied in a field case study in three Brazilian industrial enterprises, 
recognized as competitive, solid, successful, innovative and leading companies in 
their markets, among other attributes which contribute for the objectives of the 
present study. Replication of the theoretical framework was sought, besides 
surveying the degree of “capillarity” of the lessons learned in the organization through 
observation of the sufficiency and efficiency of the sharing and transfer mechanisms 
deployed. The “capillarity” metaphor used in this context, refers to the extent of how 
the lessons learned reach every spot in the organization, increasing the potential use 
of the benefits carried by the knowledge held in them, creating possibilities for 
organizational improvement; a key role of knowledge management. 

 
 
 

Keywords: Knowledge management; Knowledge sharing; Knowledge transfer; 
Lessons learned; Mechanisms for knowledge sharing; Mechanisms for knowledge 
transfer; Continuous improvement; Innovation; Organizational knowledge; 
Operational excellence; Organizational excellence. 
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1 INTRODUÇÃO 

O título deste trabalho traz dois termos que devem ser definidos logo de início, 
Lições Aprendidas – LA – e Capilarização.  

 

A Lição Aprendida foi o elemento que motivou o estudo desta pesquisa. Ela faz parte 

de um conjunto de instrumentos de conhecimento que serão explorados com maior 

profundidade na seção 2, Referencial Teórico. Apesar de seu significado permitir 

uma interpretação intuitiva, um esclarecimento inicial se faz necessário para poder 

posicionar o leitor em relação ao termo dentro do contexto explorado.  

 

O processo de aprendizagem do ser humano é inevitável e natural, faz parte da 

experiência humana. Lições são aprendidas constantemente, através de 

experiências vividas pelas pessoas, e, ao se agregarem essas experiências, formam 

a base do conhecimento do indivíduo. Inicialmente, define-se Lição Aprendida como 

sendo: “experiência, positiva ou negativa, adquirida através da realização, 

participação de alguma atividade ou observação de algum fenômeno, por exemplo, 

que permitiu, a partir do resultado, mudar o estado de conhecimento em relação 

àquele assunto ou prática” 1.  

 

No ambiente organizacional, as pessoas podendo efetivamente compartilhar suas 
experiências de LA, e criando-se um processo para capturar essas experiências, 

tem-se um elemento importante e que pode trazer benefícios em esforços futuros, de 

forma tal a permitir um desempenho melhor ou evitar a recorrência de erros, por 

exemplo.  Para que esse compartilhamento se torne efetivo, foi introduzido o 

conceito de capilarização, através de uma metáfora, a qual será definida para o 

contexto do trabalho (CII - CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE, 1997, p. V.). 

 

No corpo humano, o sistema circulatório é composto de artérias, veias e capilares. 

Essa capilarização do sistema permite que sejam alcançados todos os pontos que 

necessitam de oxigenação, usando-se o sangue como veículo. O processo de 

alimentação das células envolve levar oxigênio a elas e delas retirar o dióxido de 

                                                        
1 Baseado em CII - CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE, 1997, p. v. 
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carbono, para ser devolvido ao ambiente, enquanto oxigênio é recapturado no 

pulmão e redirecionado para uma nova oxigenação das células do corpo. Esse 

processo de captura, transformação, uso e reuso é um dos fatores mais importantes 

para o funcionamento do corpo, que permite que o ser humano sobreviva2. Esse 

paralelo está associado com a organização, de forma que a organização é o corpo 

que pode se beneficiar com a geração e compartilhamento das LA, representado 

pelo ciclo dos gases no sistema. Isso é realizado através de agentes que levam e 

coletam esses elementos em todos os pontos do sistema, ou seja, o sangue. Os 

agentes podem ser pessoas ou ferramentas de tecnologia de informação que, 

quando combinados com mecanismos de compartilhamento e transferência, formam 
um “sistema circulatório” que poderá interligar a rede de conhecimentos das LA da 

empresa. Esses elementos serão os principais objetos de exploração da pesquisa 

deste trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

 

O cenário da globalização, a complexidade de mercado, a abundância de 

ferramentas de tecnologia de informação, a internet, a grande oferta de produtos e 

serviços fazem com que a empresa precise lidar com um volume muito grande de 

informações e rapidamente incorporar os ingredientes de vantagem competitiva 

permitindo aumentar a sua competência e seu capital intelectual (STEWART, 1997).  

 

Observa-se que, para se manter vantagem competitiva sustentável, ações e fatores 

críticos de competição envolvem rapidez para se atingir o mercado, confiabilidade na 

entrega e flexibilidade no que se refere a responder rapidamente às alterações de 

cenário operacional (transacional) ou estratégico (posicional), na disputa pelo 

mercado (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON,  2002). 

 

 A inovação e o conhecimento internalizado têm sido instrumentos catalisadores 

tanto da eficácia operacional quanto da vantagem competitiva sustentável, de modo 

                                                        
2 Baseado em definição de “sistema circulatório” da enciclopédia online Encarta (CIRCULATORY ...,   
  2005). 
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que sejam atingidos os objetivos propostos de excelência empresarial (PORTER, 

1996; PRAHALAD; HAMEL, 1990).  

 

Na última década, a gestão do conhecimento, tanto no âmbito das instituições 

acadêmicas quanto no das empresas, tem se revelado um instrumento importante 

para a alavancagem dos resultados e da competitividade da empresa (ARGYRIS, 

1991;  PRUSSAK, 1999; O’DELL; GRAYSON, 1998; NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Os avanços da tecnologia da informação permitiram a disponibilização de grande 

volume de dados e informações a custo baixo. Esse avanço tecnológico tem 

viabilizado o acesso ao conhecimento a um contingente cada vez maior de usuários, 

inclusive conhecimento de interesse específico das organizações, em praticamente 

todas as áreas de atividade econômica, científica, legal, governamental e cultural. 

Adicionalmente, esta vantagem da tecnologia permitiu que o acesso ao 

conhecimento explicitado pelos meios eletrônicos fosse ampliado, ficando cada vez 

mais democrático, e que se tornasse um bem comum (commodity), em 

determinados contextos, principalmente no que se refere ao conhecimento explícito 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997) da indústria, ou externo, de qualquer natureza. Essa 

facilidade de acesso e obtenção expôs a disponibilidade de conteúdos a todos. Por 

ser comum não significa que não seja importante para a empresa, porém não é mais 

condição suficiente para a competitividade empresarial. Por outro lado, essa 

suficiência pode estar no conhecimento possuído pelo indivíduo ou grupos da 

organização. Esta parcela conhecida como “o conhecimento tácito” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997), que se torna uma fonte valiosa para ser incorporada ao acervo 

coletivo de competências da empresa, é condição para que a empresa seja 

competitiva. O desafio é gerenciar dinamicamente a base de todo conhecimento 

explícito, incorporar o tácito ao conteúdo organizacional, permitindo sua explicitação 

e capilarização, tornando-o ativo comum da empresa. Ou seja, o conhecimento 

explícito é uma parte disponível na organização. O tácito é oculto, de posse das 

pessoas, normalmente constitui a maior parte do acervo. Ele está oculto por função, 

por localidade ou por divisão, por exemplo, dentre das estruturas das organizações e 

o desafio é interligar esses pontos através da capilarização. 

 

Os cenários e condições apresentadas mostram que a gestão do conhecimento vem 

ganhando importância crescente como uma disciplina “[...] interdisciplinar focada nos 
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agentes e no seu ambiente, e no processo de criação, mapeamento e transferência 

do conhecimento, com o objetivo final de gerar vantagens competitivas sustentáveis” 

(MESQUITA; XANTHOPOYLOS, 2003). A efetivação dessa gestão através da 

capilarização, por instrumentos formais e informais, permite que se organizem as 

informações, as experiências, as práticas e os conteúdos das competências de 

forma que possam ser utilizados para elevar a excelência da empresa.  

 

De acordo com O’Dell e Grayson (1998), em pesquisa realizada em 1998, 80% dos 

gestores e praticantes do conhecimento dependem da transferência interna como 

fonte principal para aumentar o QI coletivo da empresa. As perguntas que surgem 

neste momento são: O que realmente sabemos? Quanto custa o que não sabemos? 

Como evitar retrabalhos com as experiências já acumuladas, bem ou mal 

sucedidas? Entre outras. 

 

A primeira iniciativa de se organizar a perspectiva de internalizar e compartilhar o 

conhecimento tácito foi proposta por Szulanski (1994) na elaboração de pesquisa e 

proposição de método para transferência interna de melhores práticas contidos em 

relatório de pesquisa, e posteriormente por O’Dell e Grayson (1998), em sua obra, If 

Only We Knew What We Know. Dentre as dimensões pesquisadas na gestão do 

conhecimento, de acordo com pesquisa em working paper (SUBRAMANI; NERUR; 

MAHAPATRA, 2003), onde fora examinada a estrutura intelectual da gestão do 

conhecimento no período de 1990 a 2002, baseando-se em autores e suas citações, 

os pesquisadores, através de uma análise de cluster, conseguiram agrupar de forma 

razoavelmente consistente grupos ou áreas de estudos do conhecimento. A 

composição foi classificada em uma análise ortogonal, referenciando-se o 

conhecimento, num eixo, em micro (individual) ou macro (organizacional ou 

sociedade) e, no outro eixo, em Intuitivo/Abstrato e Concreto/Operacional. No 

quadrante que cruza o Micro (Individual) e Abstrato/Intuitivo, se tem muito pouca 

citação. Esse quadrante relaciona o conhecimento do nível micro (individual) e do 

tipo intuitivo ou abstrato, onde figuram pesquisadores nas áreas de aprendizado 

localizado, comunidades de prática, comunicação, transferência e replicação do 

conhecimento. São eles: Szulanski, Hansenm, Wenger, Lave e Brown. Os autores 

destacam as dificuldades de transpor as barreiras na transferência do conhecimento 

interno da empresa. Essas barreiras envolvem aspectos relacionados à infra-
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estrutura, cultura, tecnologia e sistemas medidores (O’DELL; GRAYSON, 1998), 

cujos gaps poderiam ser fechados com o uso de mecanismos adequados de 

transferência e compartilhamento, de cunho eletrônico ou não, que envolvem 

interface homem/máquina ou máquina/máquina e pessoa(s)/pessoa(s), 

respectivamente. Um dos conhecimentos elementares que figura nesse quadrante 

envolve as LA. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme colocado no item anterior, toda e qualquer empresa tem como principais 

objetivos a melhoria de processos, do relacionamento com o mercado, incluindo a 

fidelização, aumento da competência de seus colaboradores e transferência de 

conhecimento e melhores práticas na empresa (O’DELL; GRAYSON, 1998; 

FLEURY; FLEURY, 2000) e busca alcançar isso através da gestão do 

conhecimento. De acordo com Fleury e Oliveira Júnior (2001, p. 31) a gestão do 

conhecimento é “[...] a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o 

conhecimento estrategicamente relevante para a empresa, seja por meio de 

processos internos, seja por meio de processos externos às empresas”. 

 

Muitos dos projetos de gestão de conhecimento estão baseados no uso de 

tecnologia de informação, primordialmente. De acordo com Gilmour (2003, p.16), 

deve-se assumir um mea culpa, quando essa tecnologia usada de forma massiva na 

gestão do conhecimento não esteja funcionando. As empresas têm gasto 

anualmente alguns bilhões de dólares em softwares e outras tecnologias que, em 

tese, têm objetivos de fortalecer o compartilhamento de conhecimento entre as 

pessoas, sem o retorno efetivo comprovado. O problema está em que o 

compartilhamento da maior parte do conteúdo está baseado num paradigma falido, o 

registro ou a publicação, ou seja, a explicitação do conteúdo. Notifica-se a existência 

do conteúdo e aguardam-se os acontecimentos3.  

 

                                                        
3 Baseado em Gilmour, 2003. 
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A Tacit Knowledge Systems realizou uma pesquisa nos Estados Unidos, com 536 

profissionais, gerentes e técnicos, em empresas com mais de 1000 funcionários, 

perguntando como as empresas tratavam o compartilhamento de conhecimento. 

Curiosamente, mesmo com tantas ferramentas de compartilhamento de 

conhecimento, identificadas nas empresas, o processo não acontecia de forma 

efetiva. Algumas das manifestações incluíram os seguintes resultados em 

porcentagem de respondentes (GILMOUR, 2003, p.17): 

a) 67% - algumas pessoas podem me ajudar a executar meu trabalho melhor; 

b) 39% - não sei como localizar esses colegas; 

c) 60% - há freqüente duplicidade de trabalho, pois as pessoas não sabem os 

que os outros fazem; 

d) 54% - oportunidades para inovar são perdidas porque as pessoas certas não 

são alocadas para trabalharem juntas; e 

e) 51% - decisões são tomadas de forma errada porque o conhecimento das 

pessoas não é coletado de forma efetiva. 

 

Os resultados observados trazem alguns elementos importantes. Existem evidências 

de que as ferramentas computacionais podem ser instrumentos adequados para 

preservar o conhecimento, porém o compartilhamento não ocorre de forma efetiva. 

O estoque de conhecimento explicitado nas ferramentas de compartilhamento não 

está sendo efetivo para promover a aproximação ou “conexão” das pessoas, que 

têm um papel importante, no sentido de garantir o repasse do conhecimento, pelo 

evidenciado nas manifestações citadas e seu nível de ocorrência na pesquisa da 

empresa Tacit Knowledge Systems. 

 

Para Brown, Collins e Duguid4 (1989 apud MARCHESE, 1997), o conhecimento 

significativo não pode ser abstraído das situações onde é aprendido e usado. O 

conhecimento faz parte de uma atividade, de um contexto e de uma cultura, fato 

reforçado por Davenport em sua definição de conhecimento, fato evidenciado nos 

resultados da pesquisa da Tacit.  Esse conhecimento, que pode ser útil para 

beneficiar a organização, é uma parte significativa do conteúdo das LA, tanto 

explicitadas em ferramentas computacionais quanto na mente das pessoas.  

                                                        
4 BROWN, J. S.; COLLINS, A.; DUGUID, P. Situated cognition and the culture of learning. Educational  
  Researcher, v.18, n. 1, p. 32-42,1989. 
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De 2001 para frente, têm aumentado os estudos para se classificar melhor os 
conceitos de LA e seus sistemas de gestão, por exemplo, na proposição para 

Sistemas Inteligentes de LA (WEBER; AHA;  BECERA-FERNANDEZ, 2001), que 

incluiu o uso de inteligência artificial para sua capilarização. Isso soma com os 

esforços relatados anteriormente; porém, mesmo nessa literatura e em outras 

correlatas, pouco se explora sobre a suficiência e eficiência dos mecanismos ou 

estratégias para se garantir a efetividade do  fluxo sistêmico do conhecimento: 

coletar, verificar, armazenar, disseminar e reusar (WEBER; AHA; BECERA-

FERNANDEZ, 2001) ou alternativamente, conhecimento gerado, armazenado, 

distribuído, aplicado (MERTINS; HEISIG; VORBECK, 2003). Na maioria das 

discussões e pesquisas são feitas proposições, porém não é aferida a suficiência ou 

não de mecanismos internos de gestão, de tecnologia, da infra-estrutura ou da 

cultura e sua eficiência para se garantir a incorporação do conhecimento ou a 

possibilidade de futuro reuso. 

 

Reforçando ainda mais esses aspectos, foi avaliado o caso da Agência Espacial 

Americana (NASA), que organizou um programa de LA desde 1994, após o acidente 

da Challenger. Verificou-se, em contato, via e-mail, com Dave Lengyel, responsável 

pelo escritório de segurança e missão asseguradas (OSMA – Office of Safety and 

Mission Assurance) da NASA, o qual responde pelo sistema de LA, que o sistema 

está em fase de reestruturação para se tornar uma ferramenta efetiva de 

capilarização de conhecimento com o objetivo de evitar os altos custos de falhas, por 

exemplo (LENGYEL, 2004). Esse esforço se intensificou a partir do relatório de 
análise sobre o sistema de LA da NASA, elaborado pelo General Accounting Office - 

GAO, em 2002, com previsão de implantação de norma de padrão de procedimento 

para LA em 2005. O GAO é o braço investigativo do Congresso Americano, dando 

suporte em relação ao uso de verbas públicas; avalia programas federais, analisa e 

recomenda ações para decisões sobre verbas, entre outras atribuições. O relatório 

ressaltou que melhores mecanismos são necessários para o compartilhamento de 

LA na NASA (GAO – GENERAL ACCOUNTING OFFICE, 2002). Lengyel, 

(LENGYEL, 2004, tradução nossa), quando perguntado sobre o sistema de LA da 

NASA, colocou: 
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Como você percebe pelo histórico relatado, alguns relatórios, por 
exemplo, o Relatório do GAO em 2002, têm sido críticos em relação 
ao nosso processo; temos feito benchmarking das melhores práticas 
no Departamento de Defesa, na indústria e em outras agências 
federais, para conseguirmos chegar a um procedimento que introjete 
as recomendações das lições aprendidas em requisitos, 
procedimentos, padrões, treinamentos, entre outras iniciativas. Se 
isso avançar, iremos “consertar” os problemas ao invés de coletar, 
armazenar e ignorá-los. 

 
Ou seja, há evidências de que, nesse ambiente onde segurança e custos altos têm 
impacto muito desfavorável no desempenho, por exemplo, não se tem uma gestão 
adequada do compartilhamento do conhecimento das LA. Além do que, recursos 
tecnológicos e sistemas não são fatores impeditivos, neste caso. Esse é um exemplo 
relevante. 
 

Por outro lado, Brown, Collins e Duguid5 (1989 apud MARCHESE, 1997) propõem 

uma epistemologia do conhecimento que coloca a atividade, a percepção e 

valorização do uso muito antes da representação conceitual. No ambiente 

acadêmico, por exemplo, na sala de aula, faz-se normalmente ao contrário, ou seja, 

se conceitua antes. O papel de propagar, utilizar ou internalizar a lição aprendida 

tem o propósito proposto por Brown, Collins e Duguid, pois o conteúdo proveio da 

execução de uma atividade, dentro de um contexto, sob ordenação de padrões 

culturais próprios e envolve experiência (DAVENPORT, 1997). Conseguir transferir 

ou disponibilizar essas experiências na empresa trará a possibilidade de melhor 

performance operacional, comercial e financeira. 

 

Assim, pelo exposto nos casos acima e reforçado pelas características do 
conhecimento contido nas LA, se justifica pesquisar e avaliar os mecanismos que 

alavancam a capilarização das LA na empresa, em grau de suficiência e eficiência, 

pois a lição aprendida pode ser considerada como um elemento unitário importante 

para construção do conhecimento empresarial. Assim, será caracterizada a 

problemática, a partir da qual serão definidos os objetivos do trabalho. 

 

 

                                                        
5 BROWN, J. S.; COLLINS, A.; DUGUID, P. Situated cognition and the culture of learning. Educational  
  Researcher, v.18, n. 1, p. 32-42,1989. 
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1.3 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Pode-se definir o problema da pesquisa como o elemento de desconforto que, 

dentro do contexto da experiência acadêmica e profissional nas áreas de gestão 

empresarial e pública, da qualidade total e da gestão do conhecimento, provocou 

estímulo para a condução deste trabalho. 

 

Pelo exposto anteriormente, ficou evidenciado que a gestão do conhecimento é 

reconhecida, hoje, como uma das atividades mais importantes para as organizações 

manterem sua competitividade de forma sustentável no século XXI (DRUCKER, 

2000). Entretanto, apesar de existirem amplos estudos e pesquisas nas áreas de 

compartilhamento do conhecimento, existem gaps a serem fechados no que se 
refere à capilarização de LA, inclusive em organizações ávidas a compartilharem o 

conhecimento interno. Isso motiva um estudo mais rigoroso dos mecanismos que 

permitem a sua capilarização, pois, na maioria as discussões e pesquisas 

analisadas, já realizadas, são feitas proposições e não é aferida a suficiência ou não 

de mecanismos internos de gestão, de tecnologia, da infra-estrutura ou da cultura, e 

nem a sua eficiência para garantir a incorporação do conhecimento ou a 

possibilidade de futuro reuso, levando a seguinte questão central: 

 
Por que a empresa tem dificuldade para capilarizar suas LA, mesmo com o arsenal 

tão grande de tecnologia de informação e gestão disponível? 

 

Para subsidiar essa questão a pesquisa deverá servir como base para que se possa 

elaborar um encaminhamento adequado do problema, justificando-se o seguinte: 

 

Quais seriam fatores ou direcionadores para uma gestão dinâmica de 

compartilhamento de LA, em uma empresa, partindo das análises e da 

complementação dos estudos mais recentes de compartilhamento de 

conhecimento?  

 

A partir deste quadro elaboraram-se os principais objetivos da pesquisa e a 

contribuição deste trabalho. 
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1.4 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

O trabalho tem como objetivo geral:  

 
Estudar quais mecanismos são utilizados para a capilarização das LA na empresa e 

analisar a suficiência ou não desses mecanismos. 

 

Outro objetivo é gerar LA a partir da análise, das observações e das conclusões do 

estudo que poderão contribuir com a construção de uma teoria do conhecimento, 

nos modelos de gestão e compartilhamento do conhecimento, através de propostas 

de ações que possam agregar (contribuir) na implantação ou na melhoria da Gestão 

Dinâmica da Capilarização das LA na empresa, ou seja: a partir da análise dos 

mecanismos inseridos no processo de gestão de LA e do processo de gestão 

observado, serão propostos fatores e direcionadores de avaliação e gestão que 

possam auxiliar na implantação de uma gestão dinâmica de compartilhamento e 

incorporação das LA ao conhecimento empresarial.  

 

 1.5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O trabalho foi organizado na seguinte estrutura: 

 

Na seção 2, “Referencial Teórico”, elaborou-se o quadro teórico para o modelo de 
gestão de LA e foi definida a lista de mecanismos para o estudo de como seria 

possível uma capilarização eficaz do conhecimento das LA.  Esse quadro serviu 

como protocolo da pesquisa. A base para elaboração desse quadro envolveu a 

revisão da teoria de gestão do conhecimento, do compartilhamento e da 

transferência de conhecimento. Também, foram definidos os instrumentos de 
conhecimento das LA e suas características, estudados sistemas e modelos de 

aprendizagem geral e aplicados à gestão de LA, além de pesquisados mecanismos 

de capilarização de LA e as suas características.  
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Na seção 3, “Metodologia e Projeto de Pesquisa”, com base nas características dos 

objetivos do trabalho, foi elaborada uma análise de métodos e tipos de abordagem 

de pesquisa, que resultou na escolha do método do caso para a condução do 

trabalho. Foram desenvolvidos o projeto de pesquisa e os procedimentos para a 

condução do trabalho de campo e posterior análise, visando-se garantir conteúdo 

adequado e suficiente para cobrir o escopo do trabalho. 

 

Na seção 4, “Relato e Análise da Pesquisa”, com base no material e observações da 

pesquisa de campo, foram elaborados os relatos e as análises individuais dos casos, 

dentro dos temas de análise, definidos a partir do quadro teórico. Foi realizada a 

análise comparada dos casos, também, que tratou das semelhanças, diferenças, 

características gerais e individuais dos casos. Esses esforços resultaram em 

descobertas relevantes para apoiar a elaboração dos resultados e conclusões do 

trabalho.  

 

Na seção 5, “Resultados e Conclusões”, foram elaborados os principais resultados. 

A partir das evidências geradas, foram elucidadas as conclusões em relação às 

questões e objetivos do trabalho. O desfecho incluiu as possíveis contribuições para 
a teoria de gestão do conhecimento, no âmbito da gestão de LA, as limitações do 

estudo, áreas potenciais para pesquisas futuras e as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A TRANSIÇÃO PARA UM NOVO PARADIGMA – A INOVAÇÃO 
CONSTANTE 

 

A transição para um novo paradigma do conhecimento pode ser apoiada em 

elementos categorizados por Kuhn (KUHN, 1970), o qual diz que quando não se 

encontra resposta a eles certamente está existindo uma necessidade de construção 

de uma nova dinâmica para se dar conta dos fenômenos em questão. Kuhn 

descobriu que cada teoria, na medida em que descreve o mundo de acordo com a 

sua interpretação, deve ser lida com o método hermenêutico e não, à luz de uma 

outra teoria, cuja interpretação do mundo não coincide com a primeira (KUHN, 

1996). Paradigma tem duplo sentido: a) paradigma como realização (achievement) é 

uma maneira aceita de soluções concretas de problemas através de exemplos ou 

modelos para os praticantes da ciência; b) paradigma como um conjunto de valores 

compartilhados é uma constelação de valores, crenças, técnicas, métodos, entre 

outros, compartilhados pelos membros de uma determinada comunidade científica 

que escrevem textos científicos, referee papers, selecionam problemas, entre outros 

(KUHN, 1970). 

 

Neste item será mostrado que está existindo um processo de crise no paradigma 

industrial e da informação, que precisa ser solucionada à luz de uma nova 

interpretação, pois os paradigmas, industrial e da informação, não estão 

correspondendo para elaboração de base teórica e metodológica, apoiada 

plenamente pela ciência, para trabalho subseqüente que permitiria a revitalização 

acerca da constituição dos novos fenômenos. 

 

Assim, o cenário atual exige uma revolução para geração de novas visões nos 

contextos econômicos, industriais, sociais e educacionais que darão suporte aos 

fenômenos observados nessa era da economia do conhecimento. 
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2.1.1 A nova economia 

 

Como tem sido amplamente estudado e discutido na literatura recente, as 

economias e organizações, como os organismos vivos, evoluem em resposta aos 

desafios e oportunidades que enfrentam; tais mudanças podem ser bastante 

radicais. 

 

Na década de 80, um dos principais estudiosos de tendências no mundo 

identificava, em sua principal obra, Megatendências (NAISBITT, 1982), a passagem 

da sociedade industrial para uma sociedade da informação, a qual teria seu ponto de 

partida em dois fatos marcantes da década de 50, a globalização da informação 

através do lançamento de satélites, e a mudança na composição dos trabalhadores 

nos Estados Unidos, com o número de funcionários ultrapassando o de operários. 

De fato, naquele ponto, Naisbitt estava identificando, não uma tendência, mas uma 

realidade. A década de noventa demonstrou que o mundo estava passando por uma 
transformação social e econômica ainda mais radical, em direção à economia do 
conhecimento. 
 

O conhecimento tem sido ao longo do tempo, uma fonte tão importante para o 

sucesso das organizações e nações quanto os demais recursos tradicionais, terra, 

capital e trabalho. O know-how dos funcionários sempre foi considerado um ativo 

importante (COLE, 1998). 

  

No entanto, uma mudança fundamental está ocorrendo na composição desses 

elementos. Desde o começo do século o conhecimento tem se tornado 

crescentemente importante como elemento de criação da riqueza, e diversos 

estudos econômicos demonstram alterações na composição dos elementos da 

economia global, no sentido de valorizar ativos intangíveis, como é amplamente 

ressaltado na literatura disponível. 

 

A década de 80 mostrava um Japão vencedor, com uma economia forte e empresas 

expandindo-se mundo afora, mesmo dentro dos domínios da outrora imbatível nação 

americana, num processo aparentemente invencível. No entanto, como se percebeu 
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nos últimos anos, os Estados Unidos souberam modernizar-se dentro da chamada 

Nova Economia do Conhecimento, este apenas um dos nomes utilizados para definir 

a nova realidade econômica que  transformou o cenário em números de crescimento 

tais como a inflação abaixo de 2%, o aumento dos lucros em 70% e um desemprego 

abaixo de 4,5% na década de 90. 

 

Essas transformações não aconteceram por acaso. A economia americana, o estado 

de globalização atual e a economia mundial possuíram no fim do século XX todos os 

ingredientes para uma onda de inovações sem precedentes da história da 

humanidade. 

  

A Nova Economia, alavancada pela tecnologia da informação e dirigida pelos 

progressos tecnológicos como um todo, tem condições de sustentar um processo de 

inovação crescente.  

 

Com o advento da Internet, sobretudo, a revolução da informação parece estar se 

disseminando e acelerando ao invés de reduzir seu ritmo. Além dela, o 

desenvolvimento da biotecnologia, tendência já identificada por Naisbitt e Abuderne 

no começo dos anos 90 (NAISBITT; ABUDERNE, 1990), parece colocar essa 

ciência no centro do processo de inovação no próximo século, e cientistas estão 

conquistando as fronteiras da nanotecnologia, visando à produção de dispositivos 

que podem transformar setores industriais e científicos inteiros. 

 

A transformação da economia atinge praticamente todos os setores, como negócios, 

serviços financeiros, universidades e mesmo instituições governamentais 

reinventam-se para adaptar-se à nova realidade. Sveiby (1998), ao discorrer sobre 

as novas organizações faz uma excelente comparação entre uma organização da 

nova era do conhecimento e uma inserida no contexto do paradigma da indústria 

(Quadro 1). 
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Item 

Visto pelo paradigma 
industrial, ou de uma 
perspectiva industrial 

Visto pelo paradigma do 
conhecimento, ou de uma 
perspectiva do conhecimento 

Pessoas Geradores de custo ou recursos Geradores de receita 
Base de poder dos gerentes Nível relativo na hierarquia 

organizacional 
Nível relativo de conhecimento 

Luta de poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do conhecimento 
versus gerentes 

Principal tarefa da gerência Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 
Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 

comunicação 
Produção Trabalhadores físicos 

processando recursos físicos 
para criar produtos tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
estruturas intangíveis 

Fluxo de informações  Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 
Forma básica de receita Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas 

idéias, novos clientes, P&D) 
Estrangulamentos na produção Capital financeiro e habilidades 

humanas 
Tempo e conhecimento 

Manifestação da produção Produtos tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (conceitos 
e software) 

Fluxo de produção  Regido pela máquina, seqüencial Regido pelas idéias, caótico 
Efeito do porte Economia de escala no processo 

de produção 
Economia de escopo das redes 

Relacionamento com o cliente Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 
Conhecimento Uma ferramenta ou um recurso 

entre outros 
O foco empresarial 

Finalidade do aprendizado Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 
Valores do mercado acionário Regidos pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos intangíveis 
Economia De redução de lucros De aumento e redução de 

lucros. 
Quadro 1 - Os princípios da organização do conhecimento 
Fonte:  SVEIBY, 1997 

 

 

Certamente, a trajetória da economia do século 21 será conturbada. As mudanças e 

impactos deverão ser tão significativos ou maiores que a passagem da sociedade 

agrícola para a sociedade industrial. Cada onda de inovação e suas transformações 

radicais geram problemas sociais e econômicos, como quebra de bolsas e recessão, 

passando pelo desemprego; mas este parece ser o preço a ser pago para se 

conseguir os benefícios de um processo de mudança dinâmica. 

 

2.1.2 Tecnologia: subsídios para a nova economia 

 

Os cada vez mais rápidos progressos tecnológicos fornecem a base de 

alavancagem para a onda de desenvolvimento e inovações na qual estamos 
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inseridos. Sem dúvida, dentre os principais campos de desenvolvimento para o 

milênio estão a biotecnologia, a já presente tecnologia da informação, sobretudo os 

relacionados à Internet, e a ciência dos materiais (COATES, 1997). 

 
 

2.1.2 Internet: a revolução para o século 21 
 

Existe o aspecto direto e prático do uso da internet, a rede mundial, para transações 

corriqueiras, porém este novo conceito de abordar o potencial consumidor de 

informação ou produto traz uma nova realidade de como será conduzido o processo 

de valor percebido ou pacote de valor (ALBRECHT, 1994). Os aspectos acima 

citados nos motivam a gerar algumas considerações sobre as características que 

surgem com a internet: 

 

a) ganhos em escala: possibilidades de centralizar operações e aperfeiçoar 

relacionamento e custos com clientes e fornecedores em nível mundial; 

b) reinventando as funções de negócio: a Internet permite que novas formas de 

criação de valor sejam incorporadas, por exemplo, nos serviços de 

informação e catalogação de produtos, permitindo operações de vendas e 

compras, em novos moldes; 

c) oportunidades versus ameaças: a internet, não só trará economias, mas 

também criará novos mercados eletrônicos; esses certamente mudarão os 

padrões e modelos atuais de negócio, interna e externamente, em termos de 

velocidade, flexibilidade e inovação; 
d) aumento da produtividade: o poder, neste novo cenário econômico, está 

com o consumidor ou diretamente na fonte da produção; os passos de 

intermediação serão enfraquecidos ou eliminados; 

e) aumento na qualidade/eficácia da venda e do conhecimento do mercado: ao 

transacionar com a internet o consumidor permite que seja identificado seu 

perfil de consumo, gosto, entre outros; esta pesquisa em cada transação 

permite que, através do histórico de compra, se crie um “conhecimento” 

relativo e, por exemplo, pode-se encaminhar ofertas próximas do gosto de 

cada um; no relacionamento direto com o consumidor é mais difícil detectar 
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este perfil, fato não presente na internet, pois existe uma relação unívoca 

entre o usuário e seu micro durante a navegação; 

f) o novo momento da verdade nos serviços: aumenta a intensidade da 

interface homem/máquina na relação do comércio, mudando os aspectos 

ligados à cultura de serviço, confiabilidade, segurança, entre outras 

vertentes que dimensionam a qualidade esperada pelo serviço (ALBRECHT, 

1994). 

 

Os elementos acima descrevem alguns aspectos pertinentes ao fenômeno da 

internet que irão afetar a todos no mundo competitivo da atualidade. 
 
 

2.1.3 Novas formas de gestão: gerenciamento do conhecimento 
 

A frase de Andrew Carnegie, é precisa e contundente para os dias de hoje quando o 

diferencial de competição se dá na soma unidirecional dos vetores de talento e 

capacidade das organizações e das nações, reflete que:  

 
O único capital insubstituível que uma organização possui é o 
conhecimento de seus colaboradores e sua capacitação. A 
produtividade deste capital depende da relação de eficácia, entre o 
compartilhamento da competência de cada um com aqueles que 
possam utilizá-la6. ( tradução nossa). 
 

 
Quando o valor de uma empresa na bolsa de valores equivale a duas, cinco ou dez 

vezes seu valor contábil, podemos considerar que o mercado está, na verdade, 

valorizando os ativos intangíveis da mesma7. Esses ativos podem constituir: a forma 

de relacionamento com seus clientes, suas marcas, a competência e conhecimento 

de seus funcionários, as características de sua estrutura organizacional e o sistema 

empresarial que contribuem para a máxima criação e utilização do conhecimento 

nela criado e utilizado. Assim, o principal valor das empresas modernas não está em 

seu capital físico, mas, sim, em seu conjunto de talentos, capacidades e idéias, ou 

seja, seu capital intelectual. Nenhum investidor compra ações de uma empresa em 
                                                        
6 Recuperada como do sítio de frases de famosos The Quotation Page disponível em <  
  http://www.quotationspage.com/quotes/Andrew_Carnegie/> em junho de 1998. 
7 Adaptado de Stewart (1997). 



 29

virtude das fábricas e equipamentos que possuem, mas sim por suas capacidades 

de gerarem novas idéias, habilidades e inovações capazes de gerar riqueza 

(STEWART, 1997), e essa será uma das regras na Nova Economia. 

 

Com o crescente interesse em capital intelectual, diversas definições podem ser 

encontradas na literatura disponível. Muitas dessas mostram-se excessivamente 

vagas quando objetiva-se uma base para ações práticas nas organizações.  Uma 

primeira definição com aspectos práticos foi formulada por David Klein e Larry 

Prusak: “[...] material intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado a fim de 

produzir um ativo de maior valor” (ERNST & YOUNG CENTER FOR BUSINESS 

INNOVATION, 1994). Essa definição possui diversos pontos positivos. A 

diferenciação entre material intelectual e capital é uma delas, uma vez que nos 

permite desconsiderar informações como do endereço da empresa, por exemplo, do 

capital intelectual de uma empresa. Além disso, também permite inferir que os ativos 

intelectuais podem ser encontrados em diversos locais. 

 

No sentido de facilitar a identificação e estudo dos diferentes tipos de capital 

intelectual, vários autores identificaram os possíveis locais em que este poderia ser 

encontrado. Uma identificação aceita atualmente é a composição sugerida por 

Hubert Saint-Onge e Leif Edivinsson (EDVINSSON, 1998), que subdivide o capital 

intelectual da empresa em capital de clientes, capital estrutural e capital humano. A 

geração do capital intelectual é entendida então como resultado da interação entre 

estes três fatores, e não individualmente a partir de cada uma das partes. 

 

Dado esse novo quadro de importância do conhecimento dentro do contexto 

econômico, e o deslocamento do recurso chave dentro das organizações do capital 

físico para o capital intelectual, o gerenciamento desses ativos de conhecimento 

dentro das organizações passa a ser fundamental para qualquer empresa que 

pretenda manter-se competitiva no novo milênio. É preciso criá-los, cultivá-los e 

gerenciá-los de maneira eficiente, pois esse conhecimento compreende informação 

combinada com experiência, contexto, interpretação e reflexão. Consiste em uma 

forma de informação de alto valor agregado que está pronta para ser aplicada em 
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decisões e ações, que de alguma forma permitirão aumentar o estado de valor 

percebido no processo em questão, criando vantagem competitiva sustentável8.  

 
Assim podemos definir inicialmente o que não é gestão do conhecimento (O’DELL; 

GRAYSON, 1998): 

 

a) não se trata de uma nova religião ou chamado espiritual; 

b) não é uma tentativa de gerar uma corrida desenfreada em torno de um 

conceito filosófico atraente; 

c) não é uma busca existencialista da verdade; 

d) não é uma nova ciência; ou 

e) não é o mais recente modismo gerencial. 

 

Podemos, assim, conceituar que o gerenciamento do conhecimento se tornou uma 
nova e emergente disciplina que permite a gestão explícita da aquisição, 

compartilhamento e uso do conhecimento dentro das organizações, incluindo 

processos de aprendizagem e gerenciamento de sistemas de informação, para 

que sejam atingidos os objetivos da empresa e desdobrada a sua missão. Portanto, 

podemos definir a gestão do conhecimento como sendo uma estratégia para prover 

o conhecimento certo, para as pessoas certas no momento certo, auxiliando e 

apoiando o seu compartilhamento e uso, permitindo, assim, que as pessoas 

coloquem a informação em ação, decidam e atuem de forma a buscarem melhor 

desempenho da organização e o atingimento de suas metas. 

 

Naturalmente, as demais disciplinas no campo da administração não perdem seu 

valor; é preciso integrar cada vez mais os conhecimentos organizacionais. Um 

exemplo disso é o Controle da Qualidade Total, introduzido por Feigenbaum, (1994, 

v.1, p. 61), que implantou o alicerce para iniciativas de atitudes estruturadas e 

sistemáticas para avaliação e controle de desempenho, mudanças, trabalho em 

equipes multi-funcionais, num escopo organizacional amplo e total. Esses fatores 

são críticos para o gerenciamento do conhecimento organizacional e devem ser 

integrados.  

 
                                                        
8 Adaptado de Davenport e Prussak (1998). 
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Não resta dúvida, nos dias de hoje, que a gerência do conhecimento será o grande 

diferencial competitivo da economia do século XXI. 
 

2.1.4 O fator humano, a pessoa e o funcionário 

 

Conforme artigo na Business Week (THE 21st CENTURY,..., 1998), a era com todos 

seus alicerces na tecnologia e no conhecimento não abrirá só espaço para PhD’s, 

pois da mesma forma que  o trabalhador agrícola migrou para o trabalho industrial 

no final do século passado em diante, teremos um fenômeno de preenchimento 

destes gaps com uma migração semelhante. Fato demonstrado por projeção 

elaborada pelo Labor Dept., Urban Institute, coordenada por Jeffrey S. Passel, que 

mostra que sem a taxa atual de imigração nos EUA, a força de trabalho teria uma 

evolução negativa a partir de 2015, beirando 140 Milhões em 2025, contra a 

projeção de 160 milhões, em relação aos 130 milhões em 1995. Certamente estes 

números preenchem os gaps entre os empregos que vão necessitar de pessoas com 

3º grau completo e as que não irão. Para reforçar esse aspecto, cerca de 60% dos 

empregos criados até 2005 terão como pré-requisito formação superior, porém 

empregos com baixa qualificação ainda preencheram quase metade das vagas, de 

acordo com Linda Levine do Congressional Research Service. 

 

É bom lembrar que as pessoas de países pobres ou em desenvolvimento na sua 

maioria, não possuem grande qualificação, fato que dificultará a sua competitividade 

neste escopo. 

 

Alguns aspectos positivos relativos a igualdades e equilíbrio mostram sinais pelo 

menos nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, têm-se observado algo com 

bastante peso neste novo cenário, que se refere às oportunidades iguais para o 

talento. Fenômeno talvez único no mundo hoje. Essa motivação se dá pelo fato da 

ergonomia do trabalho ter migrado para a necessidade do trabalhador contribuir com 

mais intelecto e menos rotinas e esforços braçais, fato observado em pesquisa 

realizada por Katz, de Harvard, e Kruger de Princeton, mostrando que nos últimos 25 

anos o incremento de 30% para 50% na demanda de trabalhadores qualificados se 
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deve pela introdução do computador no dia-a-dia, por assim sendo, prevê-se 

também que, no século XXI, advogados, contadores e corretores poderão ser as 

secretárias, caixas e operadores de computadores da década de 80.  

 

Outro fator forte de equilíbrio, proporcionado pela tecnologia, está relacionado às 

condições de igualdade possíveis entre a mulher e o homem no trabalho, pois 

independe de competir por um espaço de domínio físico de força, na linha de 

montagem, por exemplo, além do que, com o ajuste maior no campo educacional e 

ocupacional, esse espaço fica menor ainda. 

 

Fica evidenciado que, apesar de existir espaço para o trabalho sem qualificação, 

esse trabalhador perderá cada vez mais espaço no mercado.  

 

Por fim, a classe trabalhadora e média está reagindo a esse cenário da explosão da 

alta tecnologia, buscando capacitação para poder prosperar nos anos à frente. 

Esses fenômenos se alastram rapidamente para o cenário europeu e aos global hot-

spots. 

 

2.1.5 A Educação 

 

De acordo com Claudia Goldin, professora de Economia em Harvard, estudiosa do 

impacto da tecnologia na distribuição de renda, há uma corrida incessante entre a 

educação e a tecnologia. Às vezes a educação está à frente, e, em outras, a curva 

tecnológica está adiante. Talvez, a diferença entre esses dois fenômenos dialéticos 

nunca esteve tão a favor da tecnologia, principalmente na área de gestão e 

tecnologia. 

 

As escolas estão na zona de pânico e desesperadas em repensar seu negócio. Será 

que estamos na era da reengenharia ou do repensar educacional? 

 

Planos estratégicos e visões de acadêmicos, pesquisadores, professores e diretores 

de universidades estão com os mesmo problemas de adequação para enfrentar esta 
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nova era, é o que se tem observado nos esforços de melhoria da qualidade de 

ensino em papers e ensaios por todo planeta, conversas informais e encontros 

formais e até no perfil de novos syllabus e na contratação de professores, tentando-

se, talvez, soluções lineares num período caótico. W. Deming, guru renomado da 

qualidade, pregava: “[...] toda escola em seu tempo extrairá do processo de 

aprendizado a sua satisfação ou realização”  (MARCHESE, 1997, p. 14, tradução 

nossa) que demonstra que o desalinhamento do ensino e da educação se saturou. 

Talvez tenha chegado esse tempo. 

 

A qualificação do capital humano, a tecnologia e fatores de diferenciação estratégica 

farão os sobreviventes do amanhã na educação. A escola terá que se alinhar com 

os novos paradigmas de criação de valor e se inserir num novo contexto, integrativo 

entre áreas de especialização, multidisciplinar e efetivo na aplicação dos valores da 

formação e relações existentes no mundo hoje. Deverá haver equilíbrio entre a 

pureza acadêmica e a inovação, fazendo com que a missão tradicional seja 

forçosamente revista. 

 

Esse caminho terá desafios internos e novas conquistas; esse escopo rompe a 

cultura tradicional do ensino. Se esse tipo de atitude não prevalecer, dificilmente a 

universidade acompanhará o passo da tecnologia na corrida. 

 

O repensar da universidade e dos institutos de pesquisa deverá minimamente adotar 

algumas posturas, das quais citamos: 

 
a) eliminar fronteiras: encorajar esforços conjuntos entre velhas disciplinas, 

envolvendo educadores e alunos de forma integrada com os recursos de 

aprendizagem, gestão e ciência; 
b) cortejar as empresas: buscar recursos para pesquisa e montar projetos em 

conjunto para transferir ou auxiliar no desenvolvimento de produtos e 

tecnologia; 

c) compromisso com a Ciência: A pesquisa de qualquer natureza é a espinha 

dorsal da inovação;  
d) ser empreendedora: tanto institutos como universidades podem criar 

possibilidades de desenvolvimento de economias locais, entre outras 
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oportunidades; assim, deve-se desenvolver ou utilizar todos os contatos com 

os órgãos de desenvolvimento, prefeituras, governo, executivos e até, e por 

que não, com os donos de capital especulativo. 

 

Este cenário tratou de aspectos da educação superior, porém políticas de 

alinhamento para a educação básica são necessárias, pois há uma relação direta 

entre educação e receita. A receita provém do trabalho e o trabalho está com outra 

cara; isso requer novos ensinamentos e capacitações.  

 

Pessoas que tem melhor formação têm melhores empregos e salários. Países que 

possuem melhores sistemas de educação têm economias mais fortes e são 

competidores mais duros de vencer no mercado global; conforme Louis Gerstner9, 

ex-CEO da IBM, que montou um projeto intitulado Reinventando a Educação, que 

participa com um fundo de US$ 35 milhões, entre dinheiro e apoio técnico, para 

aumentar a qualidade de ensino pelo mundo. Na década de 70 a IBM, capacitava 

professores universitários em gestão de operações, suportadas por sistemas e 

modelos desenvolvidos pela Empresa, por exemplo.  

 

Assim, pelo exposto, o papel de gerir e compartilhar o conhecimento entre os 

indivíduos é um dos fatores críticos significativo para a competitividade das 

organizações no século XXI.  
 

2.2 CONHECIMENTO 

 

A base do conhecimento experimental, que permite o aprendizado como lição, foco 

de interesse deste trabalho, inicia-se a partir do momento que o ser humano busca 

sua evolução em torno dos fatores motivacionais primários de sobrevivência no seu 

cotidiano. Esse conhecimento é intuitivo e ocorre no contexto local, cercado pelos 

fatores ambientes filtrados pelos sentidos do ser humano (BRONOWSKI, 1997).  

 

                                                        
9 Baseado em relato no sítio da IBM seção IBM Press – Former CEO’s, disponível em < http://www- 
  1.ibm.com/press/> acessado em novembro de 2004. 
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Esse fenômeno é parte integrante da natureza humana e isso se confirma pela 

observação de Marquese (1997): “Conhecimento importante ou relevante não pode 

ser abstraído das situações em que é aprendido e utilizado; conhecimento é sempre 

parte de uma atividade específica, dentro de um contexto e cultura própria”.  Essa 

visão é importante para desenvolvimento desse trabalho, reforçada por outra 

colocação de Marchese, apoiada por Brown, Collins e Duguid, no sentido de que: o 

livro tem seu papel no processo, porém é só uma parte da historia; o aprendizado 

mais importante está situado na experiência ou prática. Ele ilustra essa situação 

comparando a postura de alunos, observados em ambiente de trabalho, que buscam 

a solução de problemas fixando-se no texto das leis, padrões, conceitos e teorias 

que aprenderam ou sabem buscar. Sua base de raciocínio para condução das 

atividades baseia-se nesse paradigma. Por outro lado, os trabalhadores experientes 

raciocinam baseando-se em histórias; narrativas que se criam no contexto do 

ambiente e que permitem que as pessoas passem informações, compartilhem 

descobertas e saibam como realmente as coisas acontecem. 

 

O conhecimento, conforme descrito acima, conata as duas formas pelo qual é 

alcançado o saber: a dedução, baseada em leis, conceitos e teorias; e o método 

indutivo ou empírico, associando a experiência a uma intuição, mesmo que o 

objetivo seja uma comprovação científica (SANTOS, 2004). 

 

2.2.1 O significado de conhecimento 

 

Platão foi precursor em desenvolver uma teoria sobre o mundo baseando-se na 

intuição, buscando desmistificar o mundo dos fenômenos. O processo racional 

adviria do conhecimento da natureza dos objetos e as idéias decorrentes, gerando o 

pensamento racionalista. Em seguida, foi criado o conceito da lógica formal.  Esta foi 

uma das contribuições de Aristóteles, ao adotar um processo indutivo para a 

formulação de leis gerais a partir da observação de fatos particulares, gerando os 

princípios de classificação (MATALLO JÚNIOR, 1989). O pensamento racionalista e 

a lógica formal deram a base para a geração de conhecimento. Entre os períodos do 

século V até o século XVII, predominou seu uso para fins do auto-conhecimento e 

era privilégio do poder dominante situado na aristocracia e o clero. 
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A partir do momento em que começou a existir uma necessidade maior de se 

atender às demandas básicas do ser humano em escala industrial, surge a 

revolução industrial. O conhecimento passa a ter uma conotação de ativo, se torna 

um recurso. O conhecimento passa a ser visto como instrumento para alcance de 

resultado. 

 

O resultado da aplicação do conhecimento se deu com o surgimento das invenções, 

das máquinas e outros recursos (SALIM, 199910 apud ABREU, 2001) que 

viabilizaram a era industrial e foram sementes para a era da informação e a do 

conhecimento (NAISBITT, 1982; SENGE, 1990; DRUCKER, 2000; SANTIAGO 

JÚNIOR, 2004). 

 

Assim, o conhecimento, sendo um recurso que permite elevar um resultado, passou 

a ser um elemento de estudo para que o processo de sua criação e uso pudesse ser 

mais efetivo na sua utilização. Existem autores modernos e contemporâneos que 

contribuíram com novas associações entre conhecimento, método e aprendizagem. 

Pode-se citar Daniel Bell (1973), Peter Drucker (1993) e Alvin Tofler (1970, 1980) 

(O’DELL; GRAYSON, 1998). Alguns defendendo a base do conhecimento como 

sendo a experiência, outros, de que a sua aplicação se dá em ações práticas, 

chegando à categorização do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) 

que é a do conhecimento explícito e tácito.  

 

Essa visão permite um enfoque mais atual voltado para a empresa. Nonaka e 

Takeuchi resgatam a teoria colocada pelo filósofo Michael Polanyi (1958, 1966), que 

separa essas duas formas de conhecimento. O tácito refere-se ao conhecimento 

individual (expresso), pessoal, específico ao contexto e, assim, fácil de ser formulado 

e comunicado. O conhecimento explícito (codificado) refere-se ao conhecimento 

mais facilmente transmissível e em linguagem formal e sistemática. O tácito, não 

codificado, está na mente dos funcionários, na experiência dos clientes, nas 

memórias dos fornecedores. É difícil de catalogar, é altamente experimental, difícil 

                                                        
10 SALIM, J. J. Um modelo geral de criação de conhecimento nas organizações. São Paulo: EAESP- 
   FGV, 1999. Apostila PEC AO-8592-LR. 
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de documentar em detalhe, efêmero e transitório. O explícito, por outro lado, vem 

dos livros e documentos, artigos, bases de dados e manuais de procedimentos11.  

 

Ambos os conhecimentos são vitais para a organização, pois é no limite dos dois, 

tácito e explícito, que se gera o aprendizado. 

 

Conhecimento é muito mais que informação e dados; para tanto é importante fazer 

uma distinção entre as características que diferenciam dados, informação e 

conhecimento. 

 

O dado é algo que está presente e disponível em todo ambiente empresarial, é um 

instrumento que pode gerar valor, porém isoladamente tem baixo valor agregado. O 

valor está em saber qual dado deve ser selecionado ou captado para fins de 

manipulação e estudo, para que se possa aumentar o seu valor intrínseco. Os dados 

formam um conjunto de fatos objetivos e discretos sobre eventos (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998a). O dado pode ser oriundo de observação, pode estar expresso em 

números, palavras e normalmente sob nenhum contexto. Uma vez coletado, 

manipulado e colocado num determinado contexto ele se torna uma informação12.   

 

A informação já permite que haja uma mudança na percepção de quem a recebe 

com impacto no seu julgamento e comportamento.  Informação pode ser vista como 

um dado que faz a diferença (DAVENPORT; PRUSAK, 1998a). 

 

Para transformar um dado em informação, Davenport e Prusak (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998b; SANTIAGO JÚNIOR, 2004)  propõem os seguintes métodos: 

 

a) contextualização: define a finalidade dos dados; 

b) categorização: conhecimento das unidades de análise; 

c) cálculo: análise matemática dos dados; 

d) correção: eliminação das imperfeições e dos erros;  

e) condensação: sumarização dos dados existentes. 

 

                                                        
11 Adaptado de O’Dell e Grayson (1998). 
12 Adaptado de Santiago Júnior (2004, p.27-30). 
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O conhecimento é motivado pelo pensamento em atividade, experiência, valores, 

informação em contexto e proporciona uma estrutura básica que permite avaliação 

sobre informação e sua possível incorporação. Ele tem origem nas cabeças das 

pessoas. Qualquer um pode estruturar, dentro de sua condição de experiência, 

contexto e conhecimento, um novo conhecimento, próprio, escondido, que poderá 

ser compartilhado e incorporado. Ou seja, o conhecimento só pode ser criado por 

indivíduos e, como o indivíduo não é isolado do todo, ele pode ser compartilhado na 

interação com a comunidade ou grupo, transcendendo níveis e fronteiras 

interorganizacionais.  

 

Os mecanismos que permitem a transformação da informação para conhecimento, 

segundo Davenport e Prussak (DAVENPORT; PRUSSAK, 1998b; SANTIAGO 

JÚNIOR, 2004), são: 

 

a) comparação: como as informações podem ser contrastadas ou relacionadas 

com outras situações; 

b) conseqüências: a implicação que determinada informação pode trazer para 

tomada de alguma ação ou decisão; 

c) conexões: ligação entre a informação adquirida e outra informação ou 

conhecimento existente;  

d) conversação: relação entre a informação adquirida e um conhecimento 

existente. 

 

O conhecimento é mais amplo que o Capital Intelectual, segundo Stewart (1997). De 

acordo com O’Dell e Grayson (1998, p. 4, tradução nossa): 

 
[...] alguns autores tem escolhido expandir  o  Capital Intelectual para 
incluir práticas e processos. Em sua forma purista, Capital Intelectual 
refere-se ao valor comercial de marcas e patentes, licenças, 
logomarcas e formulações. Por essa visão, o conhecimento como 
Capital Intelectual é um ativo, quase tangível. Nossa visão de 
conhecimento é mais ampla: vemos o conhecimento como uma 
dinâmica – uma conseqüência de ação e interação de pessoas numa 
organização com informações, e entre eles”  
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Reforçando esta visão citamos Davenport, Prussak e Polyani; este último resumiu, 

em 1966, este significado maior na de forma que as pessoas podem saber mais do 

que dizem (POLANYI, 1966); os outros dois autores a referenciaram como a ponta 

do iceberg com a frase, ou seja, o conhecimento que pode ser expresso em palavras 

e números representa apenas uma pequena parte do conjunto  de conhecimentos 

como um todo  (DAVENPORT; PRUSAK, 1998a). 

 

Nessa era do conhecimento existe a necessidade de internalizar habilidades, ter 

flexibilidade e praticar o aprendizado contínuo (PORTER, 1996; SENGE, 1990; 

ARGYRIS, 1991); para tanto, o conjunto de componentes do conhecimento inclui: 

 
a) experiência: refere-se ao que se fez e ao que aconteceu no passado; 

b) base funcional: significa saber o que funciona e o que não funciona; 

c) complexidade: conhecimento não é uma estrutura rígida que exclui o que 

não se encaixa: isso pode ser fatal em termos de paralisia de paradigma 

numa organização. O conhecimento pode tratar da complexidade de forma 

complexa; 

d) julgamento: significa que tudo está ligado a um sistema ou organismo vivo, 

crescente e mutante, enquanto interage com o meio ambiente. Por isso 

existe julgamento. Quando o conhecimento para de evoluir então se 

estabelece um dogma ou opinião; 
e) intuição e regras práticas: se caracterizam em pessoas experientes e 

empreendedoras que quantificam e qualificam uma situação rapidamente, 

sem passarem por um processo definido, e muito menos são aptas a 

explicar seu raciocínio; 
f) valores e crenças: são parte integrante do conhecimento que determinam a 

forma como se vê, absorve e conclui a partir de observação; 
g) convergência de produtos e serviços: fica difícil dentro do contexto da 

economia da informação caracterizar a diferença entre manufatura e 

serviços;   

h) vantagem competitiva sustentável: a mesma tecnologia está disponível ao 

mercado; uma vantagem de conhecimento é sustentável. 
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2.2.2 As dimensões: epistemológica e antropológica13  

 

Observados os elementos citados, podem-se referenciar as duas dimensões do 

conhecimento a serem tratadas neste estudo: a epistemológica e antropológica. 

 

A dimensão epistemológica (termo oriundo do grego epistémé = ciência) refere-se à 

teoria do conhecimento ou da ciência, que permitirá fazer a articulação dos métodos 

de investigação com as proposições teóricas. Neste estudo, a dimensão 

epistemológica adotada será a de Nonaka e Takeuchi, em relação à categorização 

do conhecimento em tácito e explícito.  

 

A dimensão antropológica (termo oriundo do grego antrôpos = homem) trouxe uma 

contribuição importante à identificação da influência dos fatores antropológicos no 

processo de criação do conhecimento, ao focalizar aspectos associados à formação 

de cultura e à transferência de conhecimentos compartilhados pelo grupo.  Esses 

aspectos envolvem a antropologia cognitiva, que estuda os conhecimentos 

compartilhados pelo grupo, a antropologia simbólica, que se dedica a analisar os 

significados compartilhados, e, por fim, a antropologia estrutural, orientada para 

identificar os processos psicológicos inconscientes (FREITAS, 199114 apud 

SANTOS, 2004).  

 

Neste estudo, a dimensão antropológica, à qual Nonaka e Takeuchi referem-se 

como ontológica, é parte da base conceitual para as formas de administração do 

processo de criação do conhecimento. Serão tratados os aspectos cognitivo e 

simbólico neste estudo.  

 

O conhecimento parte dos indivíduos para as comunidades de interação. A 

organização não pode criar conhecimento; seu objetivo é dar suporte aos indivíduos 

e proporcionar condições para criação deste. Isso permitirá a geração do 

conhecimento organizacional, a partir das interações que permitam sua criação, 

compartilhamento e conseqüente disseminação para o todo. Essas ações permitem 

                                                        
13 Baseado em Kuhn (1970). 
14 FREITAS, M. E. Cultura organizational: formação, Ttipologias e impacto. São Paulo: Makron Books,  
   1991. 
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o compartilhamento e conseqüente geração de significados compartilhados, 

conceitos e codificação de conhecimento, que tratam dos aspectos cognitivos e 

simbólicos, respectivamente. 

 

Outro comparativo pertinente, atribuído a Aristóteles, colocado por Marchese, é a 

associação entre conhecimento, compreensão e sabedoria: 

 
[...] há uma diferença entre conhecimento, compreensão e sabedoria. 
Se o conhecimento implica no entendimento básico, compreensão 
significa entender bem o suficiente para pode realizar a tarefa e 
sabedoria reflete a disposição de agir de forma sábia. (MARCHESE, 
1997, p. 3, tradução nossa) 

 
 
Hoje, há excesso de dados; portanto, a decisão de qual informação gerar é 

fundamental para permitir que essa se transforme em conhecimento que permita 

ação sábia, em busca da efetividade do processo ou atividade em questão.  

 

Assim, possuindo o conteúdo, pode-se disponibilizá-lo às pessoas e dar condições 

para elas compreenderem.  Se dá subsídios necessários para que sua ação, ou 

decisão, seja suficiente para buscar alcançar os objetivos ou resultados esperados, 

por meio do conhecimento aplicado - de acordo com Drucker (2000), o único recurso 

significativo da empresa. 

 

2.2.3 Uma definição de conhecimento 

 

“Conhecimento é informação combinada com experiência, contexto, interpretação e 

reflexão. Consiste em uma forma de informação de alto valor agregado que está 

pronta para ser aplicada em decisões e ações, que de alguma forma permitirão 

aumentar o estado de valor percebido no processo em questão”15.  

 

 

 

                                                        
15 Elaborado pelo autor baseado em Davenport e Prusak (1998). 
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2.2.4 A criação de conhecimento 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem uma estrutura básica para o processo de 

criação do conhecimento nas duas dimensões citadas neste trabalho: ontológica e 

epistemológica. Eles pressupõem que o conhecimento humano é criado e 

disseminado através da interação social num processo de conversão entre o tácito e 

o explícito. Esse aspecto foi baseado em um modelo filosófico adaptado por Nonaka 

e Konno (1998), chamado conceito de Ba (Ba sendo um espaço compartilhado para 

relacionamentos ou interações emergentes). 

 

Esse espaço pode ser físico, como num escritório, virtual, como e-mail, 

teleconferência ou mental, como compartilhamento de idéias, ideais ou experiências; 

ou qualquer combinação destes. O Ba permite uma plataforma para o avanço do 

conhecimento individual ou coletivo. O Ba pode ocorrer em vários níveis e  isso 

conota o Basho. 

 

Participar de um Ba significa estar envolvido. Isso transcende à fronteira ou limite do 

indivíduo. Ba também é concebido como a estrutura pela qual o conhecimento é 

ativado e propicia ambiente para criação. Ba é a plataforma para a concentração de 

recursos dos ativos de conhecimento da organização e das habilidades de 

intelectualizar dentro do processo de criação do conhecimento.  

 

Neste espaço, pode-se criar o conhecimento organizacional, que é fator-chave para 

que as empresas inovem de forma contínua em um processo espiral crescente e 

virtuoso (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) entre o conhecimento tácito e explícito. Essa 

interação promove a criação de novos conhecimentos (Esquema 1): 
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Esquema 1 - Espiral de criação do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1998, p. 82). 

  

 

A criação do conhecimento permite a inovação contínua que pode resultar em 

vantagem competitiva (Esquema 2): 

 
 

Esquema 2 - Vantagem competitiva na criação do conhecimento 
Fonte:  Nonaka e Takeuchi (1997 apud ABREU, 2001, p. 17). 

 
 

Nonaka e Takeuchi propõem um processo de conversão do conhecimento, partindo 

do Ba que ocorre em quatro padrões ou modos, denominado modelo SECI 

(Esquema 3): 

 
Socialização (S): envolve compartilhar conhecimento tácito entre indivíduos, através 

do convívio no mesmo espaço, trocando-se experiências, ao invés de estar 
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envolvido com instrução documental ou verbal. Este é o Ba originário, o ponto onde 

se origina o conhecimento. Permite a criação do conhecimento existencial, tácito, 

como habilidades técnicas. Dá-se do tácito para o tácito. Exemplos: on the job 

training, brainstorming, interação com clientes, fornecedores, estágios. O fator 

básico aqui é a interação entre indivíduos, normalmente face a face;  

 
Externalização (E): requer que o conhecimento tácito seja expresso e traduzido 

para que possa ser entendido por outros. O Ba é interativo e promove a ponte entre 

o conhecimento tácito do indivíduo para o explícito, permitindo análise e reflexão. 

Durante esse processo, o indivíduo transcende ao grupo e se torna parte dele. A 

soma de suas intenções e idéias se funde com o escopo mental do grupo. Dessa 

forma, ao transcender, o indivíduo cria a possibilidade de integração, que é fator-

chave para a conversão do tácito para o explícito.  Para essa conversão se usa 

conceitos, modelos e hipóteses, como métodos analíticos; ou linguagem figurada, 

metáforas ou analogias, como métodos não analíticos, por exemplo. A conversão é 

normalmente escrita. Os fatores básicos aqui são a discussão e reflexão coletiva; 

 

Combinação (C): neste modo ocorre a sistematização do conhecimento explícito. 

Este Ba é categorizado como o Cyber Ba ou o Ba da sistematização. O novo 

conhecimento gerado na externalização transcende ao grupo em sinais analógicos 

ou digitais. Assim, poderá ser transmitido como aprendizado formal, em informações 

explícitas e com uso de ferramentas de tecnologia de informação. O conhecimento é 

sistêmico. Pode ser composto tanto das informações internas ou pode ser acrescido 

com fontes externas. Aqui ocorre a disseminação do conhecimento entre os 

membros da organização. Podem ser disseminados por apresentações ou reuniões, 

porém registros, em documentação e relatórios, são importantes facilitadores para 

que seja mais usável. A combinação é facilitada quando o conceito do conhecimento 

gerado está alinhado a visão e valores da empresa, pois coincide com as crenças 

das pessoas e tem potencial utilidade para ajudar a alcançar os resultados 

esperados através de seu uso. Educação formal pode ser considerada um exemplo 

de combinação. O fator básico aqui é a geração da rede, grupos ou comunidades de 

prática ou interesse; 
Internalização (I): neste caso o conhecimento recém criado deve ser internalizado 

ao conhecimento organizacional.  O Ba é do exercício, pôr em prática, e consiste de 



 45

conhecimento sintetizado. Será a conversão do conhecimento explícito em tácito no 

local de uso. Isso requer que o indivíduo identifique os conhecimentos importantes 

ou relevantes ao seu trabalho.  Isso depende de dois aspectos importantes. 

Primeiro, a internalização atualiza conceitos ou métodos sobre estratégia, táticas, 

inovação e melhoria através de conhecimento explícito que precisam ser 

incorporados às ações e práticas. Segundo, há um processo de internalização do 

conhecimento explícito pelo uso de simulações ou experimentos que catalisam o 

aprendizado por processos práticos. Assim, pode-se identificar, verificar e incorporar 

o conhecimento relevante. Exemplos: ler ou ouvir histórias de sucesso ou fracasso, 

documentos com experiências em escrita e outros meios, simular um processo. O 

fator básico aqui é o aprender fazendo, conforme já dito por Aristóteles: “[...] o que 

temos que aprender a fazer, se aprende fazendo” (MARCHESE, 1997, p. 3,  

tradução nossa).  

 

 
 

Esquema 3 - As características do ciclo SECI 
Fonte: adaptado de NONAKA; KONNO, 1998..  
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2.3 O CONTEXTO PARA O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Neste item serão abordados os aspectos relacionados a ciclos e aprendizagem, 

condições facilitadoras da criação do conhecimento, os atores e seu papel no 

processo e os aspectos culturais. 

2.3.1 Ciclos de Aprendizagem 

 

A origem desses modelos ou ciclos de aprendizagem para a aplicação no ambiente 

organizacional data do início do século XIX, com a publicação de um ensaio escrito 

em 1904 pelo filósofo Charles Sanders Peirce, dentro do contexto do pragmatismo.  

A partir desse ensaio, foi criada a motivação para gerar ciclos como do PDCA (Plan, 

Do, Check, Act), conceituado por Walter Shewart na Bell Labs na década de 20 

(MARCHESE, 1997) e aplicado amplamente por Deming e Juran na Western 

Electric, para dar apoio ao controle estatístico de processo, e no Japão a partir de 

1950, para capacitar a indústria japonesa. Isso foi a base para os 14 pontos do 

Deming (DEMING, 1990) e a Trilogia de Juran (JURAN, 1993). Na Trilogia, Juran 

usa o termo “Lições Aprendidas”, e enfoca essas lições como um aprendizado 

educacional da organização, mais tarde conceituado como parte do capital 

intelectual da organização (STEWART, 1997), conforme Esquema 4: 

 
 
                Esquema 4 - Trilogia de Juran  
                Fonte: baseado em  JURAN, 1993, p. 29-40. 
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O ciclo de Kolb introduzido nos anos 80, focado no aprendizado do indivíduo, 

descreve que o aprendizado ocorre quando o indivíduo, após um ato ou experiência 

seguido de avaliação (feedback) ou observação do resultado, permite-se uma 

reflexão que conduzirá a um novo entendimento e, a partir daí, a uma ação revisada 

(MARCHESE, 1997). Essa atitude estruturada e sistematizada pode permitir a 

introdução de um ciclo virtuoso de aprendizado e elevação da condição do processo 

em questão, pelo menos para o indivíduo ou o conhecimento local. 
 

Os processos de conhecimento têm identificado metodologias específicas para 

representação do ciclo da aprendizagem organizacional dentro de várias iniciativas 

de Gestão do Conhecimento (LIEBOWITZ,199916 apud WEBER; AHA, 2002a).  

 

Um processo de conhecimento pode conter os seguintes subprocessos: criar, 

importar, capturar, recuperar, acessar, combinar, assegurar o uso do conhecimento, 

novo e existente (STAAB et al., 2001;VAN HEIJST; VAN DER SPEK; KRUIZINGA, 

199617 apud WEBER; AHA, 2002a).  

 

Os processos especificam o fluxo do conhecimento entre as entidades da 

organização que conduzem o conteúdo através de instrumentos de conhecimento 

pela organização, a serviço de seus objetivos e metas. 

 

Independentemente do ciclo de aprendizagem a ser adotado pela organização, esse 

processo de criação do conhecimento organizacional, deve servir para criar 

condições de se incentivar um ambiente de aprendizado. Este ambiente deverá 

permitir que as pessoas transmitam seus conhecimentos em tempo para que 

possam ser internalizados e aplicados, possibilitando a criação de novos 

conhecimentos.  

 

Isso caracteriza uma learning organization, uma organização em constante processo 

de aprendizagem, inicialmente discutido por Argyris e muitas décadas mais tarde 

                                                        
16 LIEBOWITZ, J. (Ed.). Knowledge management handbook. Washington: CRC Press, 1999. 
17 VAN HEIJST, G.; VAN DER SPEK, R.; KRUIZINGA, E. Organizing corporate memories. In: DIENG,  
   R.; VANWELKENHUYSEN, J.  (Ed.). KAW’96: special track on corporate memory and enterprise  
   modeling. Proceedings of Tenth Knowledge Acquisition for Knowledge-Based Systems Workshop -  
   California, 1996. 
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atribuído a Senge (1990). Argyris (1976, 1991) introduziu dois princípios importantes 

ao contexto da aprendizagem: 

 

a) Single Loop, circuito simples, que envolve ações isoladas a partir do 

momento em que a organização é capaz de identificar e corrigir seus erros, 

baseando-se em seus valores, princípios, normas, políticas e objetivos;  

b) Double Loop, circuito duplo, que envolve ações integradas em que, além de 

se detectar e corrigir erros, a organização também é capaz de mudar suas 

bases de valores, princípios, normas, políticas e os objetivos que os 

causaram. 

 

Os elementos deste item permitem ligar o processo de gestão da criação do 

conhecimento através do ciclo de aprendizagem  a princípios de absorção do 

aprendizado pela organização. 

 

2.3.2 Condições facilitadoras da criação do conhecimento 

 

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997) a criação do conhecimento se desenvolve 

numa espiral que começa no nível do indivíduo, transcendendo-o e se ampliando 

para comunidades de interação que cruzam os limites departamentais, divisionais e 

organizacionais. Logo, para que as quatro etapas do processo de criação do 

conhecimento se concretizem no âmbito interno da organização, será necessário 

criar um ambiente propício para que essa espiral funcione. Os autores propõem 

condições “facilitadoras” que devem ser adotadas como práticas na organização 

para que haja condições de criação do conhecimento. Essas condições permitem 

construir, conectar e energizar o Ba (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2001 apud 

NONAKA; TEECE, 2001). São elas: 

 
a) intenção: a intenção determina a diretriz e o alinhamento do processo de 

criação e disseminação do conhecimento com a visão, missão, objetivos 

estratégicos e metas da organização. Assim, a organização tem a 

possibilidade de estabelecer os conhecimentos relevantes para a condução 

de suas atividades;  
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b) autonomia: refere-se à liberdade e flexibilidade que a empresa deve 

propiciar ao indivíduo para que ele possa se posicionar em seu escopo de 

atuação e se motivar para criação de novos conhecimentos. Os autores 

ressaltam que idéias originais partem de indivíduos autônomos que se 

difundem dentro da equipe, transformando-se então em idéias da 

organização. Essa prática também irá nortear a organização em termos de 

que perfil de pessoas atraírem e contratar. Esta liberdade de ação é uma 

autonomia, regulamentada pelos objetivos a serem alcançados, como, por 

exemplo, numa equipe de projeto;  
c) flutuação e caos criativo: quando a flutuação é introduzida como prática na 

organização, promove o questionamento de hábitos, regras, dogmas ou 

paradigmas, visando a que esse estado permita a reorganização dos 

pensamentos e a forma de agir das pessoas, induzindo e fortalecendo o 

comprometimento dos mesmos com a empresa. Quando enfrenta-se o 

colapso, tem-se a oportunidade de reconsiderar o pensamento e 

perspectivas fundamentais. O caos criativo é a capacidade que as pessoas 

tem de refletir sobre as práticas do passado, dando origem a mudanças 

criativas que irão facilitar a externalização do conhecimento. Este é o ponto 

de partida para uma nova rodada da espiral de conhecimento. Os benefícios 

do caos criativo só são percebidos quando as pessoas têm a capacidade de 

refletir sobre suas ações.  A prática da flutuação é importante para que essa 

habilidade seja desenvolvida e permita que as pessoas possam buscar 

ações criativas; 
d) redundância: a redundância na realidade é a prática que permite que todos 

possam visualizar a empresa com seus próprios sentidos, a partir da 

superposição proposital de informações. Isso permite que se crie uma 

diversidade de opiniões e visões a respeito das informações da empresa, 

com o intuito de poder abordar problemas, por exemplo, de forma mais 

ampla, aproveitando a contribuição individual como parte do conceito final do 

processo em questão; 
e) variedade de requisitos: o ponto fundamental desta prática é disponibilizar 

o maior número de informações ao maior número de funcionários possível, 

da forma mais rápida e segura. A organização deve ter como objetivo 

realizar esta diversificação de conteúdo da forma mais produtiva possível 
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para que se tenha uma integração das bases de conhecimento e para que 

as pessoas e equipes possam utilizá-las por toda organização;  
f) amor, carinho, confiança e compromisso: esses valores colocados como 

práticas facilitadoras foram introduzidos em 2001, por Nonaka, Ichijo e Von 

Krogh18 (2001 apud NONAKA; TEECE, 2001), palavras incomuns a serem 

pronunciadas nos ambientes organizacionais, porém, como cada vez mais 

esse ambiente influencia diretamente a vida de cada um, talvez faça sentido. 

Foi-se a era da descrição das tarefas do cargo e sua execução e avaliação 

cartesiana. Existe uma necessidade de se tratar os aspectos e emoções 

pessoais cada vez mais no ambiente organizacional.  O domínio da 

informação ou de conhecimento permite a criação de poder e isso faz com 

que alguém possa não revelar seu conhecimento aos colegas. Porém, como 

é interessante que o conhecimento seja compartilhado na organização, é 

importante que a liderança promova um ambiente onde as pessoas, 

produtores ou criadores de conhecimento, possam se sentir seguras para 

criar e compartilhar o que sabem. Para isso, a liderança deve promover e 

reforçar o amor, carinho e a confiança entre as pessoas. Além disso, cultivar 

o comprometimento das pessoas para compartilhar e criar conhecimento, 

alinhado como a visão sobre o conhecimento da organização.   

2.3.4 A estrutura de gestão e os atores no ambiente de criação e gestão do   
 conhecimento 

 

A organização deve se preocupar em poder usufruir ao máximo o que os seus 

colaboradores sabem e incentivar, pelo exposto anteriormente, que cada vez mais 

um número maior deles possa saber e criar mais coisas relevantes para sua 

incorporação no conhecimento organizacional19.  Assim, a organização deve 

procurar minimizar ou automatizar as tarefas que não agregam ou são irracionais ou 

burocráticas, além de evitar a competição interna. Deve buscar infiltrar talentos 

selecionados em pontos estrategicamente importantes, formando equipes com os 

talentos selecionados. 

 
                                                        
18 VON KROGH, G ; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Enabling Knowledge Creation. New York, Oxford  
   University Press, 2000. 
19 Adaptado de Stewart (1997). 
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Stewart (1997) propõe uma categorização dos funcionários ou colaboradores da 

organização e quais estratégias devem ser seguidas em relação à retenção ou não 

das pessoas e seu desenvolvimento em função de suas habilidades e competências. 

Neste estudo, esse ponto é irrelevante, pois parte-se do pressuposto que qualquer 

um na organização, independente do seu valor intrínseco ao processo, pode gerar 

uma lição. O foco será conceituar o perfil e as características da estrutura que apóia 

a gestão e os atores, para que se possa ter subsídios para o desenvolvimento do 

escopo do trabalho. 

 

Nonaka e Takeuchi (1998) propõem um modelo de gestão para o ambiente de 

criação do conhecimento, denominado Middle-Up- Down (do centro para cima e para 

baixo), que satisfaz as condições para incorporar o conhecimento, em contraste com 

os modelos Bottom-Up (de baixo para cima) e Top-Down (de cima para baixo), que 

não favorecem os aspectos esperados numa organização em constante processo de 

aprendizagem. O Quadro 2 mostra as características dos modelos de gestão 

citados: 

 

 

 

 
Tópicos Top-Down Bottom-Up Middle-Up-Down 

Agente de Criação 
do  Conhecimento 

Alta Gerência Indivíduo Equipe 

Alta Gerência  Comanda Patrocina Catalisa 

Média Gerência  
 

Processa 

Informações 

- Lidera Equipes 

Conhecimento  Explícito Tácito Explícito e Tácito 

Foco na Conversão 
do Conhecimento 

Combinação e 
Internalização 

Socialização e 
Externalização 

Quatro modos de 

conversão 

Armazenamento do 
Conhecimento 
 

Banco de Dados Personificado no 
indivíduo 

 

Base de 
Conhecimento 
Organizacional 

Organização  
 

Hierarquia Equipe de Projeto Hierarquia e 

Equipes 

Comunicação  
 

Ordens Auto-Organização Diálogo 

Quadro 2 - Características dos modelos gerenciais 
Fonte: SANTOS; CERANTE, 2000, p. 52. 
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O modelo proposto tem hierarquia, porém o modelo permite uma autonomia no 

trabalho ou projetos para que cada equipe possa agir de forma livre. O gerente de 

nível médio tem a incumbência de conciliar o que é idealizado pela alta direção e o 

que é praticado pela linha de frente (NONAKA; TAKEUCHI, 1998). 

Os atores e as competências requeridas para a aplicação do modelo proposto por 

Nonaka e Takeuchi (1998) envolvem os seguintes papéis: trabalhadores do 

conhecimento, gerentes do conhecimento e executivos do conhecimento. 

 
Trabalhadores do conhecimento: esses são os praticantes do conhecimento. Seu 

papel é acumular, gerar e atualizar tanto conhecimento explícito quanto tácito. O 

conhecimento tácito e explícito é vivenciado em rotinas de trabalho através de sua 

experiência, discussões e debates, documentos, por exemplo. São categorizados 

em dois grupos: 

 
a) Operadores: este grupo é formado pelos profissionais de linha de frente da 

empresa, supervisores, pessoal da área de vendas, produção, por exemplo. 

Esses, prioritariamente, são usuários e geradores de conhecimento tácito; 

b) Especialistas: este grupo é formado por engenheiros, técnicos, pessoal de 

pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Esses, prioritariamente, estão 

relacionados às experiências técnicas e científicas, voltadas para o 

conhecimento explícito e sua disponibilização. 

 
Nonaka e Takeuchi (1997, p.178), também propõem que os trabalhadores do 

conhecimento deveriam possuir algumas qualificações, entre as quais: 

 
a) alto padrão intelectual; 

b) forte compromisso para questionamento sobre o status quo; 

c) variedade de experiências, tanto fora quanto dentro da empresa; 

d) capacidade de conduzir diálogos com clientes e colegas da empresa; 

e) habilidade para dialogar e debater com outras pessoas, tanto colegas ou 

outros agentes internos ou externos à organização;  

f) capacidade de se comunicar de forma simples e com uso de bom senso. 

 
Gerentes do conhecimento: os gerentes do conhecimento são os que exercem o 

papel mais estratégico na gestão do conhecimento. São compostos por gerentes de 
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nível médio na organização; são responsáveis pela coordenação do processo de 

conversão do conhecimento, atuando como intermediários na negociação, entre 

base e a alta direção, do que pode ser efetivamente colocado em prática nos 

processos de trabalho. São os engenheiros do conhecimento, pois são eles que 

viabilizam a construção ou reconstrução da realidade da organização.   

 

Os gerentes do conhecimento devem possuir algumas qualificações, entre as quais 

se destacam as seguintes: 

 

a) competência para coordenação e gerência de projetos; 

b) capacidade de elaboração de hipóteses para a criação de novos conceitos; 

c) capacidade de integrar diversas metodologias para a Gestão do 

Conhecimento; 

d) habilidade de comunicação para estimular o diálogo entre os membros da 

equipe; 

e) capacidade em utilizar metáforas para expressar o que estão imaginando;  

f) promover ambiente de confiança para motivar a confiança entre os membros 

da equipe. 

 
Executivos do conhecimento: Os executivos do conhecimento são responsáveis 

pelo processo do conhecimento organizacional, são membros da cúpula da 

organização e seu papel principal é o de darem senso de direção às equipes do 

conhecimento, sendo responsáveis pela definição das decisões estratégicas da 

empresa, de acordo com a intenção da organização. Entre outras, suas qualificações 

incluem: 

 

a) capacidade de articular uma visão do conhecimento para dar um norte às 

atividades de Gestão do Conhecimento na empresa; 

b) capacidade de comunicar essa visão, bem como a cultura da empresa na 

qual ela se baseia, aos membros da equipes; 

c) capacidade de justificar a qualidade do conhecimento criado com base em 

critérios ou padrões organizacionais; 

d) talento para selecionar os líderes certos para o projeto; 
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e) disposição para promover o caos criativo dentro das equipes, estabelecendo 

metas desafiadoras; 

f) competência para dirigir e gerir todo o processo de criação do conhecimento 

organizacional. 

 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), ainda, deve existir uma interação 

dinâmica entre esses três atores. Porém, existe um ator não mencionado pelos 

autores, destacado por Santiago Júnior (2004), que é o papel do bibliotecário. O 

gestor mais natural da informação do conhecimento, bem antes do surgimento dessa 

disciplina, foi o bibliotecário. “A história da biblioteca se confunde com a do próprio 

registro da informação”, diz o Santiago Júnior (2004, p. 48). 

 

O objetivo principal do bibliotecário é a organização da informação, reservas de 

conhecimento acumuladas, por intermédio de técnicas e métodos que permitam 

organizar o conhecimento e o controle terminológico. Assim, se tem a 

universalização da linguagem de acesso a este, por meio de linguagens 

documentais. 

 

Durante a explosão informativa do século XX, surgiram profissionais especializados 

no controle da informação, introduzindo técnicas que permitem às pessoas 

encontrarem dados dos quais precisam. Esses dados, informações ou 

conhecimento, serão aqueles que irão permitir às pessoas, dentro de suas 

atividades, reforçar as competências centrais da empresa, visando-se a resultados. 

Daí a importância de se resgatar o papel do bibliotecário, que já traz no foco central 

da sua formação essas competências, como a taxonomia, e que, aliado ao arsenal 

tecnológico disponível, poderá ser útil a desenvolver atividades que efetivamente 

auxiliem no crescimento de uma organização. A taxonomia, de acordo com Terra et 

al. (2004):  
[...] é um sistema para classificar e facilitar o acesso à informação, e 
que tem como objetivos: representar conceitos através de termos; 
agilizar a comunicação entre especialistas e entre especialistas e 
outros públicos; encontrar o consenso; propor formas de controle da 
diversidade de significação; e oferecer um mapa de área que servirá 
como guia em processos de conhecimento. É, portanto, um 
vocabulário controlado de uma determinada área do conhecimento, e 
acima de tudo um instrumento ou elemento de estrutura que permite 
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alocar, recuperar e comunicar informações dentro de um sistema, de 
maneira lógica. 

 

Ou seja, uma das competências técnicas essenciais para a gestão do conhecimento 

está no seio das habilidades do bibliotecário; portanto, é possível concluir que o 

bibliotecário é um dos mais indicados para assumir o papel do gestor de 

conhecimento da organização, considerando a modernização necessária a suas 

atividades. 

 

2.4 O MODELO INTEGRADO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O foco central da gestão do conhecimento (DECKER; MAURER, 199920 apud 

WEBER at al., 1999) é viabilizar o desenvolvimento de uma learning organization 

(SENGE, 1990), no qual os conhecimentos de cada indivíduo, adquiridos num 

escopo interno ou externo, na organização se tornam parte do conhecimento 

organizacional, e que a base do conhecimento possa ser gerida, transformando-o no 

único ativo significativo da empresa em vantagem competitiva (DRUCKER, 1993). 

Assim, a empresa pode ser vista como uma coleção de ativos de conhecimento, 

sendo tratados dentro do escopo da visão recente, onde a empresa é focada em 

recursos. Esse recurso, o conhecimento, é um dos que podem trazer vantagem 

competitiva sustentável à organização (TEECE, 198021, 198222 apud NONAKA; 

TOYAMA, 2002; PRAHALAD; HAMEL, 1990; GRANT, 1996; MESQUITA; 

XANTHOPOYLOS, 2003) 

 

A partir do mapeamento das possíveis origens, interna e externa, do conhecimento, 

pode-se criar a base de conhecimento da organização, vide Esquema 5.  

 

                                                        
20 DECKER, S.; MAURER, F. (Ed.) Organizational memory and knowledge management. International  
   Journal of Human-Computer Studies, v.51, n. 3 Special Issue, p. 511-714, 1999. 
21 TEECE, D. J. Economy of scope and the scope of the enterprise. Journal of Economic Behavior and  
   Organization, v.1, p. 223-247, 1980. 
22 TEECE, D. J. Toward an economic theory of the multiproduct firm.  Journal of Economic Behavior  
   and Organization, v. 3, p. 39-63, 1982. 
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Esquema 5 - Um Mapa das informações da base do conhecimento 

da organização: alguns elementos chaves. 
Fonte: Adaptado de ABELL; OXBROW, 1999, Sec.II, 4-17 

 

 

O escopo é constituído por um Ba orgânico, que integra todos os stakeholders em 

torno da organização, incluindo clientes, fornecedores, universidades, governo, 

comunidade local e o escopo concorrencial amplo (NONAKA; TOYAMA, 2002) 

permitindo que se transcenda além do limite legal da organização para a 

constituição do conhecimento. Essa integração do conhecimento, a partir de 

melhoria de processos, do relacionamento com o mercado, do aumento da 

competência de seus colaboradores, da transferência de conhecimento e melhores 

práticas permite que se desenvolvam as habilidades organizacionais que poderão 

gerar vantagem competitiva23, em meio à capacitação da organização, do 

gerenciamento dos ativos do conhecimento e da alavancagem do mesmo. 

 

A gestão do conhecimento é uma tarefa orientada pelo processo de identificar, 

adquirir, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente 

relevante para a empresa, seja por meio de processos internos, seja por meio de 

processos externos à organização, apoiados por: 

 

a) ambiente apropriado para criação e aprendizagem, promovendo, por 

exemplo, comunidades ou redes de prática;  

                                                        
23 Adaptado de Grant (1996), Terra (1999), O’Dell e Grayson (1998), Fleury e Fleury (2000). 
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b) cultura do conhecimento, que permita disponibilizar o conhecimento certo, 

no local certo e no formato adequado;  

c) ferramentas informatizadas, que permitam gerenciar: 

· repositórios de conhecimento, incluindo repositórios voltados para a 

organização,  a indústria, a cadeia, ou rede de suprimentos, entre 

outros;  

· acesso e transferência de conhecimento, através de portal do 
conhecimento, com módulos como gerenciamento de documentos, LA, 

acesso a sistemas, dados e informações da empresa, de mercado, 

fornecedores, entre outros;   

· um ambiente para o cultivo do desenvolvimento do conhecimento 

organizacional, através do gerenciamento das competências e 

habilidades, gerenciamento de comunidades de prática, redes, entre 

outros. 

 

O processo integra práticas gerenciais, pessoas e tecnologia; as três dimensões são 

importantes (DI SERIO; TORRES, 2000). Quanto mais amplo o escopo deste 

conhecimento integrado às habilidades organizacionais, mais difícil de ser copiado, 

por causa da sua complexidade; portanto permitirá maior sustentabilidade (GRANT, 

1996), além de permitir24: 

 

a) o melhor entendimento do funcionamento da organização aos seus 

membros, a localização de fontes relevantes de conhecimento, redução do 

tempo na busca de informações, documentos, entre outros instrumentos 

relevantes; 

b) a redução de retrabalhos, duplicação de esforços;  

c) a redução dos tempos de resposta a problemas e outras questões da 

empresa.  

 

Assim, serão criadas condições importantes para a organização poder ser 

competitiva. 

 

                                                        
24 Baseado em Benjamins (2001). 



 58

O modelo integrado de gestão do conhecimento tem como  base para a criação de 

conhecimento a integração dos quatro modos de conversão do conhecimento e das 

seis condições capacitadoras. Essa integração deve ocorrer de forma sistêmica e 

seqüencial, proporcionando o surgimento de uma espiral de criação do 

conhecimento, conforme mostrado no Esquema 6:  

 

 

 
 
Esquema 6 - Modelo integrado de cinco fases de criação do conhecimento. 
Fonte: Nonaka e TakeuchiI (1997, apud ABREU, 2001, p. 33)  
 

Baseando-se no modelo de Terra (2000), foram colocadas sete dimensões que 

deverão fazer parte do escopo integrado da gestão do conhecimento da empresa: 

 

a) Estratégia: definição e consenso sobre as áreas de conhecimento a ser 

melhoradas. Além disso, todos os níveis organizacionais conhecem a 

estratégia da empresa;  

b) cultura organizacional: o aprendizado constante, os riscos calculados e o 

compartilhamento de informações são altamente valorizados;  

c) estrutura organizacional: cargos são menos importantes do que as 

competências individuais. A estrutura básica da empresa é formada por 

equipes de trabalho;  
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d) gestão de RH: os processos de seleção são muito mais rigorosos do que em 

outras empresas do mesmo setor, o investimento em treinamento é alto e os 

salários estão mais vinculados às competências do que aos cargos; 

e) sistemas de informação: o foco da organização de dados não é o controle, 

mas o compartilhamento das informações;  

f) mensuração de resultados: as realizações são medidas sob várias 

perspectivas (financeira, operacional e estratégica) e amplamente 

divulgadas entre os funcionários;  

g) aprendizado com o ambiente: empresas líderes aprendem constantemente 

com os clientes e buscam fontes alternativas de conhecimento, assim como 

as universidades e os institutos de pesquisa. 

 

Além do exposto, ressalta-se que as organizações vêm se defrontando com alguns 

fatores paradoxais, tais como: ser eficiente e criativo ao mesmo tempo, utilizar 

versus explorar recursos, velocidade na resposta versus capacitação lenta de 

recursos, alta rotatividade de recursos e pessoas. As organizações se tornam um ser 

dialético (NONAKA; TOYAMA, 2002), necessitando uma teoria organizacional 

dinâmica. Assim, Nonaka e Toyama (2002) discutem a capacidade que a 

organização tem para sintetizar essas contradições e, ao conseguir, pode-se explicar 

porque empresas conseguem produzir mais conhecimento que o mercado.  

 

A capacidade de sintetizar da organização está lastreada na sua visão do 

conhecimento, no seu Ba, nas suas rotinas criativas, no seu sistema de incentivo e 

na liderança distribuída, que devem dar pano de fundo ao escopo proposto nas sete 

dimensões (TERRA, 2000). 

 

A visão do conhecimento integra atividades que impactam em como a organização, 

sua base de conhecimento, sua estrutura e dinâmica de conhecimento vão evoluir 

no longo prazo.  Suas normas ou padrões organizacionais, rotinas e habilidades, o 

sistema de criação de valor da organização, permitem determinar quais 

conhecimentos serão necessários, terão que ser criados e retidos (NONAKA, 198525 

                                                        
25 NONAKA, I. Kigyo Sinka Ron = The Theory of Corporate Evolution. Tokyo: Nikkei Shinbunsya,  
   1985. 
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apud NONAKA; TOYAMA, 2002). Através da construção da visão do conhecimento, 

se discute a razão de ser da organização e seus propósitos. 

 

O Ba, conforme colocado anteriormente, é o “espaço”, físico ou virtual, que permite a 

ambiência certa para o desenvolvimento do conhecimento; caracteriza contexto, por 

exemplo. Para permitir a capacidade de sintetizar da organização, o Ba tem que ser 

orgânico e transcender o Ba interno. Ou seja, o espaço e tempo necessários para 

gerar contexto, elementos que viabilizam a criação do conhecimento (NONAKA; 

TOYAMA, 2002),26 têm que ser ampliados.   

 

A cultura organizacional, uma combinação de regras, expectativas e o social, que 

afetam o comportamento dos indivíduos da organização (O’DELL; GRAYSON, 

1998), é fator preponderante para a gestão do conhecimento, pois define a relação 

entre o conhecimento individual e o organizacional, e molda como os novos 

conhecimentos são gerados, legitimados e distribuídos (DE LONG; FABEY, 200027 

apud MESQUITA; XANTHOPOYLOS, 2003). A cultura organizacional e as rotinas da 

organização, portanto, podem promover ou inibir a criação do conhecimento da 

organização. 

 

A forma com que as pessoas interagem entre si afeta diretamente o processo de 

criação e a transferência do conhecimento da empresa, podendo inibi-lo ou 

promovê-lo. Também as competências centrais podem se tornar rígidas (LEONARD-

BARTON, 199228 em NONAKA; TOYAMA, 2002) ou  armadilhas (LEVITT; MARCH, 

198829 em NONAKA; TOYAMA, 2002) que inibem a criação do conhecimento, ao 

invés de promovê-lo. Assim, a organização tem que ter rotinas “criativas” para 

sintetizar a eficiência esperada das rotinas e a criatividade. Esse balanço se 

consegue através da conjugação da visão do conhecimento, o Ba, e o processo de 

criação do conhecimento, que ocorre no Ba junto com essas rotinas criativas. Deve-

se incorporar a dinâmica da auto-renovação, que envolve aprender, romper e criar, 

                                                        
26 Baseado em Hayek (1945), Davenport e Prussak (1998). 
27 DE LONG, D.; FAHEY, L. Diagnosing cultural barriers to knowledge management. The Academy of  
   Management Executive, v. 14, n. 4, p. 113-128, 2000. 
28 LEONARD-BARTON, D. Core capabilities and core rigidities: a paradox in managing new product  
   development. Strategic Management Journal, v.13, p. 363-380, 1992. 
29 LEVITT, B.; MARCH, J. G. Organizational learning.  Annual Review of Sociology, v.14, p. 319-340,  
   1988. 
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como um arquétipo da rotina da organização30. Essa dinamização da rotina deve 

prever meios de avaliação que possam indicar resultados esperados versus a 

realidade, permitindo que se cultive a competência de evoluir constantemente de 

forma sustentável. Nonaka e Toyama se referem a isso como Kata (NONAKA; 

TOYAMA, 2002). A organização pode construir um sistema de apoio para suplantar 

e manter o Kata (NONAKA; REINMOELLER, 200231 em NONAKA; TOYAMA, 2002), 

que se interpreta, aqui, como o alicerce para a gestão dinâmica e criativa do 

conhecimento. 

 

Outro aspecto são os sistemas de incentivo que, quando bem implantados, podem 

afetar de forma positiva os custos e resultados da criação e gestão do 

conhecimento. Poppo e Zenger argumentam que mercados têm clara vantagem na 

promoção de sistemas que incentivem a geração do conhecimento (POPPO; 

ZENGER, 1998). Santiago também argumenta que o incentivo pode ser o caminho e 

sugere que seja compartilhado entre todos os agentes envolvidos (SANTIAGO 

JÚNIOR, 2004).  

 

Incentivo monetário não é o único incentivo para o indivíduo. A motivação e 

satisfação de poder criar pode ser um grande incentivo, também (BERGAMINI, 

1997). A empresa tem que criar um sistema de incentivos que sintetiza as 

motivações intrínsecas e extrínsecas (BERGAMINI, 1997; NONAKA; TOYAMA, 

2002). O sentimento de posse das pessoas é fator de incentivo, ou seja, eu pertenço 

ou sou dono (ownership). Conforme Nonaka e Toyama: 

 
[...] enquanto um sistema de gestão de pessoal fortalece o senso de 
segurança e compromisso que são necessários para acumular a base de 
conhecimento tácito, pode falhar no que se refere a premiar aqueles que 
mais contribuíram e assim, falhar em motivá-los. (NONAKA; TOYAMA, 
2002, p.1005,  tradução nossa). 

 

Por fim, Nonaka e Toyama colocam o papel da liderança que envolve criar a visão 

do conhecimento, construir, conectar e gerenciar o Ba, manter rotinas criativas  e 

construir um sistema de incentivo efetivo dentro do ambiente de criação e gestão do 

                                                        
30 Baseado em Nonaka e Toyama (2002). 
31 NONAKA, I.; REINMOELLOR, P. Knowledge creation and unitization: promoting dynamic systems  
   of creative routines. In: HITT, M. A. et al. (Ed.). Creating value: winners in the new business  
   environment. Oxford: Blackwell, 2002. 
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conhecimento. Nesse contexto, a liderança distribuída faz parte do modelo de 

gestão middle up and down, citada como uma nova estrutura, adequada para 

gerenciamento em ambientes de criação de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). 

 

O fator-chave desses “ativistas” do conhecimento na gerência média é poder 

improvisar para transcender o cenário das contradições vividas e poder melhorar de 

forma contínua. Essa improvisação não se faz por trás de uma mesa; tem que ser 

executada na linha de frente, na operação da empresa, onde tem que se adaptar o 

ambiente às mudanças de forma rápida e efetiva. Por isso, a liderança é chamada 

de distribuída.  Esses líderes podem improvisar com sucesso no seu Ba e mudanças 

de sucesso poderão ser disseminadas quando os Ba interagem e estão 

conectados32. Vale ressaltar que a improvisação não é um ato só de adaptação, é 

ação para mudança de uma situação ou cenário. Pode-se mudar a empresa sem 

afetar seu andamento. Isso descreve o processo de ação dialética. 

 

Levando-se em consideração as características expostas, o escopo e os fatores 

críticos apresentados neste item, reúnem-se alguns dos principais ingredientes para 

que se possa introduzir um modelo integrado e dinâmico de gestão do 

conhecimento. 

 

 

2.5 COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

2.5.1 Aspectos gerais, capilarização e o papel dos mecanismos 

 

Neste item serão abordados os aspectos relacionados ao compartilhamento e 

transferência do conhecimento. Também serão descritas as características dos 

mecanismos de transferência do conhecimento. O objetivo é caracterizar estas para 

dar subsídio ao escopo das LA. 

                                                        
32 Baseado em Nonaka e Toyama (2002). 
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Huysman e De Wit (2004), em estudo recente, observaram uma segunda onda ou 

geração na gestão do conhecimento e o seu compartilhamento, compararam as 

diferenças entre essas ondas, perguntando a razão, quando, onde, qual, como e 

com que escopo o conhecimento é compartilhado. O Quadro 3 mostra o resultado e 

caracteriza a importância e escopo do compartilhamento (HUYSMAN; DE WIT, 

2004): 

 
Pergunta da 

Pesquisa 
 

Primeira Onda 
 

Segunda Onda 
Por quê? Necessidades 

gerenciais 

Faz parte do trabalho 

diário: como rotina 

Quando? Quando há uma 

oportunidade para 

compartilhar 

Quando existe a 

necessidade de 

compartilhar 

Onde? No nível operacional Na empresa toda 

Qual escopo? Individual: capital 

humano 

Coletivo: capital 

social 

Qual? Explícito (codificado) Tácito e explicito 

(codificado)  

Como? Sistemas 

repositórios e redes 

eletrônicas 

Via redes pessoais e 

eletrônicas 

Quadro 3 - Diferenças entre a primeira e segunda geração da gestão do 
conhecimento  

Fonte: HUYSMAN; DE WIT, 2004, p. 90.  
 

O sucesso da gestão do conhecimento está relacionado ao grau de quanto do 

conhecimento geral da organização faz parte das atividades e processos que 

viabilizam a criação de valor da organização33. Essa relação define a produtividade 

do conhecimento acumulado e seu uso direto pelos membros da organização 

visando atingir os seus objetivos e metas. O compartilhamento e a transferência do 

conhecimento são os processos que podem viabilizar e alavancar essa relação. 

Assim, as pessoas têm que estar num ambiente que propicie recursos e condições 

para o compartilhamento e transferência do conhecimento para a rotina diária.  

                                                        
33 Adaptado de Huysman e De Wit (2004). 
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Devem querer compartilhar e transferir e estar aptos a compartilhar e receber 

conhecimento. Essas são condições de suficiência importantes. 

 

Compartilhar ou transferir conhecimento envolve atitudes e recursos que permitam a 

troca de conhecimento ou assistir a quem necessita de um determinado conteúdo ou 

ação para resolução de situações.  A movimentação do conhecimento na 

organização é feita pelo ato de transferência, que pode ser através de um processo 

gradual, como na difusão, ou uma experiência distinta, como no caso de 

transferência de melhores práticas ou lições34. Compartilhar e transferir se resume 

num processo que permite a transmissão e a absorção e conseqüente uso do 

conhecimento (DAVENPORT; PRUSSAK, 1998b). Davenport e Prussak adicionam 

dois fatores críticos de sucesso importantes e relacionados, que são a velocidade e 

a viscosidade. A velocidade é a rapidez que o conhecimento flui na organização e a 

viscosidade refere-se ao grau de riqueza ou densidade do conhecimento transferido. 
O método ou mecanismo de transferência é um dos principais fatores para o 

sucesso da absorção e uso pelo recebedor.  

 

Muito do conhecimento coletivo se absorve durante as interações do dia-a-dia e é 

menos fácil de gerenciar (BROWN; DUGUID, 1991), trazendo outro desafio 

importante, que é o alcance. O conhecimento empresarial é um bloco, análogo a um 

iceberg, que tem uma pequena parte do conhecimento organizacional exposta, 

documentada ou explicitada, e uma grande parte não exposta, tácita, que não está 

disponível para acesso e compartilhamento por toda a organização. É o que Nonaka 

e Takeuchi  chamam de ponta do iceberg, com a frase: “[...] o conhecimento que 

pode ser expresso em palavras e números representa apenas a ponta do iceberg do 

conjunto de conhecimentos como um todo” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65).  

 

O conhecimento exposto na ponta do iceberg é fácil de ser articulado e se encontra 

em formato universal, documentação de políticas, procedimentos, entre outros 

instrumentos definidos pela organização. Weber e Aha (2002a) definem duas 

camadas para a parte submersa do conhecimento e denominam a primeira camada 
de conhecimento silencioso, este é o tácito, individual, que inclui experiência, 

conhecimento acumulado e talento. A segunda camada eles atribuem às práticas ou 
                                                        
34 Adaptado de Szulanski (1996). 
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o conhecimento comuns da organização, Dixon define o conhecimento comum como 

sendo aquele adquirido pelas pessoas pelo aprendizado, enquanto executam as 

tarefas da organização (DIXON, 2000b). Essas práticas comuns são difíceis de se 

definir e trazem componentes, tais como regras práticas, artimanhas e intuição, 

como parte de sua carga de conteúdo (WEBER; AHA, 2002a), conforme Esquema 7.  

 

 

 

 
 

Esquema 7 - O iceberg do conhecimento  
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997) e Weber e Aha, (2002a). 

 

A massa de conhecimento que faz a organização operar se encontra isoladamente 

dentro das funções e se dispersa, no sentido de ser distribuída de forma solta, entre 

as diversas funções da organização, por suas localizações e, por conseqüente, entre 

suas divisões ou áreas. O conhecimento não explicitado por função, local ou área 

pode não ser aproveitado na sua totalidade pela organização, pois sofre um 

processo de erosão, se perde no contexto e tempo. Perde-se a oportunidade de 

compartilhá-lo e transferi-lo, a partir do momento que se têm aposentadorias, perda 
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de talentos, reorganizações, reestruturações ou quando se desmontam equipes de 

projeto. 

 

Portanto, a filosofia de compartilhamento e a transferência do conhecimento 

individual deverão prever um processo de conectividade entre as pessoas, via 

sistemas ou outros meios não-eletrônicos, e o conhecimento, de forma a possibilitar 

a circulação do conteúdo por toda organização, permitindo o seu alcance em todos 

os pontos, como se fosse a oxigenação das células da organização, composta por 

áreas, equipes de trabalho, especialistas, entre outros. Esse conceito aqui será 

tratado como a capilarização do conhecimento. É a conexão entre as pessoas, que 

têm o conhecimento, que pode alimentar o corpo, neste caso, a organização, 

através da explicitação do conhecimento ou da sua transferência tácita, permitindo 

que esse seja utilizado por quem o necessita. 

 

O processo envolverá capturar o conhecimento, através da conexão das pessoas, 

disponibilizá-lo e convertê-lo em conhecimento organizacional. Esse ciclo facilita a 

capilarização do conhecimento, pois a parcela tácita e as práticas comuns não 

documentadas do conhecimento passam a ter menor densidade porque foram 

incorporadas ao conhecimento explicitado da organização. 

 
A capilarização e os mecanismos de transferência do conhecimento são 

elementos essenciais para este estudo. 

 

2.5.2 Características do conhecimento a ser transferido 

 

Os tipos de conhecimento discutidos até este ponto nos permitem classificá-lo como 

conhecimento tácito ou explícito. No que se refere ao processo de transferência de 

conhecimento, existem alguns elementos adicionais a serem considerados, pois 

terão impacto no processo de transferência. 
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É comprovado que a difusão ou transferência do conhecimento é proporcional ao 

grau de codificação (explicitação) (BOISOT, 199535 apud CHAI; GREGORY; SHI, 

2003). Quanto maior o nível tácito do conhecimento (tacitness), mais lento e mais 

custoso o processo de transferência (TEECE, 198136 apud CHAI; GREGORY; SHI, 

2003). Além do nível tácito, outros construtos foram desenvolvidos para caracterizar 

o conhecimento a ser transferido, tais como: 

 
a) integração: a integração refere-se ao quão enraizado está o conhecimento; 

quanto mais integrado ao processo mais inserido dentro de um contexto 

próprio, e isso afeta a possibilidade de transferência desse conhecimento 

(DOZ; SANTOS, 199737 apud CHAI; GREGORY; SHI, 2003). Alguns autores 

contrastam o conhecimento integrado com o conhecimento migratório, esse 

podendo ser transferido de um lugar para outro (BADARACCO, 199138 apud 

CHAI; GREGORY; SHI, 2003); 

 
b) complexidade: sendo um fenômeno que se refere ao número elevado de 

componentes e ao alto grau de interdependência desses componentes num 

sistema. Quanto maior, mais complexo, e será visto como um fenômeno que 

envolve a integração ou o nível tácito do conhecimento39; 

 

Para este estudo será adotada a taxonomia de conhecimento que levará em conta 

as duas dimensões colocadas, a integração e o nível tácito (tacitness), 

caracterizando uma tipologia nova de conhecimentos (DOZ; SANTOS, 199740 apud 

CHAI; GREGORY; SHI, 2003), conforme Esquema 8: 

 

                                                        
35 BOISOT, M. Information space: a framework for learning in organizations, institutions and culture.  
   London: Routledge, 1995. 
36 TEECE, D. J. The market for know-how and the efficient international transfer of technology. The  
   Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 458, p. 81-96, Nov. 1981. 
37 DOZ, Y.; SANTOS, J. On the management of knowledge: from the transpareney of collocation and  
   co-setting to the quandary of dispersion and differentiation. France: Insead, 1997. (Working Paper,  
   No.97/119/SM). 
38 BADARACCO, J. The knowledge link: how films compete through strategic alliances. Boston:  
   Harvard Business School Press, 1991. 
39 Adaptado de Simon (1976). 
40 DOZ, Y.; SANTOS, J. On the management of knowledge: from the transpareney of collocation and  
   co-setting to the quandary of dispersion and differentiation. France: Insead, 1997. (Working Paper,  
   No.97/119/SM). 
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Esquema 8 - Tipos de conhecimento baseados em    
  integração e nível tácito. 

Fonte: DOZ; SANTOS, 1997, p. 18. 

 

 

De acordo com essa tipologia existem quatro tipos de conhecimentos passíveis de 

transferência: 

 
a) conhecimento explícito: ao ser articulado ele é pouco dependente de 

contexto, é explicitado em forma de documentos, gráficos, procedimentos de 

operação, entre outros. Pode ser facilmente transferido por documentação e 

outros meios de comunicação, cujo conteúdo é facilmente absorvido sem 

necessidade de informação adicional ao contexto; 
b) conhecimento tácito (experimental): esse conhecimento é altamente tácito 

e pouco integrado, e é adquirido através de experiência e prática. 

Normalmente, conhecimento tácito é gerado na interação entre pessoas na 

prática, portanto é mais situacional que individual (LAVE; WENGER, 199141 

em HUYSMAN et al., 2004). Por exemplo, habilidades para resolver 

problemas é um exemplo deste tipo de conhecimento. Sua transferência 

requer um meio bastante rico para ser realizada, que pode necessitar de alto 

investimento em tecnologia e técnicas gerenciais para integrar as pessoas 

                                                        
41 LAVE, J.; WENGER, E.  Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge:  
   Cambridge University Press, 1991. 
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envolvidas, especialistas e recebedores, por exemplo, e permitir a 

transferência;  
c) conhecimento local: o conhecimento local é articulado, porém altamente 

dependente de contexto. Um exemplo pode ser um procedimento padrão de 

operação aplicável num ambiente ou local específico. Ao contrário do 

conhecimento explícito, este tipo de conhecimento é altamente integrado em 

seu contexto e cenário, que podem não coincidir entre o gerador e o 

recebedor potencial. O contexto desse tipo de conhecimento é codificado, 

porém de forma concisa. A forma pela qual ele é explicitado permite que seja 

facilmente transferido, porém a interpretação é menos óbvia; 
d) conhecimento existencial: é o conhecimento adquirido através dos 

sentidos (BRONOWSKI, 1997), altamente integrado ao contexto e altamente 

tácito. Aprende-se através da convivência e da sensação percebida em 

contato direto com o objeto ou ambiente. 

   

2.5.3 Características dos mecanismos de transferência de conhecimento 

 

À medida que a organização transfere o conhecimento dentro do seu ambiente, 

ocorre uma alavancagem do conhecimento existente que permite que ela usufrua de 

muitos benefícios (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001; DRUCKER,  

2000; GRANT, 1996).  Ao transferir o conhecimento para suas unidades, evita-se 

“reinventar a roda”, a reincidência de erros, diminui-se a curva de aprendizagem, se 

retém o conhecimento dos empregados e evita-se retrabalhos. Essa tem sido uma 

preocupação constante para os gestores, visto o grande número de iniciativas de 

projetos de gestão do conhecimento existentes. 

 

Assim, para conseguir essa alavancagem na organização, é importante definir 

mecanismos de transferência e compartilhamento adequados. As características 

desses mecanismos variam de acordo com alguns fatores expressos em estudos por 

pesquisadores que serão explorados neste item. Esses fatores incluem o tipo de 

conhecimento e suas características, como a sua complexidade, por exemplo 

(SZULANSKI, 1996).  
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2.5.3.1 Tipos de Mecanismos 

 

Um sistema de gestão do conhecimento tem que ter utilidade prática e efetiva na 

organização, portanto deve prever uma variedade de tarefas não-computacionais 

para que as pessoas que têm pouca familiaridade ou não dependem do computador 

possam ser atuantes. Ao mesmo tempo, deve ter características tão sofisticadas 

quanto forem necessárias para que os especialistas ou peritos possam usufruir de 

forma efetiva do sistema e do processo de transferência do conhecimento42.  

Portanto, os mecanismos envolvem tanto os de interação e comunicação pessoal 

quanto as ferramentas de tecnologia de informação. 

 
• Mecanismos Interpessoais 
 
A teoria da comunicação prevê canais de transferência formais e informais, (DAFT; 

LENGEL, 1986; KRONE; JABLIN; PUTNAM, 198743 apud GUPTA; 

GOVINDARAJAN, 2000) independente de sistemas. Neste trabalho serão tratados 

tanto mecanismo formais quanto mecanismos informais.  

 

No caso de mecanismos formais, pode-se referenciá-los como mecanismos 

integrativos (GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000). Galbraith (1973), Nadler e 

Tushman44 (1987 apud GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000) identificaram, por 

exemplo, forças- tarefas e comitês permanentes como mecanismos estruturais- 

chaves para integração de múltiplas unidades de uma organização, no caso de 

mecanismos não-eletrônicos ou independente de sistemas.  

 

Os mecanismos informais serão tratados como mecanismos de socialização 

(GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000), que servem para construir intimidade entre as 

pessoas; interatividade e afinidade servem para aumentar a abertura da 

comunicação entre as partes envolvidas. Daft e Lenge45 (1986 apud GUPTA; 

                                                        
42 Adaptado de Lethbridge (1994). 
43 KRONE, K. J.; JABLIN, F. M.; PUTNAM, L. L. Communication theory and organizational  
   communication. In: KRONE, K. J. et al. (Ed.). Handbook of organizational communication: an  
   interdiciplinary perspective. Newbury Park: Sage, 1987. p. 18-40. 
44 NADLER, D. A.; TUSHMAN, M. L. Strategic organization design. New York: Scott, 1987. 
45 DAFT, R. L.; LENGEL, R. H. Organizational information requirements, media richness and  
   estructural design. Management Science, v. 32, p.1504-1514, 1986. 
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GOVINDARAJAN, 2000) sugerem que a comunicação pessoal e mais aberta 

aumenta a riqueza dos canais de comunicação, interpretado aqui como os 
mecanismos de transferência. Dixon (1997) fala dos corredores de aprendizado 

quando trata de formas de comunicação informal, tais como, encontros no bebedor, 

no cafezinho, entre outros. Davenport e Prussak (1998) reforçam a transferência 

espontânea e não-estruturada e apresentam inúmeras iniciativas bem sucedidas, 

tais como áreas de convívio, happy hours, eventos abertos, feiras e fóruns, entre 

outros. 

 

• Mecanismos Eletrônicos 

 
Nos últimos anos, a tecnologia de informação tem oferecido um grande número de 

soluções para captura e disseminação do conhecimento individual e organizacional. 

Alguns desses instrumentos incluem rotinas em intranets, ferramentas e busca 

(search engines) na internet, banco de dados, métodos colaborativos 

computacionais, métodos de integração de redes e comunidades, portais, entre 

outros.  

 
À medida que cresce o conhecimento comum entre as pessoas ou em comunidades 

de troca se cria uma condição favorável para explorar os mecanismos eletrônicos 

disponíveis nas ferramentas de gestão. Ou seja, quanto maior a densidade de 

contato para troca de conhecimento tácito, mais ávido o ambiente para o uso daquilo 

que a tecnologia da informação pode oferecer. Porém, nessa perspectiva, o 

compartilhamento de conhecimento via tecnologia de informação pode se tornar 

problemático no que se refere a quais tipos de mecanismos ou ferramentas devem 

ser adotados ou que combinação fazer entre os mecanismos interpessoais e 

eletrônicos, para a capilarização de conhecimento46. Por exemplo, a adoção de 

portal de conhecimento, uma prática comum para implantação da gestão do 

conhecimento nas organizações, tem como um dos seus objetivos a operação da 

empresa em tempo real e o mais automático possível; objetivo este que está longe 

de se tornar realidade (MILNE, 2003, p.4). Conforme Gilmour, são investidos bilhões 

por ano nas soluções e nas ferramentas sem resultados efetivos (GILMOUR, 2003, 

P.16). Além disso, algumas recomendações são propostas na adoção de portais ou 
                                                        
46 Adaptado de Hislop, 2002, p. 173-174..  
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outras ferramentas semelhantes, uma das quais se refere à empresa prover 

competências de gerenciamento ativo da informação com o propósito de popular os 

portais com informações úteis e de contexto (MILNE, 2003, p. 4). Isso faz sentido, 

porém é paradoxal, pois as competências e os investimentos têm que vir depois que 

surgirem as comunidades de troca e não ao contrário, como ocorre em muitos 

casos47. Ou seja, o estágio da gestão e o contexto do potencial de poder utilizar 
mecanismos automáticos de capilarização das LA são fatores determinantes para 

que sejam adotados mecanismos suficientes às necessidades de capilarização e de 

forma flexível em termos de escolha e implantação das ferramentas, já que o 

processo de comunidades de conhecimento surge e evolui. Depois disso, pode-se 

pensar em como incorporar as competências necessárias da gestão de informação 

para usá-los de forma eficaz.  

 

O perfil da tecnologia de informação ou o seu paradigma atual, está focado em 

privilegiar a hierarquia da informação e não a maximização de sua democratização 

ou horizontalização, independente do ponto de foco, e os seus relacionamentos não 

favorecem a implantação eficaz de ferramentas de apoio à gestão. Essas 

características de maior flexibilidade são artifícios de uma nova visão de sistema, 

que é focada na interligação, conectividade, entre os componentes físicos do 

conteúdo e entre pessoas. Este cenário privilegia a capacidade ontológica do ser 

humano que entende, compreende, intui e pode abstrair dos componentes de 

conteúdo. Posição longe de ser conquistada pela tecnologia. Neste caso, o papel da 

tecnologia é servir para promover a possibilidade de criar um processo que seja 

adequado ao “mapa mental” de cada ambiente em evolução e adaptação constante 

conforme as suas necessidades48. Além dessa nova visão de sistema, pode-se 

promover o uso mais eficaz dos automatismos ativos e pró-ativos disponibilizados 

nas principais ferramentas de gestão de conhecimento e de LA atualmente nos 

ambientes maduros em termos de cultura de informação ou onde o contexto permitir 

(WEBER et al, 2001).  

 

                                                        
47 Baseado em Dixon, 2000b. 
48 Adaptado de THEBRAIN Tecnologies Corporation disponível em 
   < http://www.thebrain.com/> acessado em janeiro de 2005. 
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Dentre esses mecanismos, serão citados alguns, tais como, CBR - Case Based 

Reasoning - tecnologia de inteligência artificial que permite a extração de 

conhecimento baseando-se em narrativas, ou casos, dentro do domínio do problema 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998); LET - Lessons Elicitation Tool – usa o domínio 

lingüístico e do conhecimento para guiar os usuários durante o processo de envio ou 

registro de LA aprendidas detectando a necessidade que o usuário tem de 

instruções e apoio para definição de expressões sem ambigüidade enquanto o 

sistema coleta esse conhecimento no seu domínio taxonômico, permitindo uma 

classificação adequada ao futuro uso (WEBER; AHA, 2002b, p. 226); MD – 

Monitored Distribution – é um artifício em sistemas de disseminação ativa de lições 

aprendidas que pode ser integrado ao sistema ou módulo de apoio à decisão para 
distribuir LA onde e quando elas são necessárias, de forma que, o conhecimento 

seja entregue a tempo para uso ou para apoio à decisão (WEBER; AHA, 2002a, p. 

294), entre outros mecanismos eletrônicos que serão explorados adiante, nesta 

seção. 

 

2.5.3.2 Modelos e estratégia de transferência 

 

Os primeiros a adotar a gestão do conhecimento como uma forma de alavancar seus 

resultados, na sua maioria, montaram banco de dados e descobriram que esse não 

era o instrumento que motivaria as pessoas a realizarem troca e transferência de 

conhecimento. Dixon observou, em pesquisa realizada com inúmeras empresas e 

organizações governamentais, que, para decidir qual deve ser o melhor sistema de 

gestão e transferência do conhecimento para a organização, deve-se atentar a três 

fatores-chaves (DIXON, 2000b), relacionados a: 

 

a) características do recebedor pretendido, em termos da similaridade de 

tarefas e contexto; 

b) natureza da tarefa, em termos de quão freqüente e rotineira ela é realizada;  

c) tipo de conhecimento a ser transferido. Para Hansen, Nohria e Tierney, a 

organização define estratégias de gestão do conhecimento em dois níveis: 

personalizado (tácito) e codificado (explícito). Essa distinção é feita pela 

maioria dos pesquisadores (HANSEN; NOHRIA; TIERNEY, 1999). 
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A partir desses elementos vitais, combinados com outras observações sobre 

aspectos relacionados a promover a transferência de conhecimento, tais como 

processos de comunicação e fluxo de informações (KARLSEN; GOTTSCHALK, 

2003), Dixon propõe cinco tipos de transferências possíveis para o conhecimento na 

organização (DIXON, 2000a): 

 
a) transferência seqüencial: usada quando pessoas ou equipes realizam 

tarefas repetidas, porém num contexto diferente. O gerador e recebedor do 

conhecimento é o próprio indivíduo ou o mesmo grupo. Neste caso, a 

gerência deve promover e estimular mecanismos, tais como reuniões e 

contatos entre membros de equipes; no caso de conhecimento explícito, há 

necessidade de se ter a disciplina de documentar as tarefas pregressas para 

que possam ser transferidas com eficiência; 
b) transferência próxima ou vizinha: serve para transferência de 

conhecimento entre equipes de trabalho diferentes que realizam tarefas 

similares em locais semelhantes, porém, em contextos diferentes. A tarefa 

envolve trabalho rotineiro. Os mecanismos de transferências aqui são 

semelhantes aos da transferência seqüencial; 
c) transferência distante: apropriada para transferir conhecimento tácito sobre 

uma tarefa não rotineira de uma equipe para outra. Ë um meio efetivo para 

se alavancar pessoas que detém conhecimento crítico ou especializado. 

Neste caso, a gerência tem que promover contato entre as equipes ou 

pessoas envolvidas; 
d) transferência estratégica: utilizada para transferir conhecimento complexo 

entre equipes separadas por tempo e espaço. A implementação do 

conhecimento transferido afeta grande parte do sistema. Neste caso, há a 

necessidade de se identificar o conhecimento estratégico e diagnosticar 

seus gaps para tomada de ação. Normalmente, se monta um projeto para 

este tipo de transferência, por exemplo, de melhoria contínua, transferência 

de melhores práticas, entre outros;  
e) transferência especialista: adequada para transferência de conhecimento 

especializado ou perito sobre tarefa pouco freqüente. A necessidade ou 

problema não precisa ser interpretado, basta citá-lo claramente para que o 
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especialista ou perito possa intervir. É tipicamente o caso de consultar os 

membros do setor ou da organização sobre um assunto ou problema. Neste 

caso, a gerência tem que estimular a criação de redes ou comunidades, 

através do estímulo de trocas de idéias que possam motivar a organização 

dessas redes. 

 

Além disso, Dixon também observa que existe uma questão de quem veio primeiro, 

o ovo ou a galinha, no que se refere a criar a cultura do aprendizado ou promover a 

prática de troca de idéias entre as pessoas. Essa é uma decisão importante e cabe à 

gerência. A maioria das empresas observadas pela autora tenta implantar uma 

cultura de aprendizado tal que o ambiente esteja afável, não competitivo 

internamente, e receptivo, colaborativo a troca e transferência de conhecimento49.  A 

autora descobriu que, se as pessoas começam a compartilhar idéias sobre assuntos 

que realmente julgam importantes, o próprio compartilhamento faz com que nasça a 

cultura do aprendizado na organização. Fato confirmado em outro estudo sobre 

gestão do conhecimento dentro do cenário competitivo atual e o papel da gestão do 

conhecimento hoje nas organizações, conforme citado neste trabalho, na segunda 

onda da gestão do conhecimento (HUYSMAN; DE WIT, 2004). Nesse sentido, pode-

se inferir pelo exposto que a escolha e promoção dos mecanismos adequados pela 

gerência é um dos elementos importantes para catalisar este processo e promover o 

aumento do conhecimento organizacional e o seu uso efetivo. 

 

 

2.5.3.3 As dimensões características dos mecanismos: riqueza e alcance 

 

A característica do mecanismo de transferência também é relevante. Chai, Gregory 

e Shi basearam-se em duas dimensões propostas por Evans e Wurster (1997), para 

explicar a mudança da economia da informação trazida pela internet, para 

caracterizar os mecanismos de transferência de conhecimento (CHAI; GREGORY; 

SHI, 2003). Essas dimensões tratam do: 

 

                                                        
49 Adaptado de Dixon (2000b). 
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a) grau de riqueza do mecanismo de aprendizagem: se refere ao escopo 

(amplitude) alcançado, à customização e à interatividade do conhecimento 

ou de novas experiências transferidos;    
b) alcance do mecanismo de aprendizagem: que se refere ao grau de 

conectividade do processo, ou seja, quanto da população-alvo ou número de 

profissionais atingidos pelo processo. 

 

Características Alcance Riqueza 

Dimensões • Número de 

recebedores; 

• Capacidade de 

transpor as barreiras 
departamentais e 

funcionais; 

• Capacidade de 

transpor distâncias 

geográficas; 

• Capacidade de 
transpor a barreira 

temporal. 

• Capacidade de 

transferir muita 

informação de uma só 

vez; 

• Capacidade de 
transferir um escopo 

amplo de informações 

de natureza distinta de 

uma só vez; 

• Alta interatividade entre 

remetente e recebedor. 

Quadro 4 - Comparativos entre as características de riqueza e alcance dos    
 mecanismos de transferência de conhecimento 

Fonte: CHAI; GREGORY; SHI, 2003, p. 719.  
 

No caso de conhecimento tácito, de alto teor de ambigüidade causal, os 

mecanismos que favorecem são aqueles de interação pessoal, pois a linguagem 

face-a-face facilita contextualizar e eliminar as ambigüidades ou dúvidas; porém, a 

riqueza do mecanismo também envolve o tempo de interação entre gerador e 

recebedor do conhecimento para sua efetividade, portanto curtos tempos de 

interação não garantiriam a transferência do conhecimento. Há uma aparente 

relação de trade off (escolha com um custo de oportunidade assumido) entre essas 

duas características dos mecanismos (CHAI; GREGORY; SHI, 2003). Além disso, 

observa-se que mecanismos com alta riqueza têm baixo alcance, e vice-versa. 

 

A contribuição dos autores foi disponibilizar a relação entre as características, de 

riqueza e alcance, e os mecanismos estudados numa matriz de análise ortogonal. 
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Neste estudo, a característica de alcance foi interpretada como sendo de impacto 

individual (poucos recebedores), de equipes (um grupo ou vários grupos) e 

organizacional (alcance de toda população), ao invés do número de recebedores 

alcançados, conforme Esquema 9: 

 

 

 
Esquema 9 - Grau de riqueza e alcance dos mecanismos:  alguns  

 exemplos observados em pesquisa por CHAI,  
 GREGORY e SHI 

Fonte:  CHAI; GREGORY; SHI, 2003, p. 720.  
Nota: Adaptado pelo autor 

 

 

Existe uma relação entre o alcance e a riqueza do mecanismo que permite 

caracterizá-lo dentro do contexto do processo de capilarização do conhecimento. Os 

mecanismos podem ser tanto usados para notificar sobre o conteúdo, ou seja, a 

pessoa fica ciente que existe aquele conteúdo. Neste caso o grau de riqueza do 

conteúdo é menor do que a necessidade que o potencial usuário requer para 

internalizar o conhecimento. Porém, a partir da notificação, havendo motivação para 

esta internalização do conteúdo, utilizar-se-ia um mecanismo de transferência com 

alcance menor e riqueza maior do conteúdo (CHAI et al, 2003, p.721). Ou seja, o 

que se propõe aqui é que devem ser combinados mecanismos de notificação e de 

transferência de conteúdo numa estrutura de capilarização de conhecimento de 

acordo com cada tipo de conhecimento, visando uma integração dinâmica entre 

gerar a “notícia” e permitir a incorporação do conteúdo. Por exemplo, no caso de 

uma auditoria de procedimentos pode-se notificar a equipe do setor auditado de não-

Facilitadores ou
Promotores

Organização Indivíduo 

Alta 

Baixa 

Equipes 

Média 

Alcance do Mecanismo 
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iq

ue
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o 
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he
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m
en

to
 Transferência

Pessoal 
 

Benchmarking 

Periódicos 
Auditorias

Operacionais 
Guias de 
Melhores 
Práticas 

  
Fóruns Equipes de

melhoria 



 78

conformidades ou de problemas técnicos observados; o alcance neste caso é de 

nível médio, ou seja, chega à equipe com riqueza de conteúdo baixa. A 

internalização do conhecimento, ou seja, poder sanar o problema ou a não-

conformidade, se dará através da intervenção de um especialista, por exemplo, um 

mecanismo de transferência pessoal de alcance baixo, individual ou da equipe local, 

e de alto grau de riqueza. Ou seja, os mecanismos de maior alcance e menor 

riqueza servem mais para notificar do que transferir conhecimento e disparam 

necessidades de internalização de conhecimentos. Por sua vez, esses 

conhecimentos são incorporados através de mecanismos de menor alcance e de 

maior riqueza. O uso de estratégias de notificação adequadas pode ser um fator que 

além de notificar, possibilita o incentivo e a propagação de tal forma que seja 

favorecido um ciclo ou uma gestão dinâmica de capilarização do conhecimento. 

  

2.6 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

A seguir será desenvolvida a teoria sobre LA, baseando-se em estudo realizado 

(WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ,  2001), em literatura relevante e correlata 

ao tema, principalmente associada ao modelo integrado de criação de conhecimento 

de Nonaka e Takeuchi (1997), sistemas e processos de gestão e capilarização de 
LA  pesquisados em diversas organizações governamentais, institutos e empresas. 

 
Serão inicialmente caracterizadas as LA, em seguida será criada uma definição, seu 

comparativo com outros instrumentos de conhecimento, seu conteúdo. Serão 
avaliados os ciclos de aprendizagem e modelos adotados para gerir LA. Por fim, 

será elaborado um modelo de referência para LA e mecanismos como protocolo 

para a realização da pesquisa. 

 

2.6.1 Características e definições de LA 

 

LA provenientes de experiências adquiridas no trabalho são uma forma de 

conhecimento organizacional particularmente importantes. A partir do registro de 



 79

sucessos ou fracassos, as LA permitem que o conhecimento explicitado nelas possa 

ser utilizado para a melhoria dos processos organizacionais (WEBER et al., 1999). 
  

2.6.1.1 Principais características 

 

O resultado pretendido de uma prática é observado a partir da execução e análise 

das atividades planejadas, podendo se tornar uma lição aprendida no nível individual 

ou local do conhecimento.   

 

A validação do resultado e o ganho ou perda atingida irão caracterizar a experiência 

como valiosa para o processo, e ela  poderá ser considerada como um dos 

elementos unitários para construção ou aumento do conhecimento organizacional. 

Assim, uma lição aprendida se caracteriza como uma experiência positiva ou 

negativa cujo conteúdo proveio da execução de uma atividade, dentro de um 

contexto, sob ordenação de padrões culturais próprios, envolveu experiência e teve 

impacto no processo em questão50. 

 

O conteúdo dessa experiência, quando registrado e capilarizado, é uma lição 

identificada que pode se tornar uma lição aprendida para outros, quando replicada 

ou aplicada por eles (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001). A utilização 

situacional ou a adoção do conteúdo de uma lição trará beneficio à atividade, com 

intensidade igual ao conseguido anteriormente, ou de grau similar. 

 
As organizações que possuem sistemas de gestão de LA descrevem propósitos ou 

finalidades que incluem várias perspectivas de melhoria do resultado dentro e entre 

as equipes de trabalho e da organização (JURAN, 1992, 1993, 1995; JURAN; 

GRYNA, 1991; ISHIKAWA, 1993; CROSBY, 1992; DEMING, 1990; ALBRECHT, 

1994, 1999; BICKFORD, 2000), a saber: 

 

a) evitar desperdícios de recursos; 

b) aumentar a segurança ocupacional, da saúde e do trabalho; 

c) evitar retrabalhos; 
                                                        
50 Adaptado de Davenport (1997). 
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d) aumentar a excelência operacional; 

e) aumentar a qualidade do processo ou a percebida pelo cliente; 

f) adequar as características de produtos e serviços; 

g) conseguir tempo de resposta rápida às necessidades de mercado; 

h) tomar ações corretivas para novas diretrizes;  

i) prevenir recorrência de acidentes. 

 

2.6.1.2 Definições 

 
Numa visão bastante simplista, Stewart definiu as LA como sendo diretrizes, dicas 

ou listas de verificação daquilo que deu certo ou errado num determinado evento 
(STEWART, 1997). Nos últimos cinco anos, a conceituação sobre LA e sua 

importância tem evoluído dentro do escopo do conhecimento organizacional. As LA, 

metaforicamente, são como gotas de saber técnico, operacional ou funcional que, 

quando replicadas, permitem a formação de rios com fluxo de conhecimento que 

desembocam num mar de vantagens para a organização. A definição de lição 

aprendida deverá trazer este significado de resultado e escopo incorporado no seu 

conteúdo. 

 

A Society for Effective Lessons Learned Sharing - SELLS, sociedade com missão de 

propagar e incentivar a implantação de processos de gestão para geração e 

compartilhamento de LA, uma das organizações mais atuantes na sistematização e 

estruturação de sistemas integrados de LA, ligada ao Departamento de Energia do 

Governo dos Estados Unidos (DOE – Department of Energy), define lição aprendida, 

conforme sua norma técnica, como sendo:  
Uma boa prática de trabalho ou atitude inovadora que é adquirida e 
compartilhada para promover a replicação, ou então uma prática ou 
experiência adversa que é adquirida e compartilhada para evitar 
recorrência. (SELLS, 1999, 2004; tradução nossa). 

 

Nessa definição, também não se passa a idéia de resultado, diferentemente da 

definição utilizada pelas agências espaciais americana (NASA), européia (ESA) e 

japonesa (NASDA):  
Uma Lição Aprendida é conhecimento ou entendimento adquirido por 
experiência. A experiência pode ser positiva, tal como numa missão 
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ou teste com sucesso, ou negativa, tal como numa falha ou 
ocorrência. Sucessos são também considerados fontes e lições 
aprendidas. Uma lição aprendida tem que ser significativa no que se 
refere ao impacto real ou assumido nas operações, validada factual e 
tecnicamente e aplicável, no que tange a um projeto específico, 
processo ou decisão que reduz ou elimine o potencial relacionado à 
falha ou ocorrência ou reforce o resultado positivo. (SECCHI, 199951 
apud WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001; tradução 
nossa) 

 
Neste caso, há uma visão que liga as características da lição aprendida aos 

aspectos relativos ao seu reuso, em qual escopo e com que impacto no processo. 

 

Um elemento complementar, não explorado nas definições citadas, poderia ser 

adicionado. Ele destacaria o papel da lição aprendida como um instrumento de 

acúmulo do patrimônio educacional da organização.  

 

Combinando-se os conceitos, propõe-se seguir uma definição nossa: “uma lição 

aprendida é conhecimento adquirido por experiência, positiva ou negativa, dentro de 

um contexto, sob ordenação de padrões culturais próprios, com impacto real e 

significativo; é validada factual e tecnicamente, aplicável num projeto, processo, 

operação ou tomada de decisão de forma a se constituir como parte do patrimônio 

educacional da organização; visa aumentar o resultado ou, então, reduzir ou eliminar 

os custos do impacto negativo de falhas e ocorrências”.. 

 

2.6.1.3 A Lição Aprendida e outros instrumentos de conhecimento 

 

Neste item será feita uma classificação para posicionar o escopo teórico que envolve 

este trabalho. Essa distinção foi estruturada em pesquisa e por fontes correlatas que 

se utilizam desses artefatos para a incorporação de experiências no conhecimento 

ou na memória organizacional dentro da gestão do conhecimento. 

 

O Quadro 5 resume aspectos de contexto que cada um dos artefatos traz em 

relação aos seguintes fatores ou características (WEBER; AHA; BECERRA-

FERNANDEZ, 2001): 

                                                        
51 SECCHI, P. (Ed.). Proceedings of Alerts and LL: an effective way to prevent failures and problems.  
   Noordwijk: ESTEC, 1999. (Technical Report WPP-167). 
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a) origem:  se origina a partir de experiência ou não; 

b) aplicação: refere-se a uma atividade, decisão ou processo; 

c) resultados: se engloba resultado positivo, negativo ou ambos;  

d) orientação: dirigida para suportar a organização ou a indústria. 

 

Os instrumentos que estão em negrito, no Quadro 5: Lições, Regras ou 

Procedimentos, Relatórios de Incidentes, Memórias Corporativas, Casos e Melhores 

Práticas – Benchmarking Interno (SZULANSKI, 1994) – fazem parte do escopo deste 

trabalho.  Esses instrumentos serão tratados conceitualmente como LA, para efeito 

do sistema de gestão de gerenciamento e compartilhamento de conhecimento que 

será avaliado. 
  

Instrumentos de 
conhecimento 

Originado de 
experiências?

Descreve 
processo 
completo?

Descreve 
falhas, erros 
ou 
ocorrências?

Descreve 
sucessos? 

Orientação 

Lições 
Aprendidas 

Sim 
 

Não Sim Sim Organização

Regras ou 
Procedimentos

Sim Possível Não Não, 
Adequação 

Organização

Relatórios de 
Incidentes 

Sim Não Sim Não Organização

Alertas Sim Não Sim Não Indústria 
Memórias 

Corporativas 
Possível Possível Sim Sim Organização

Casos Sim Possível Possível Sim Organização
Melhores 
Práticas – 

Benchmarking 
Interno 

Possível Sim Não Sim Organização

Melhores 
Práticas – 

Benchmarking 
Competitivo 

Possível Sim Não Sim Indústria 

 
Quadro 5 - Distinção de alguns instrumentos de conhecimento 
Fonte: adaptado de WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001, p. 4.  

 

As características desses instrumentos e seu relacionamento ou correlações com as 
LA serão descritas a seguir. 

 
Regras ou procedimentos: são lições também, ligadas a um conjunto de 

precedentes ou condições com uma sugestão de conseqüência adequada. Como 

exemplo, uma instrução associada a um procedimento específico, com os cuidados 
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devidos para realizar uma operação num equipamento. A lição aprendida demanda 

mais conhecimento do usuário para o uso ou reuso do que uma regra, pois envolve 

normalmente uma sugestão para resolução de um problema. A regra tem que ser 

seguida à risca. No caso da lição aprendida, pode-se prever seu contexto num 

escopo parcial, passível de interpretação da pessoa para seu uso na situação em 

questão (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001). 

 
Relatórios de incidentes: esses instrumentos descrevem uma experiência mal 

sucedida ou um acidente. Descrevem argumentos do incidente sem colocação de 

nenhuma recomendação. O uso deste instrumento é típico para memória de 

segurança e investigação de acidentes (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 

2001). Pode-se usar o mesmo tipo de mecanismo ou comunicação para capilarizar 
alertas e LA. 

 
Alertas: são instrumentos que relatam experiência negativa ou mal sucedida 

também. São relatos de problemas vivenciados com alguma tecnologia específica 

aplicável à organização dentro de uma mesma indústria. São organizados de forma 

conjunta entre várias organizações que utilizam as mesmas tecnologias e 

fornecedores (SECCHI, 199952 apud WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 

2001).  Pode-se usar o mesmo tipo de mecanismo ou comunicação para capilarizar 
alertas e LA. Alertas são fontes potenciais para geração de novas lições. 

 

Memórias corporativas: a memória corporativa é o arquivo vivo, explícito, que 

guarda o histórico e o conhecimento da empresa. Serve como um repositório de 

instrumentos de conhecimento que tem como um objetivo principal aumentar a 

performance dos processos da empresa. Portanto, a memória pode incluir todos os 

instrumentos aqui citados, além de acervo técnico, histórias corporativas, entre 

outros (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001). 

 
Casos: conceitualmente, o caso é semelhante à lição aprendida.  Um sistema 

baseado em casos é organizado e indexado para realização de uma tarefa 

específica, ao contrário da lição aprendida que pode beneficiar seu reuso em várias 

                                                        
52 SECCHI, P. (Ed.). Proceedings of Alerts and LL: an effective way to prevent failures and problems.  
   Noordwijk: ESTEC, 1999. (Technical Report WPP-167). 
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tarefas, dependendo do seu conteúdo (KOLODNER, 199353 apud WEBER; AHA; 

BECERRA-FERNANDEZ, 2001). O caso também pode ser tratado no mesmo ciclo 
das LA para comunicação e capilarização. 

 
Melhores práticas: têm-se duas vertentes a considerar: a primeira é a transferência 

de uma prática dentro da organização ou entre suas unidades (intra-organizacional) 

e a segunda, que é um fenômeno que envolve buscar e incorporar melhores 

práticas, comparando-se com a indústria e internalizando as práticas dos 

concorrentes (inter organizacional), no caso conhecido como benchmarking 

competitivo (SZULANSKI, 1994). Outra forma de se praticar o benchmarking 

competitivo é adquirindo tecnologia. O conhecimento da melhor prática da 

organização é um elemento de interesse para esse trabalho; pode ser oriundo de 
uma ou várias LA, porém já incorporadas na prática localmente. Sua efetividade é 

comprovada e trará benefício à organização quando essa prática for transferida para 

outros pontos da mesma. Assim, a organização estará usufruindo de conhecimento 

existente, elevando ou nivelando a performance de seus processos. Essas melhorias 

de processo são oriundas de projetos de melhoria da qualidade ou de reengenharia 

(JURAN, 1995; O’LEARY, 199954 apud WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 

2001).   

 

Uma estratégia eficaz e completa de Gestão do Conhecimento deve considerar 

como requisito um amplo escopo de instrumentos de conhecimento. Deverá prever 

uma orientação para reuso das informações e conhecimentos organizacionais na 
estratégia da implantação do sistema de gestão das LA (MAHE; RIEU; 

BEAUCHENE, 199655 apud WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001). Pois os 

aspectos funcionais de como são classificados os conteúdos e sua incorporação na 

base de conhecimento organizacional, através de instrumentos adequados, irão 

permitir maior ou menor possibilidade do uso desse conhecimento, conhecimento 

esse que é uma grande parte de tudo que se sabe na organização.  

                                                        
53 KOLODNER, J. Case-based reasoning. Los Altos: Morgan Kaudmann, 1993. 
54 O’LEARY, D. E. Intelligence: new visions of aI in practice. Knowledge Management for Best  
   Practices, v. 4, n. 10, p. 12-24, 1999. 
55 MAHE, S.; RIEU, C.; BEAUCHENE, D. An original model to organize know-how in a benchmarking  
   contexte.  BANFF WORKSHOP ON KNOWLEDGE ACQUISITION FOR KNOWLEDGE BASED  
   SYSTEMS, 10., 1996. Proceedings … Disponível em:  
   <http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/mahe/maherieu.html> .  
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2.6.2 Ciclos de aprendizagem: caracterizando o processo de LA 

 

Os modelos que relacionam a gestão de sistemas e processos de LA originam-

se dos modelos filosóficos da aprendizagem, que deram sustentação para 

aplicação na gestão de controle e a melhoria contínua da qualidade, que hoje 

fazem parte dos ciclos de compartilhamento de conhecimento das organizações, 

conforme citado anteriormente neste trabalho. 

 
Uma LA é um instrumento de conhecimento tácito e local. Um exemplo simples para 

ilustrar pode ser quando uma criança, pela primeira vez, coloca a palma de sua mão 

na tampa da porta do forno ligado56 e descobre a sensação da queima e sua 

conseqüente dor. Esse aprendizado, que envolve contexto e experimentação, levará 

a criança a esboçar constantemente uma reação de “não se pode por a mão aí”, 

verbal ou por algum sinal, toda vez que estiver próxima do forno, 

independentemente do forno estar ligado ou não. Seu modelo mental se construirá 

em relação a essas filtragens e experiência para este ato, que serão incorporadas 

em seus atos e comportamento. 

 

Isso não é suficiente para a captura de todo conhecimento contido nesse caso, 

porém esta modelagem permite que se enxergue o modelo de aprendizagem como 

um processo.  Essa forma de aprendizagem individual é parte integrante da vida e é 

um processo integrado à natureza humana em todas as dimensões, pessoal, 

profissional e social.  

 

O processo de aprendizagem deve transcender o do indivíduo. Assim, terá mais 

força no aprendizado organizacional. Fazendo um paralelo com Marchese, o 

conhecimento da organização será construído a partir do seguinte conceito: “Nós 

aprendemos quando Eu aprendo” (MARCHESE, 1997, p. 19, tradução nossa). 

 

E, ainda, de acordo com Marchese: 

                                                        
56 Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). 
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Todas as injunções da gestão voltada para qualidade (excelência), 
como Deming e Senge têm destacado, são a favor da aprendizagem 
organizacional. Um elemento-chave para a melhoria contínua é a 
coleta sistemática, interpretação e uso das informações para fins de 
aprimoramento. (MARCHESE, 1997, p. 20, tradução nossa). 
 

 
 A mensagem desse conceito é a motivação direta ao compartilhamento para 

construção do aprendizado e conhecimento organizacional. Pois, se eu aprendo, 

meu aprendizado pode ser coletado, interpretado e usado por outros para fins de 

aprimoramento. Além disso, pode ser armazenado de forma impessoal e 

disponibilizado para aprendizado ulterior. O meta-conceito, neste caso, é a 

possibilidade de reaprender. A tecnologia de informação é o grande catalisador 

deste processo e deve ser explorado para servir a esse fim.  

 

O cenário apresentado acima é uma prática desejável na organização e é 
encontrado em sistemas de LA em diversos ambientes pesquisados, tais como de 

defesa (pesquisa realizada no material aberto a civis), agências reguladoras, assim 

como de energia e outras organizações governamentais, comerciais e industriais 

que buscam a capilarização de lições validadas através de experiências positivas ou 

negativas, durante a execução de missões, projetos, tarefas ou operações 

cotidianas nos ambientes em questão. 

 

O ciclo de gestão dos sistemas de LA, computadorizados ou não, tende a seguir as 

características dos modelos utilizados nas práticas de gestão do conhecimento, 

onde mudam as palavras, porém se assemelham aos ciclos e modelos de 

aprendizagem citados, incluindo os seguintes subprocessos57:  

 
a) conhecimento gerado: é coletado na fonte situacional da experiência 

(como o exemplo da criança: queima da mão na porta do forno); 
b) armazenado: é validado seu efeito prático e salvo de forma codificada para 

futuro reuso (no caso anteriormente citado, pela própria criança), porém 

poderá ser explicitado;  

                                                        
57 Adaptado de Mertins, Heisig e Vorbek (2003). 
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c) distribuído: é feita a disseminação para que outros possam usufruir da 

experiência (neste caso, a capilarização é feita com o aviso codificado a 

outros, toda vez que estiver perto da porta do forno ou qualquer outra 

associação com o fato); 
d) aplicado: reuso da informação ou experiência efetivada no processo de 

comportamento (em face do exemplo supracitado, pelo ato da criança não 

tocar na porta do forno, neste caso, trazendo benefícios significativos).   

 

O ciclo de gestão do conhecimento58 apresentado, quando efetivo, traz benefícios 

significativos aos processos empresariais afetados (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998b),  permitindo uma eficácia operacional e estratégica maior com um 

conseqüente maior potencial de competitividade sustentável (PORTER, 1996; 

SANCHES; XANTHOPOYLOS, 2000). 

 

2.6.3 Modelos de gestão e sistemas de LA 

 
No caso específico das LA o modelo para sua gestão será apresentado em duas 

perspectivas; a primeira com foco em sistemas, conforme Weber, Aha e Becerra-

Fernandez, para fins de elaboração de sistema de informação inteligente de gestão 

de LA. Neste caso, o ponto de partida é com a lição já gerada por algum membro da 

organização. A segunda perspectiva terá foco gerencial, ou seja, o ciclo de vida da 

LA, que nasce com a geração da lição em loco até sua incorporação ao 

conhecimento corporativo, conforme Voit et al. (2004). Os modelos são 

complementares e servirão para geração de modelo adaptado, de modo a dar 

suporte teórico a esse trabalho. 

 

2.6.3.1 Modelo genérico de LA (WEBER, AHA, BECERRA-FERNANDEZ, 2001) 

 

O esquema apresentado (Esquema 10) foi baseado em modelo criado em pesquisa 
de sistemas e processos de gestão de LA (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 

                                                        
58 Adaptado do ciclo conhecimento gerado, armazenado, distribuído, aplicado (MERTINS; HEISIG;  
   VORBECK, 2003). 
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2001). O modelo representa de forma adequada o processo sistêmico e promove um 

ciclo com subprocessos que levam em consideração os elementos fundamentados 
pela definição de LA apresentada (SECCHI, 199959 apud WEBER; AHA; BECERRA-

FERNANDEZ, 2001).  
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Esquema 10 - Um processo genérico de LA 
Fonte: WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001, p. 8. 

 

 

Algumas considerações foram feitas pelos autores para elaboração do modelo, 

provenientes da pesquisa realizada sobre sistemas de LA: 

 
a) processos de LA são onipresentes,   indispensáveis para alavancagem do 

conhecimento na organização; 

b) a maioria dos sistemas usa ferramentas estáticas de recuperação, não tem 

métodos efetivos de distribuição das lições para potenciais usuários. Os 

autores se referem a esse fenômeno como o gap da distribuição; 
c) poucos ambientes fazem análise de custo/benefício relativo às LA; 

d) Menos de 10% das organizações pesquisadas utilizavam sistemas 

computacionais para o sistema; 

e) a falta de disseminação ativa resulta do não uso de sistema computacional 

ou pelo fato das lições se incorporarem imediatamente nos processos em 

                                                        
59 SECCHI, P. (Ed.). Proceedings of Alerts and LL: an effective way to prevent failures and problems.  
   Noordwijk: ESTEC, 1999. (Technical Report WPP-167). 
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questão; porém, isso é improvável na maioria dos ambientes, principalmente 

nos governamentais, onde o trâmite de incorporação é lento; 

f) os sistemas de gerenciamento não estão cumprindo suas metas em 

promover a elevação do conhecimento organizacional. Por um lado, isso 
acontece porque as LA são registradas em campos de texto livre, quando 

existe o sistema, e, por outro lado, pelos sistemas não estarem integrados 

ao processo decisório da organização, fator crítico de sucesso para que um 

sistema possa contribuir com a gestão de conhecimento da empresa. 

 

A partir dessas observações, os autores decidiram estudar de forma mais rigorosa e 
categorizar as características que permitem que sistemas de LA tratem 

adequadamente essas questões 

 

Os autores classificaram as principais características de métodos, mecanismos do 
processo de gestão de LA, através da análise de sistemas e modelos observados na 

pesquisa para cada um dos seguintes subprocessos apresentados no modelo. 

 

Coletar: este subprocesso tem seis mecanismos básicos, quatro observados na 

pesquisa e dois propostos pelos autores, a saber: 

 
a) coleta passiva: um membro da organização submete suas lições, utilizando 

formulário próprio, por exemplo, online. Existem as funções de help online e 

exemplos; 
b) coleta após ação: as lições são coletadas após uma operação ter sido 

realizada; pode ser um projeto ou uma missão, no caso militar. Toda 

organização pode se beneficiar com a coleta de lições durante ou próximo 

do fechamento de projetos (VANDEVILLE; SHAIKH, 199960 apud WEBER; 

AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001); 
c) coleta pró-ativa: Neste caso, lições podem ser recuperadas enquanto se 

tenta sanar um problema ou situação. Um exemplo disso, é o assistente do 

                                                        
60 VANDEVILLE, J. V.; SHAIKH, M. A.  A structured approximate reasoning-based approach for  
   gathering lessons learned information from system development projects. Systems Engineering, v.  
   2, n. 4, p. 242-247, 1999. 
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Microsoft Office®, que á ativado para ajudar a resolver problema durante a 

execução de tarefas no software; 
d) coleta através de busca ativa: envolve a localização de lições em 

documentos e em comunicações com membros da organização (KNIGHT; 

AHA, 200061 apud WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001) 

e) coleta ativa militar: usada em organizações militares (TULAK, 199962 apud 

WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001). Consiste num processo 

dirigido que envolve buscar lições para a solução de problemas específicos 

identificados. Um evento é programado e realizado com intuito de obter 

lições relevantes. O processo percorre as seguintes fases: Análise e 

planejamento de uma missão, realização da missão, operação de coleta de 

lições, novo desdobramento da missão e elaboração de relatório;  
f) coleta interativa: Weber, Aha e Becerra-Fernandez (2001), propõe um 

sistema dinâmico de extração de lições para resolução de ambigüidades em 

tempo real pela interação entre o autor da lição e fontes relevantes de 

informação.  

 

Verificar: este subprocesso refere-se à análise do conteúdo coletado, para que se 

valide ou não a lição no que se refere a acurácia, redundância, consistência e 

relevância. A verificação também serve para combinar, adaptar ou completar lições 
existentes. São os mecanismos que instrumentalizam as LA.  

 

Armazenar: é o subprocesso que trata dos aspectos relacionados à: 

 

a) Representação; trata da forma com que o conteúdo será representado a 

partir do momento que se definiu que o registro será efetivado. Pode ser via 

formulário, por exemplo;. 

b) Indexação; este item é importante, pois será facilitado o acesso se 

relacionado adequadamente em termos de taxonomia, o ideal é permitir 

multíplos relacionamentos; 

                                                        
61 KNIGHT, C.; AHA, D. W. (Ed.) A common knowledge framework and lessons learned module.    
   Intelligent Lessons Learned Systems: Papers from the AAAI Workshop . Menlo Park: AAAI Press,  
   2000. p. 25-28. (Technical Report WS-00-08). 
62 TULAK, M. A. N.  Methodologies for collecting lessons learned. Joint Center for Lessons Learned  
   Bulletin, v. 1, n. 1, 1999. USACOM JWFC-15. 
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c) Formatação; o formato pode ser em tipos de mídia variado, tais como 

planilhas, documentos, fotos, vídeos, entre outros; 

d) Estrutura do Repositório: pode ser remota (standalone), passivo, que 

depende da motivação do usuário para acesso; ou pode ser base de dados 

integrada (datawarehousing), normalmente suportado por ferramentas que 

permitem que se usufrua de melhores condições de interconectividade dos 

conteúdos e usuários.  

 
Disseminar: este é o principal subprocesso para permitir o uso das LA. Foram 

identificados cinco métodos de disseminação: 

 
a) disseminação passiva: o usuário busca lições em sistema de recuperação 

remoto (standalone). O sistema permanece passivo. É o método mais 

tradicional, porém não efetivo; 
b) comunicados (Broadcasting): boletins ou mídia (tipo CD) são enviados a 

todos da organização ou às unidades centralizadoras de LA; 

c) busca ativa: usuários são ativamente comunicados de lições relevantes ao 

seu processo decisório; 
d) disseminação pró-ativa: o sistema constrói um modelo, a partir de perfil 

dos eventos da interface do usuário, que prevê quando deve avisá-lo de uma 

lição relevante potencialmente útil a sua atividade ou operação;  
e) disseminação reativa: o usuário pode invocar um sistema de ajuda para 

obter lições relevantes ou informações relacionadas. 

  
Uma boa parte das organizações que têm sistemas de gestão de LA usa 

disseminação passiva, que presume fortemente que os usuários sabem sobre a 

existência do sistema, sabe onde encontrá-lo, possuem as habilidades 

necessárias ou tempo para aprender a usá-lo e sabem interpretar os resultados. 

São sistemas que demandam tempo. 

 

A coleta de busca ativa e o broadcasting também são usados numa proporção 

menor. Os métodos, ativo e pró-ativo ainda estão em evolução nos sistemas de 
LA. 
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Reusar: os autores assumem que a escolha de reusar uma lição é do usuário o uso 

automático é raro, só seria concebível numa arquitetura de sistema integrado. 

Partindo dessa hipótese, foram identificadas quatro categorias de métodos de reuso: 

 
a) recomendação listada: o sistema recupera uma recomendação da lição, o 

que ocorre na maioria dos sistemas; 
b) recomendação executável: o usuário pode executar uma recomendação 

recuperada de uma lição. Essa função requer que o subprocesso de reuso 

seja integrado numa ferramenta computacional de suporte à decisão; 

c) retroalimentação do reuso: neste caso é registrado o resultado obtido com 

o reuso da lição, que ajuda a identificar a utilidade da mesma. O tempo 

dedicado a essa retroalimentação é compensado pelo benefício de poder 

eliminar lições sem utilidade relevante, por exemplo;  

d) inteligência artificial: os autores propõem o uso de inteligência artificial 

para tornar melhor ou mais efetivos os sistemas de LA, principalmente nas 

disseminações ativa e pró-ativa. 

 

No subprocesso reusar, os autores assumem a hipótese de que a lição está 

armazenada, portanto, não está incorporada na prática comum. Os autores trataram 

da incorporação de lições na fase da validação, porém nem a incorporação de uma 

lição aos documentos da empresa ou seus manuais e nem o fato de estar 

armazenada garantem o seu reuso. Aqui reside a limitação deste modelo, pois pode 

gerar um sistema eficiente, porém, sem efetivo uso para o propósito de resultado na 

organização.  

 

As formas de acesso aos dados podem ocorrerem através de dois tipos de métodos: 

puxados e empurrados (WEBER; AHA, 2002): 

 
a) Métodos puxados: incluem aqueles que demandam que o usuário faça a 

busca da informação desejada.  O método de disseminação passiva é um 

exemplo, pois utiliza uma ferramenta remota de repositório de dados ou 

boletins;  
b) Métodos empurrados: esses métodos evitam o ônus do usuário ter que 

buscar o conteúdo pretendido. A busca ativa e o broadcasting são exemplos. 
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Além desses, os centros de LA têm utilizado ferramentas de agregação de 

informações (exemplos, web crawlers, spiders) que, a partir de uma 

solicitação do usuário, buscam e recuperam lições relevantes. Os resultados 

são atualizados de forma autônoma nesses sistemas.   

 

No caso de uso de métodos empurrados existe maior probabilidade de provocar o 

uso, a incorporação do conteúdo ao conhecimento e prática das pessoas na 

organização. Porém, isso pressupõe que o trabalho realizado é através de 

computador. Nem sempre esta condição é valida em ambientes operacionais, 

industriais ou de serviços.  

 

Alguns problemas observados que limitam o uso de métodos de disseminação de 

lições, mesmo quando os métodos são tipo  empurrar, foram observados: (WEBER; 

AHA, 2002):  

 

a) a disseminação é desconectada dos processos alvos; 

b) os usuários não estão convencidos da utilidade das lições; 

c) os usuários podem não saber ou não serem lembrados de acessar o 

sistema, pois têm que usar uma ferramenta remota para o sistema; 

d) os usuários podem não dispor de tempo ou habilidade para recuperar e 

interpretar as lições textuais;  

e) os usuários podem não saber aplicar as lições com sucesso. 

 
Esses aspectos dificultam a aplicação eficaz de sistemas de LA. 

 

2.6.3.2 Modelo de ciclo de vida da Lição Aprendida 

 

Esse modelo trata a perspectiva do fluxo do conhecimento das LA, baseado no 

modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), em pesquisa de processos de gestão de LA 

(VOIT et al., 2004), fontes relevantes, como Construction Industry Institute - CII (CII, 

1997), Society for Effective Lessons Learned Sharing - SELLS (SELLS, 1999-2004) 

e seus associados. O modelo trata do ciclo de vida do processo de gestão da lição 

aprendida, conforme Esquema 11. O modelo representa de forma adequada o 
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processo de criação, análise e implementação de LA por meio de um ciclo de vida 

da lição aprendida, com subprocessos que levam em consideração os elementos 
fundamentados na definição de LA apresentada (SECCHI, 199963 apud WEBER; 

AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001).  

 

                

INCIDENTE
MOTIVADOR

CAPTURA
E

INTEGRA

CORREÇÃO DENTRO
DOS PADRÕES DO

SISTEMA (SINGLE LOOP)

MUDANÇA NOS 
SISTEMAS 

(DOUBLE LOOP)

NÃO RELEVANTE  OU
IMPRATICÁVEL

LA
EXPLORADA

Pr
oc

es
so

Fo
ru

m

S
SOCIALIZAR

E
EXTER-

NALIZAR

C
COMBINAR

I
INTERNALIZAR

LA
EXPLORADA

LA NÃO
APLICÁVEL

REVER

COMUNICAR
AÇÃO 

CORRETIVA
CAUSA

RAIZ
DESCO-
BERTA 

ANÁLISE 
DE

CLUSTER

LOCAL DA
MOTIVAÇÃO
(CLUSTER)

LOCAL
DA SO-
LUÇÃO

APRESENTAÇÕES,
REUNIÕES, BANCOS DE 
DADOS, SISTEMA de LA

POLÍTICAS
PROCEDIEMNTOS

TECNOLOGIA

LA – LIÇÃO
APRENDIDA

Modelo de Processo de LA RESULTADO

INCIDENTE
MOTIVADOR

CAPTURA
E

INTEGRA

CORREÇÃO DENTRO
DOS PADRÕES DO

SISTEMA (SINGLE LOOP)

MUDANÇA NOS 
SISTEMAS 

(DOUBLE LOOP)

NÃO RELEVANTE  OU
IMPRATICÁVEL

LA
EXPLORADA

Pr
oc

es
so

Fo
ru

m

S
SOCIALIZAR

E
EXTER-

NALIZAR

C
COMBINAR

I
INTERNALIZAR

LA
EXPLORADA

LA NÃO
APLICÁVEL

REVER

COMUNICAR
AÇÃO 

CORRETIVA
CAUSA

RAIZ
DESCO-
BERTA 

ANÁLISE 
DE

CLUSTER

LOCAL DA
MOTIVAÇÃO
(CLUSTER)

LOCAL
DA SO-
LUÇÃO

APRESENTAÇÕES,
REUNIÕES, BANCOS DE 
DADOS, SISTEMA de LA

POLÍTICAS
PROCEDIEMNTOS

TECNOLOGIA

LA – LIÇÃO
APRENDIDA

Modelo de Processo de LA RESULTADO

 
Esquema 11 - Ciclo de vida de uma lição aprendida.  
Fonte: VOIT et al., 2004, p. 7. 

 

 

O paralelo feito nesse ciclo com o modelo integrado de Nonaka e Takeuchi envolve 

os seguintes aspectos: 

 
a) socialização: o aprendizado é induzido a partir de um fator ou incidente 

motivador que irá culminar na internalização ou incorporação do 

conhecimento das lições geradas e permitir sua explicitação. Ao se 

defrontarem com um incidente, no local específico do processo, as pessoas 

irão levantar dados e coletar elementos de acordo com a situação, o que 

permitirá a elucidação da natureza tácita do problema ou da alternativa a ser 

elaborada para o processo em questão. Esse compartilhamento do 

conhecimento tácito das pessoas compõe a socialização; 

b) externalização: a partir da socialização, as pessoas envolvidas irão 

investigar as possíveis causas, servindo-se, para isso, da discussão e da 

documentação de suas descobertas. Isso envolverá coleta e análise de 

                                                        
63 SECCHI, P. (Ed.). Proceedings of Alerts and LL: an effective way to prevent failures and problems.  
   Noordwijk: ESTEC, 1999. 
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dados. Por exemplo, se fosse uma proposta de melhoria, seriam seguidos os 

passos de metodologias de análise e solução de problemas –5W1H– ou 

ciclos tipo PDCA (DEMING, 1997; GARVIN, 1993). O escopo da análise e 

busca dessas causas pode envolver competências e especialidades 

localizadas em vários pontos da organização ou fora dela. Nesse estágio 

ocorre a criação de conceitos para encaminhamento, ou seja, a 
externalização; 

c) combinação: após a conclusão das análises e modelagem dos elementos 

causais, as informações são combinadas para que se possam gerar as 

recomendações.  Essas podem ser: ações corretivas, uma nova solução 

para um novo patamar para o processo ou um novo modelo. Os 

instrumentos aqui compõem documentos, relatórios, material pesquisado, 

apresentações, banco de dados, pesquisas, correspondências, entre outros 

– itens comuns num sistema de LA; 

d) internalização: os receptores das lições poderão levar em consideração as 

propostas em dois níveis, para efeito de validação e decisão: 

· ações isoladas (single loop): ações de cunho imediato, do tipo de uma 

ação corretiva para sanar uma situação. Neste caso, os padrões e 

regras gerais do sistema da organização não são afetados; ou 

· ações integradas (double loop): mudanças de impacto nas rotinas, 

processos, estruturas, sistemas e tecnologia que regem o sistema da 

organização.  

Assim, uma vez que haja uma decisão sobre a relevância das lições, as 

pessoas ou os grupos executam as ações isoladas ou integradas 
recomendadas.  Ocorre, então, a internalização das lições, que passam a ser 

LA.  A difusão poderá ser feita para toda a organização, para usufruto dos 

benefícios esperados. O processo termina aqui. 
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2.7 QUADRO TEÓRICO: PROTOCOLO DA PESQUISA 

 

Nesta seção será descrito o quadro teórico que deu base para o desenvolvimento do 

protocolo da pesquisa.  

 
Inicialmente será gerado um modelo integrado para gestão de LA. A partir do 

modelo, serão descritos os mecanismos suportados pelos modelos descritos e 

pesquisados na literatura de compartilhamento e difusão do conhecimento, que 

permitem a capilarização do conhecimento na empresa. A base do modelo estará 

alicerçada na definição de lição aprendida proposta pelo autor deste trabalho.  

 

A hipótese inicial é a de que os ambientes pesquisados possuem condições 

capacitadoras e facilitadoras para criação do conhecimento organizacional. Entre 

elas, podemos citar: intenção, autonomia, flutuação e caos criativo, redundância de 

informações e diversidade. 
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2.7.1 Modelo de gestão integrado de sistema de LA 

 

A partir dos modelos de Weber, Aha e Becerra-Fernandez, do modelo de ciclo de 

vida da lição aprendida (VOIT et al., 2004) e do modelo de cinco fases de criação do 

conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), foram combinados os elementos e 

inseridos outros, complementares, conforme mostra o Esquema 12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 12 - Modelo integrado de gestão de sistema de lições aprendidas  
Fonte: elaborada pelo autor 
 

 

O modelo situa o sistema de gestão de LA dentro de um escopo maior na 

organização, hierarquizado pelo conhecimento organizacional, a gestão do 
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conhecimento, dentro da qual a lição aprendida é um dos instrumentos de 

conhecimento da empresa. 

 

O ciclo está dividido em subprocessos diretos, em face à gestão e atividades que 

viabilizam o sistema ou geram impacto no processo decisório da organização. 

 

 

2.7.1.1 Subprocessos 

 
Geração da lição aprendida: a partir de um incidente ou fato motivador num 

determinado setor da organização, seja operacional ou administrativo, ou, então, 

escopo de atuação, como um projeto, surge a possibilidade de induzir um 

aprendizado que poderá se transformar numa lição. 

 

 Nesta fase, existe a socialização, tácito para tácito, pois as práticas comuns e o 

conhecimento escondido na mente de cada um permitem o exercício do 

conhecimento empático. A forma de atuação é fluida.  Pode-se recorrer a todos os 

ativos de conhecimento da empresa ou externos. A externalização do conhecimento, 

tácito para explícito, ocorre, pois, a partir de discussões, levantamentos e análises; 

elaboraram-se recomendações, em forma de lição aprendida, relativas ao escopo do 

estudo.  

 
A atividade de geração de LA pode ser exercitada por qualquer membro ou grupo da 

organização que contribuirá para a elevação de seu conhecimento e o da 

organização, quando esse for relevante.  

 

O processo de geração de lições é um processo latente e contínuo. Dispara à 

medida da necessidade de trazer solução a problemas e ter impacto desejado nos 

outros fatores objetivos, já colocados neste texto. 

 
Análise e Validação: este subprocesso envolve a avaliação, revisão e destinação 

do conteúdo das LA elaboradas.  
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Seu ambiente pode ser um centro ou pontos acumuladores de LA que possuem 

pessoas com conhecimento, competência e autonomia para analisar e validar o 

conteúdo das lições. O perfil das pessoas envolve especialistas, consultores, 

mentores e profissionais com experiência comprovada (SZULANSKI, 1994).  

 

Neste estágio, ocorre a externalização do conhecimento, tácito para explícito, pois 

pode haver revisão e complementação de conteúdo. Ocorre combinação do 

conhecimento, explícito para explícito, pois é o ponto no processo de avaliar 

redundâncias, complementações ou combinações de conteúdo já incorporado. Suas 

atitudes e decisões são delimitadas pelas políticas, procedimentos e a tecnologia. 

Esses fatores podem ser inibidores para a adoção das recomendações da lição, no 

caso da tecnologia, por exemplo, quando o patamar tecnológico não permite a 

incorporação do conteúdo proposto na lição. 

 

As lições são validadas quando relevantes; caso contrário, descartadas. As lições 

são incorporadas de forma a elevar a condição do escopo em questão, evitar custos 

ou situações indesejadas, através de ação corretiva recomendada. Essa 

incorporação é de cunho isolado ou funcional, com escopo local ou situacional. 

Essas lições passam a compor o acervo de lições da empresa para futuro reuso. 

Outra forma é a incorporação dentro do sistema empresarial, modificando as 

práticas, processos da organização ou seus produtos. Nesse caso, normalmente, 

são ações integradas com impacto interfuncional ou organizacional. 

 
Lição aprendida explicitada: explicitar a lição significa disponibilizá-la no acervo ou 

banco de dados de LA. Os focos das atividades deste estágio envolvem: 

 

a) manter um processo de gestão do conteúdo, atualizado, que garanta a 

informação certa, no lugar certo e no tempo certo (SLACK, 2002); 

b) garantir boas práticas de acesso, comunicação e integração entre o 

conteúdo do acervo, os geradores das lições e potenciais usuários do 

conteúdo, como por exemplo, participantes de redes interpessoais ou 

comunidades de conhecimento da organização;  
c) promover eventos de incentivo para a busca e uso do acervo das LA.  
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As atividades deste estágio são de responsabilidade típica de gestores da tecnologia 

da informação, porém o guardião do sucesso está nas políticas de gestão de 

conhecimento e inovação da empresa.  

 

O conteúdo principal do conhecimento, neste estágio, é a internalização do 

conhecimento, explícito para tácito, pois as LA disponíveis passam a ser potencial 

conteúdo operacional. Há a possibilidade de combinação, explícito para tácito, pois, 

com a comunicação entre partes interessadas, se promove o conhecimento 

sistêmico, ou gerador de conceitos. 

 
Uso ou Reuso: o usar ou o reusar o conteúdo é motivado pelas necessidades 

específicas de atendimento de metas ou pela aplicação de boas práticas na 

condução dos processos, projetos ou missões na organização.  

 

A decisão de adotar ou não uma lição pode ser direta, como no caso de replicação 

do conteúdo num processo ou situação. Outra forma é através de um planejamento 

de projeto ou evento piloto, por exemplo, para a possibilidade de verificação dos 

resultados, em comparação com o atual processo, atividade ou características de 

um produto em questão. 

 

O conteúdo aqui é de internalização do conhecimento, explícito para explícito. Isso 

fica evidenciado, no caso da adoção de um novo procedimento oriundo de uma lição 

incorporada. Por outro lado, também pode existir a socialização do conhecimento, 

tácito para tácito, quando da execução de um piloto ou teste para verificação de 

adaptabilidade ao processo. A partir da análise dos resultados do piloto, se decide 

ou não a adoção da prática contida na lição. Neste caso, existe a possibilidade de 

surgirem incidentes ou fatos que motivarão a geração de uma outra lição, fechando 

o ciclo proposto. 

 

Neste estágio se faz a inferência do resultado indicado pela lição no processo em 

questão. O escopo é amplo e envolve toda organização, ávida pelo aprendizado 

(SENGE, 1990). 
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2.7.1.2 Atividades viabilizadoras e de impacto no processo 

 
Coleta: a coleta, no modelo proposto, tem a função de permitir captura e integração 

dos materiais com o conteúdo das LA, para verificação, análise e validação. Os 

mecanismos de coleta computacionais foram explicitados no modelo de Weber et alli 

neste texto. Os mecanismos não-computacionais, não-eletrônicos, de comunicação 

e interação pessoal serão explicitados no item referente a mecanismos de 

compartilhamento. 

 
Tomada de ação corretiva ou incorporação ao sistema empresarial: esta 

atividade implica a adoção das recomendações pela gerência e, conseqüentemente, 

sua equipe. A velocidade de incorporação de ações corretivas ou integradas é 

fundamental para a elevação da excelência empresarial, senão o conhecimento 

ficará estocado (em arquivo eletrônico ou físico sem valor). É o caso da incorporação 

de lições e práticas nos órgãos governamentais que, devido à burocracia, têm um 

fluxo lento (WEBER; AHA; BECERRA-FERNANDEZ, 2001). No caso de ação 

corretiva, o processo de adoção é de mais facilitado e de curto prazo, pois 

normalmente é adotado na área que originou a lição.  

 

No caso de adoção de uma prática melhor ou best practice (melhor prática), 

incorporada no sistema empresarial, o caminho percorre um ciclo com os seguintes 

estágios: prova da necessidade, aprovação/aceitação, curva da aprendizagem e 

incorporação plena64. 

 

A ação gerencial deve garantir que as condições que possam impedir a adoção da 

prática ou da ação corretiva sejam suplantadas. Em sua pesquisa, Szulanski (1994, 

p. 5) destaca a dificuldade de transpor a síndrome: “Isso não foi inventado por nós” 

ou “Nosso negócio é diferente”. Existe uma relação inversa entre como a área 

afetada se enxerga em relação à área que originou a lição aprendida. Quando a 

área afetada se enxerga superior à da origem, então, tende a não aceitar a 

mudança, e vice-versa. O gestor deve ser o grande facilitador do processo e evitar 

uma atitude impositiva. Deve-se adotar todas as recomendações no que se refere à 
                                                        
64 Interpretado e adaptado por Szulanksi (1994, p. 6-10), no relatório de pesquisa sobre método para  
   projeto de transferência interna de melhores práticas. 
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implantação de melhorias e novos processos (JURAN, 1995; FUNDAÇÃO PARA O 

PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE, 2004). Outros obstáculos também 

destacados por Szulanski são as dificuldades entre as características da fonte, da 

lição, ou prática, e do recebedor. Estatisticamente se destacaram: a capacidade de 

absorver do recebedor, o quanto foi bem entendido o conteúdo da lição ou prática, a 

qualidade de relacionamento entre as unidades ou pessoas envolvidas e a 

motivação do recebedor, respectivamente em ordem de importância. O contexto da 

incorporação da prática, ou lição, também é mencionado. Essas dificuldades valem 

tanto para adoção de novas práticas quanto para o reuso de uma lição aprendida. 

Capilarização: o objetivo da capilarização é garantir a disseminação e motivar o uso 

através de ações gerenciais e estratégicas que disparem nas pessoas e equipes a 
propensão da adoção do conteúdo das LA em todos os pontos da organização e do 

seu sistema empresarial. O uso de sistemas computacionais e de mecanismos 

eletrônicos, reativos (puxados), ativos e pró-ativos (empurrados) devem estar 

alinhados e compatíveis com a maturidade e cultura do sistema gerencial da 

organização. Esse alinhamento permitirá maximizar a efetividade do sistema. Os 

mecanismos eletrônicos foram apresentados no modelo de Weber, Aha e Becerra-

Fernandez. Os não-eletrônicos serão apresentados no item referente a mecanismos. 
 
Controle e avaliação: controlar e avaliar o desempenho de um sistema ou processo 

faz parte dos modelos de gestão empresariais voltados para o alto desempenho 

(FUNDAÇÃO PARA O PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE, 2004). O modelo 

proposto pelo autor deste trabalho incluiu este item por o julgar  fundamental para 

um sistema dessa natureza. O controle e avaliação devem permitir medir os 
resultados efetivos oriundos das LA incorporadas. 

 

Assim, o modelo de controle e avaliação deve prever indicadores associados, uso 

efetivo, disseminação, aplicação, envolvimento e comprometimento, qualidade do 

sistema, qualidade da informação, satisfação do usuário, características do uso, 

impacto individual e organizacional.  
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A base do modelo proposto para definição de um conjunto de métricas para controle 

e avaliação de um sistema de gestão de LA será alicerçado pela SELLS65 e outras 

organizações pesquisadas, em modelos usados em órgãos com programas de LA, 

em literatura e material relevante .  

 

A seguir serão listados indicadores possíveis que poderão compor um conjunto para 

controle e avaliação do processo, divididos em algumas categorias. 

 

Fontes de contribuição 
 

Medir o envolvimento do pessoal em relação ao compartilhamento de lições que 

aprenderam:  

 

a) número de lições encaminhadas ao programa de LA comparado com o 

número total de horas trabalhadas ou número de empregados (assumindo 

como válido que cada empregado aprende pelo menos uma lição por ano, a 

qual poderia beneficiar outra pessoa); 

b) número de LA efetivadas localmente comparadas com a disseminação para 

outras áreas ou setores da organização.  

 

Medir a produção e participação relativa do sistema: 

 

a) número de lições geradas por mês a cada ano; 

b) número de lições acumuladas (encaminhadas, validadas ou efetivadas); 

c) número de lições geradas por setor ou área; 

d) porcentagem de LA validadas por área ou setor; 

e) categorização das lições por tipo, tais como: procedimento industrial, 

segurança do trabalho, administrativo. 

 

 

 

 

 
                                                           
65 Baseado em material gerado em workshops da SELLS (1999-2004).  
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Disseminação – compartilhamento 
 
Medir as características de capilarização e compartilhamento através dos prazos e 

prioridades para implementação do conteúdo das LA: 

 

a) implementação de LA dentro do prazo programado, comparado ao total de 

lições implementadas. 

 

Medir participação direta ou indireta: 

 

a) número de participantes em eventos para promover LA, 

 
Utilização 
 

Medir a utilização dos sites da Intranet ou Internet:  

 

a) o número de visitas na página do sistema de LA comparado com o número 

total de funcionários com acesso;  

b) o número de buscas na página do sistema de LA comparado com o número 

total de funcionários com acesso; 

c) o número de trabalhos/tarefas listados em documentos de controle ou 

normas de trabalho que contêm informações derivadas do programa de LA, 

comparado ao número de tarefas completadas regidos por norma ou 

documentos de controle do trabalho. 

 

Medir a utilização de outras fontes, não-eletrônicas: 

 

a) número de acessos a publicações de biblioteca, tais como livros, manuais, 

entre outros, comparado ao número total de funcionários; 

b) número de acessos por pessoa; 

c) o número de trabalhos/tarefas listados em documentos de controle ou 

normas de trabalho que contém informações derivadas do programa de LA, 

comparado ao número de tarefas completadas regidos por norma ou 

documentos de controle do trabalho. 
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Medir a utilização do aprendizado proveniente tanto de fontes internas quanto 

externas das informações contidas nas LA: 

 
a) o número de LA (reativo) em resposta a eventos internos, comparado ao 

número de LA (pró-ativo) em resposta a LA de outras áreas ou fontes 

externas. 

 
Medir a conformidade das LA: 

 

a) total de requisitos das LA encontrados em não-conformidade comparado ao 

número total de requisitos das LA. 

Medir o escopo de cobertura (completude) do conteúdo explicitado pelo programa de 
LA: 

 

a) número total de eventos não desejados, comparados ao número total de 

eventos não desejados que não foram explicitados em uma lição aprendida 

já publicada; 

b) número total de LA explicitadas antes da ocorrência de um evento 

indesejado, comparado ao número total de LA explicitadas. 

 
Utilização das LA nos processos de trabalho: 

 

a) número de LA encaminhadas versus o número de LA geradas; 

b) número de recomendações, tais como informativos, relatórios de não 

conformidade e procedimentos de trabalho atualizados ou gerados no 
sistema, versus o número de LA geradas. 

 
Resultados positivos 

 
Medir a efetividade das ações tomadas para implementar as LA: 

 
a) número de ações corretivas adotadas, comparadas ao número de LA 

fornecidas; 
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b) número de reincidência de eventos indesejados explicitados em lição 

aprendida fornecida previamente, em relação ao número total de lições 

fornecidas; 

c) o ganho percentual percebido em uma medida de desempenho relacionada 

à atividade após a implementação de uma lição aprendida, como, por 

exemplo, a redução de acidentes ou fatalidades depois da implementação 

de uma lição aprendida relacionada à segurança do trabalho. 

 

Medir o número de eventos recorrentes: 

 

a) o número de trabalhos/tarefas listados em documentos de controle ou 
normas de trabalho que contêm informações derivadas do programa de LA, 

comparado ao número de tarefas completadas, regidos por norma ou 

documentos de controle do trabalho. 

 

Calcular o custo-benefício do compartilhamento da informação da lição aprendida, 

caso a caso: 

 

a) total de ganhos, a partir da adoção das boas práticas, mais os custos 

evitados pela prevenção de eventos, condições e atos indesejados, 
comparado ao orçamento do programa de LA mais o custo de capilarizar as 

informações das LA. 

 

Medir a habilidade dos responsáveis do programa de lição aprendida, em relação a 

filtrar a informação correta para as pessoas corretas: 

 

a) número total de LA capilarizadas, em relação ao total de lições que mostram 

evidências de ação tomada para a sua implementação. Essas evidências 

incluem treinamento, mudança de postura e procedimento, entre outras. 

 

Medir o apoio da gerência no programa de LA: 

 
a) recursos disponibilizados ao programa de LA, comparado ao orçamento total 

do setor; 
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b) recursos disponibilizados ao programa de LA local, em relação aos recursos 

disponibilizados pela organização para o programa de LA; 

c) número total de LA gerado pela gerência comparado ao número total de 

lições geradas. 

 

Medir o impacto no indivíduo: 

 

a) clima organizacional; 

b) aumento de motivação e comprometimento pelo trabalho; 

c) aumento da competência individual e empregabilidade interna. 

 

 
Sistema de suporte e qualidade das LA 

 

a) Medir unicidade da informação; 

b) Medir qualidade da informação; 

c) Medir facilidade de navegação e acesso; 

d) Tempo de resposta; 

e) Disponibilidade do Sistema; 

f) Comparar recursos do sistema versus necessidades do sistema 

empresarial; 

g) Satisfação do usuário. 

 

2.7.2 Características do Conteúdo das LA 

 

Neste item serão discutidos aspectos relacionados ao tipo do conhecimento contido 
nas LA e as características dos mecanismos de capilarização compatíveis, em 

relação às LA. 

 

A seguir serão caracterizados os instrumentos de conhecimentos considerados, 
neste trabalho, como LA em relação aos seguintes itens (Quadro 6): 

 
a) conhecimento: diferenciado por explícito, tácito, local ou existencial; 
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b) mecanismos: os mecanismos serão classificados como de interação 

pessoal (interpessoais), eletrônico ou integrado (ambos); 
c) tipo de transferência: poderá ser seqüencial, próxima, distante, estratégica 

ou especialista; 
d) característica do mecanismo: será classificada sua riqueza e alcance. 

Considerou-se uma escala baixa, média e alta, como referencial para 

riqueza, baseando-se no perfil levantado por Chai, Gregory e Shi (2003) na 

pesquisa de mecanismos. Para o alcance se avaliou se atinge o público-alvo 

no nível individual, equipe(s) ou a organização, sem levar em consideração o 

número de pessoas, mas o perfil da massa atingida. 

 

 

 
Instrumento de 
Conhecimento 

Tipo de 
Conhecimento 

Tipo de 
Mecanismo

Tipo de 
Transferência

Riqueza Alcance 

Existencial Interpessoal Seqüencial Alta Indivíduo 
 

Experimental 
 

Interpessoal
Próxima/ 
Distante/ 

Especialista 

 
Média/Alta 

 
Equipe 

 
Lições 

Aprendidas 

Explícito Integrado Próxima Baixa/Média Organização
Regras ou 

Procedimentos 
Explícito Eletrônico Próxima Alta Organização

Relatórios de 
Incidentes 

Explícito Eletrônico Próxima Alta Organização

Memórias 
Corporativas 

Explícito Eletrônico Próxima Baixa/Média Organização

Explícito Eletrônico Próxima Média/Alta Equipe  
Casos Experimental Interpessoal Distante/ 

Especialista 
Média/Alta Equipe 

 
Experimental 

 
Interpessoal

Distante/ 
Estratégica/ 
Especialista 

 
Alta 

 
Equipe 

Melhores 
Práticas – 

Benchmarking 
Interno Explícito Eletrônico Próximo Baixa/Média Organização

 
Quadro 6 - Caracterização das lições aprendidas 
Fonte: elaborado pelo autor  
 
 
As LA passam pelo aprendizado individual, da equipe e da organização. No nível 

individual, o ciclo envolve o aprendizado pela experiência no trabalho, que permite 
que o indivíduo aprenda e possa aplicar as LA na suas tarefas. No aprendizado 

grupal a comunicação ad-hoc permite que as experiências ou lições possam ser 
úteis para o aprendizado da equipe, tornando-se LA que poderão ser aplicadas nas 

atividades e tarefas. Quando a experiência de trabalho, individual ou da equipe, é 
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registrada coletada, explicitada e salva, estará disponível para ser capilarizada. Esse 

processo permite o aprendizado organizacional, através da aplicação desse 

conteúdo por quem o necessita para realização de suas atividades, tarefas, 

prevenção de acidentes ou melhoria de seu desempenho, por exemplo. 

 

Regras, procedimentos, relatórios de incidentes e memórias corporativas são 

instrumentos explícitos, cujo objetivo é de alcance organizacional. O seu conteúdo é 

preciso e de alta riqueza para os instrumentos, regras, procedimentos e relatórios de 

incidentes, pois tem impacto de orientação e prevenção nas atividades da 

organização. 

 
Os casos trazem experiências específicas que podem ser aproveitadas em termos 

de similaridade de conteúdo e contexto; podem ser explicitados ou não. A forma de 

realizar o aprendizado depende das circunstâncias e do tipo de conteúdo. O impacto 

é de elevação do aprendizado das equipes. 

 
O benchmarking interno, como nos casos, também envolve conhecimento 

experimental ou explícito, dependendo da característica de contexto e da 

complexidade do conhecimento. 

Quando o conhecimento for mais universal ou de uso geral, mais possibilidade de 

ser explícito. Caso contrário, quando especializado ou específico, tende a ser 

experimental e com impacto de aprendizado na equipe. 

 
As LA, compondo os instrumentos de conhecimento tratados neste trabalho, são 

oriundas de experiências, positivas ou negativas, com exceção das memórias 

corporativas, que nem sempre são registros provenientes de experiências. Este fato, 

ou seja, a experiência vivenciada e comprovada pelo agente gerador da lição 

aprendida, aparentemente é um fator facilitador para a transferência do 

conhecimento, pois tem contexto e conteúdo pertinente às atividades e ao escopo 

local ou organizacional.  

 

Assim, tendo caracterizado adequadamente os instrumentos em questão, parece 
que a escolha adequada de mecanismos e a aplicação do modelo de gestão das LA 

pela gerência devem permitir a sua capilarização de forma efetiva. Ou seja, é um 
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instrumento de fácil transmissão, pois tem experiência comprovada, em contexto e 

conteúdo. As barreiras de transferência citadas por Szulanski (1996) poderão ser 

mais facilmente rompidas, pois está se propiciando um ambiente de troca de 

conhecimento que faz sentido para o dia- a-dia da organização. Este é o grande 

valor da lição aprendida: pode funcionar como instrumento catalisador, pois motiva a 

criação da cultura de aprendizagem organizacional, conforme idéia observada por 

Dixon (2000b).  

 

A predisposição em adotar tal postura para a geração e incorporação do conteúdo 

das LA será verificada pela característica da organização em absorver rapidamente 

o conteúdo, ou seja, incorporando-o às práticas ou pró-ativamente colocando-o à 

disposição de potenciais usuários. O contrário será gerar um repositório grande de 

lições para serem acessadas de forma remota e incorporadas de forma lenta, 

burocratizada. Weber, Aha e Becerra-Fernandez (2001) denominaram estas 

características como organização adaptável ou rígida, respectivamente. No caso de 

organizações adaptáveis não é necessário manter repositório de lições, pois são 

incorporadas na rotina rapidamente. Esse pode ser um sinal de quão dinâmico é o 

processo de incorporação do conhecimento relevante advindo das LA. O tamanho 

do repositório versus a revisão das rotinas e procedimentos da organização. Quanto 

maior o repositório, talvez menos renovação e revisão de rotinas, e vice-versa. A 

adaptabilidade ou a rigidez é uma variável importante no que se refere à cultura de 
aprendizagem da organização, principalmente em como é tratada a gestão das LA, 

instrumento cuja característica é de promover o aprendizado, conforme exposto 

neste trabalho. 

 

2.7.3 Mecanismos de Capilarização de LA 

 

Os vinte e seis mecanismos de capilarização de LA propostos para realização dessa 

pesquisa incluem processos ou instrumentos de comunicação e interpessoais, de 

tecnologia de informação e metodologias de transferência de conhecimento, 

baseados no material apresentado neste trabalho e em fontes relevantes. Em 

adição, foi apresentada a característica de cada um desses mecanismos, 
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principalmente no caso da coleta e disseminação no modelo de Weber, Aha e 

Becerra-Fernandez.  

 

Os mecanismos incluem: 

 

b) propagação através de especialistas: para fins de transferência ou 

captação de conhecimento, proveniente de especialistas ou peritos, previsto 

na transferência especialista por Dixon (2000a); 
c) apresentações: quaisquer eventos onde pessoas realizam apresentações, 

onde promovem discussões, fazem relatos ou discursam (DIXON, 1997, p. 

32), serve para troca de lições ou práticas, para se estudar a viabilidade de 

novas propostas, planejar ou comunicar conteúdos (SZULANSKI, 1994); 
d) visitas informais a outros setores: pode ser classificado como conversas 

de corredores, que permite a construção do significado coletivo em relação a 

um conteúdo discutido (DIXON, 1997, p. 24). Serve para troca de lições ou 

práticas e comunicar conteúdos (SZULANSKI, 1994); 
e) conversas informais com colegas: classificado em conversas de 

corredores, que permite a construção do significado coletivo (DIXON, 1997, 

p. 24);  
f) processos de auditorias internas ou externas: serve para identificação de 

potenciais lições (SZULANSKI, 1994; HARRINGTON, 1993 e 1997), e troca 

de lições, ou práticas, e encaminhamento de recomendações;  
g) projetos de melhoria contínua: mecanismo integrante dos programas de 

melhoria da performance66. Serve para troca de lições, ou práticas, e 

encaminhamento de recomendações67; 
h) conferências/simpósios: classificado como transferência de conhecimento 

estratégico. Serve para comunicar conteúdos (SZULANSKI, 1994); 
i) Reunião inicial ou final de projeto: classificado como transferência de 

conhecimento vizinho ou próximo; serve para incorporar lições relevantes 

para a condução do trabalho e gerar lições relevantes para trabalhos futuros, 

respectivamente (SCHINDLER; EPPLER, 2003); 

                                                        
66 Adaptado de Garvin (1993). 
67 Adaptado de Juran (1993, 1995), Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (2004), Crosby  
   (1992), Harrington (1993, 1997). 
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j) workshops (oficinas de trabalho): para fins de transferência distante ou 

estratégica. Serve para comunicação e integração de conteúdo às práticas 

diárias (SZULANSKI, 1994); 
k) consultores internos: técnicos multiplicadores de conhecimento, para fins 

de transferência especialista ou distante. Seu papel é capacitar as pessoas 

para utilização de conteúdo; 
l) mentoria: profissionais com grande vivência e competência, repassando seu 

conhecimento através de relato, para fins de transferência especialista.  Seu 

papel é de orientador para geração ou implementação de conteúdo; 

m) contato com outras unidades da empresas: benchmarking interno ou 

consulta sobre potenciais LA, para fins de transferência distante ou 

estratégica. 
n) publicações internas/jornal da empresa: comunicação geral ou específica; 

são necessários para o funcionamento da organização, mas não promovem 

o aprendizado coletivo (DIXON, 1997, p. 33); 
o) intranet da empresa: com objetivo de busca de conteúdo para uso em 

solução de situação ou necessidade operacional (SANTIAGO JÚNIOR, 

2004); 
p) envio dirigido: conteúdo enviado, via correio eletrônico, por exemplo, para 

lista dedicada de usuários com potencial interesse no assunto; 
q) envio geral: conteúdo disponibilizado a todos através de boletim enviado 

pelo correio eletrônico; 

r) disseminação ativa: os usuários são notificados de forma dinâmica sobre 

lições relevantes no contexto do seu processo de tomada de decisão;  
s) disseminação pró-ativa: o sistema constrói um modelo para os eventos do 

usuário, para poder prever pronta disponibilidade de lições relevantes; 

t) disseminação reativa: o usuário busca ajuda para ser subsidiado com 

conhecimento adicional através de um sistema de ajuda ou busca, 

classificado dentro de transferência especializada; 
u) eventos incentivados de propagação de LA: podem ser com, ou sem, 

reconhecimento ou premiação.  Serve para possibilitar troca de lições, ou 

práticas, e para capacitar as pessoas (SANTIAGO JÚNIOR, 2004); 
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v) portal do conhecimento: serve para busca de dados, informações, 

conhecimento para apoio direto ou indireto na atividade. (SANTIAGO 

JÚNIOR, 2004); 
w) reuniões com equipe de trabalho: pode ser classificado como 

transferência próxima. Serve para possibilitar troca de lições ou práticas, 

estudar viabilidade, planejar, capacitar e comunicar conteúdos (SZULANSKI, 

1994); 
x) revisões de procedimentos operacionais: classificado como transferência 

próxima, serve para identificação de necessidades e verificação de potencial 

incorporação de lições ou práticas relevantes68; 
y) recomendações de equipes de projeto: transferência de conhecimento 

estratégico ou distante. Serve para integração e incorporação de lições, ou 

práticas, e permite estudar a viabilidade de incorporação de conteúdo 

(SZULANSKI, 1994); 
z) projeto de transferência de práticas melhores ou melhores práticas: 

para fins de transferência de conhecimento estratégico e distante. Serve 

para implementação de ações integradas de longo prazo, conforme método 

proposto por Szulanski (1994), tratado neste estudo para os itens de 

benchmarking interno;  
aa) story telling: literalmente é contar histórias ou narrativas, reais ou fictícias, 

para reforçar relações de causas de eventos, com intuito de transmitir as LA 

que possam ser relacionadas ao contexto. Assim é possível gerar um 

significado, pela narrativa, através do estabelecimento de relações entre o 

conteúdo que faz parte de um todo e que, normalmente, é a causa de outro 

contexto69. Por exemplo, as lições passadas através dos contos de fada ou 

na mitologia. 

                                                        
68 Adaptado de Szulanski (1994). 
69 Adaptado de Denning (2000). 
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3 METODOLOGIA E PROJETO DE PESQUISA 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Qualquer trabalho científico será legitimado pela definição e aplicação de uma 

metodologia de pesquisa que responda, no projeto e proposição de estudo às 

seguintes perguntas (CROTTY, 199870 apud CRESWELL, 2003, p. 5): 

 

• Qual epistemologia, a teoria do conhecimento em questão inserida numa 

perspectiva teórica, informará o estudo? 

• Qual perspectiva teórica está por trás da metodologia em questão?  

• Qual metodologia, estratégia ou plano que liga os métodos aos resultados, 

norteia a escolha e o uso de métodos? 

• Quais métodos, técnicas e procedimentos, serão utilizados? 

 

A partir das questões de base do modelo de Crotty são propostos os elementos 

básicos que fundamentam a pesquisa e que levam à escolha da abordagem e aos 

processos de condução da pesquisa. Esses incluem aspectos da característica do 

conhecimento pretendido, da metodologia ou estratégia do estudo, os métodos de 

coleta e análise de dados, que levam à definição da abordagem à escolha da 

metodologia e ao processo de condução da pesquisa (CRESWELL, 2003, p. 5). 

 

Os objetivos da pesquisa irão elucidar os aspectos relacionados às escolhas de 

método, abordagem e processo de condução do trabalho. Para isso, serão descritos 

os seguintes itens: a característica do conhecimento no estudo; as diversas 

metodologias de pesquisa; critérios para escolha de método adequado à pesquisa 

que se quer realizar; as abordagens quantitativa e qualitativa; escolha do método a 

partir dos critérios definidos; e, detalhar a abordagem escolhida. 

 

                                                        
70 CROTTY, M.  The foundations of social research: meaning and perspective in the research process.  
   London: Sage, 1998. 
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3.1.1 Característica do conhecimento do estudo 

 

O conhecimento pretendido neste trabalho se insere no pragmatismo que tem 

traços de contexto realista, na aplicação daquilo que funciona (PATTON, 1990). O 

pragmatismo provê base para as seguintes características para investigação 

(CRESWELL, 2003), entre outras: 

 

a) o pesquisador tem liberdade para escolha dos métodos, técnicas e 

procedimentos de pesquisa que melhor se adequarem a suas necessidades 

e propósitos; e 

b) Está interessado em como e quais fenômenos levam às conseqüências e 

aos resultados no ambiente em questão. 

3.1.2 Métodos de pesquisa 

 

O método de pesquisa é a estrutura básica de um estudo e provê a orientação geral 

para uma investigação. Segundo ele são definidos e organizados os padrões dentre 

os quais a coleta e análise de dados serão realizados. 

 

Seguem alguns dos métodos de pesquisa e suas características propostos em 

Bryman (1995) e Creswell (2003):   

 
a) Experimental: inclui experimentos (reais), mais utilizado em pesquisas de 

laboratório ou de campo; mantém sujeitos ou condições relacionadas sob 

controle; é permitida a intervenção do pesquisador e se são estabelecidas as 

relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas; 

b) Levantamento: se caracteriza por estudos longitudinais e por cortes 

transversais realizados através de questionários ou entrevistas estruturados 

para a coleta de dados; o intuito é a generalização de uma amostra para 

uma população, a partir do exame dos padrões de relacionamento entre as 

variáveis, sem a intervenção do pesquisador; 

c) Grounded theory: o pesquisador busca derivar uma teoria geral e abstrata 

de um processo alicerçado ou com fundamentado (grounded) à vista dos 
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participantes do estudo, metodologia apresentada por Glaser e Strauss em 

The discovery of grounded theory, publicado em 1967 (AGUIAR, 2004). A 

força deste método está em que permite a compreensão do mundo empírico, 

utilizando-se, com flexibilidade, de estratégias heurísticas, em lugar de 

procedimentos formalizados (CHARMAZ, 2000, p. 50971 apud AGUIAR, 

2004); 
d) Estudo de caso: aqui o pesquisador explora em profundidade um programa, 

um evento, um processo com foco nos fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real, em uma ou mais empresas, ou 

partes delas; o pesquisador interfere na pesquisa e tem pouco controle 

sobre os eventos; são coletadas informações utilizando-se uma variedade de 

ferramentas de coleta; estudos organizacionais e gerenciais fazem parte do 

escopo do uso desta estratégia de pesquisa (YIN, 2001, p. 19). O objetivo é 

que o ambiente em estudo possa validar o comportamento das questões do 

processo científico, em relação ao objeto de estudo. 
e) Pesquisa-Ação: nesta metodologia é aplicada uma solução a um problema 

real, proposta pelo pesquisador que recomenda determinadas ações e 

observa o impacto de cada uma delas sobre o ambiente em estudo. 

 

3.1.3 Critérios de escolha da metodologia de pesquisa 

 

A definição do projeto da pesquisa decorre dos pressupostos sobre conhecimento 

pretendido (CRESWELL, 2003) e dos fenômenos a serem estudados. O método ou 

estratégia para condução da pesquisa deverá estar alinhado com esses 

pressupostos. 

 

Cada uma das estratégias apresentadas pode apresentar vantagens ou 

desvantagens (YIN, 2001, p. 19), dependendo de três condições: o tipo de questão 

da pesquisa; o controle que o pesquisador possui sobre os eventos 

comportamentais efetivos; o foco em fenômenos históricos em oposição aos 

contemporâneos. Assim, é necessário usar critérios de avaliação de projetos de 
                                                        
71 CHARMAZ, K. Grounded theory: objectivistic and constructivistic methods. In: DENZIN, N. K.;  
   LINCOLN, Y. S. (Ed.).  Handbook of qualitative research.  2nd. ed. London: Sage, 2000. 
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pesquisa para permitir a definição do método de pesquisa (YIN, 2001; BRYMAN, 

1995). 

 
Objetivos da pesquisa: Os objetivos desse trabalho necessitam de um estudo em 

profundidade para que os eventos contemporâneos possam ser avaliados dentro da 

realidade criada, no contexto subjetivo e objetivo do processo que envolve a 
capilarização das LA na empresa, portanto o método deverá se adequar a essas 

necessidades. 

 

Validação do Constructo: o método a ser utilizado deverá permitir que o quadro 

conceitual, estabelecido como referência, para o estudo, possa ser verificado ou 
validado. Como a pesquisa visa avaliar os mecanismos de capilarização das LA e 

seu grau de suficiência e eficiência no compartilhamento e incorporação do 

conhecimento proveniente dessas lições na empresa, o método escolhido deverá 

permitir que se possa construir o encadeamento das evidencias proveniente de 

múltiplas fontes. Desta forma, se poderá construir a comparação entre a teoria e a 

realidade da empresa. Os dados e informações são de difícil análise, pois não são 

facilmente quantificáveis e dependem de validação de fontes-chave para a 

composição das conclusões finais, a partir da interpretação do pesquisador. 

Também, o olhar deverá ser à luz da hermenêutica, ou seja, que buscar a 

compreensão de significados, muitos deles ocultos. A compreensão exige a leitura 

de contexto, dentre os quais figuram as seguintes fontes de dados ao pesquisador: 

relatos centrados no cotidiano, estudos de caso, observação (VERGARA 2004, 

p.13). Sobre a abordagem Fenomenológica-hermenêutica Martins72 (1994 apud 

LORENZETTI, 1998, p. 20) adiciona: 

As abordagens fenomenológico-hermenêuticas privilegiam estudos teóricos e análise de 
documentos e textos. Suas propostas são críticas e, geralmente, têm marcado 
interesse de "conscientização" dos indivíduos envolvidos na pesquisa. 
Manifestam interesse por práticas alternativas, e se utilizam de técnicas não-
quantitativas. Buscam relação entre o fenômeno e a essência, o todo, e as 
partes, o objeto e o contexto. A validação da prova científica é buscada no 
processo lógico da interpretação e na capacidade de reflexão do pesquisador 
sobre o fenômeno, objeto de seu estudo. A investigação, geralmente, parte de 
uma pergunta orientadora e desenvolve-se em etapas de discussão e ação; 
reflexão e nova ação/intervenção [...] fundamentada no método de pensamento 

                                                        
72 MARTINS, G. A. Metodologias convencionais e não-convencionais e a pesquisa em administração.  
   Cadernos de Pesquisa em Administração, São Paulo, FEA/USP, julho-dezembro de 1994, p. 4. 
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fenomenológico de Edmundo Husserl (1859-1938) , essa abordagem apresenta 
grande potencial para investigação de fenômenos administrativos. 

 

Esses aspectos deverão ser possíveis de se tratar no método escolhido. 

 

Validade Interna: neste caso, a validade interna não se aplica, pois se trata de um 

estudo exploratório e não se busca nenhuma compreensão entre os fenômenos e as 

relações causais entre os conceitos. O método deverá permitir a comparação do 

quadro teórico levantado com a realidade da empresa, conforme definido. 

 

Validade externa: o método escolhido deverá permitir a replicação ou produzir 

generalizações em relação ao que será estudado, num escopo que transcende os 

limites nos quais o estudo será desenvolvido. É fundamental aplicar a pesquisa em 

mais de uma empresa para obter dados suficientes e representativos para que se 

conclua sobre a suficiência ou não de mecanismos de capilarização de LA. Isso 

permitirá fazer generalizações para gerar conclusões sobre as questões do estudo.   

 
Confiabilidade: o método a ser escolhido deverá permitir uma estrutura tal que as 

operações de um estudo – como os procedimentos de coleta de dados – possam ser 

repetidas, e devem apresentar os mesmos resultados quando conduzidos por outros 

pesquisadores (KIDDER; JUDD, 198673 apud YIN, 2001, p. 56). Um método 

adequado tem por objetivo permitir uma estrutura sistêmica que possa garantir uma 

condução boa e fácil, ter documentação adequada, eliminando os vieses, erros e 

visões parciais. 

 

Colocados os critérios a nortearem a escolha do método a ser seguido, serão 

mostradas as abordagens quantitativa e qualitativa para consolidar os requisitos 

para a escolha do método. 

 

 

 

                                                        
73 KIDDER, L.; JUDD, C. M. Research methods in social relations.  5th. ed. New York: Holt, Rinehrt &  
   Winston, p. 26-29, 1986.  
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3.1.4 Tipos de abordagens: qualitativa e quantitativa 

 

De acordo com Creswell (2003, p. 18, tradução nossa): “O conhecimento pretendido, 

as estratégias de pesquisa e os métodos, todos contribuem para a abordagem da 

pesquisa que tende a ser mais qualitativa, quantitativa ou mista”.  

 
A abordagem qualitativa é fundamentalmente interpretativa, enfoca a perspectiva 

do indivíduo e suas interpretações. É dada mais atenção no contexto onde o 

pesquisador coleta dados emergentes ou abertos com a intenção de gerar temas em 

torno deles (CRESWELL, 2003). A pesquisa qualitativa ocorre num cenário natural 

que usa métodos múltiplos que são interativos e humanísticos.  

 
Uma abordagem de pesquisa quantitativa busca a explicação de fenômenos e a 

validade teórica priorizando dados estatísticos obtidos por instrumentos de pesquisa 

predeterminados e estruturados, por meio dos quais se estudam as relações de 

causa e efeito entre as variáveis para o desenvolvimento de conhecimento. Essa 

abordagem visa objetividade, distanciamento, controle de variáveis e neutralidade 

(CRESWELL, 2003).  

 

A pesquisa com a abordagem quantitativa, ao contrário da abordagem qualitativa, 

reside num enfoque sistêmico que investiga questões teóricas, por meio da 

formulação de hipóteses a serem testadas para efetiva comprovação (AGUIAR, 

2004).  

 

Para este trabalho as práticas mais convenientes para a realização da pesquisa se 

encaixam nos seguintes elementos (CRESWELL, 2003): 

 

a) o pesquisador se posiciona e participa da pesquisa; 

b) sua visão dos fenômenos é holística; 

c) levanta os significados de cada participante; 

d) foca-se em construtos - conceitos elaborados com dados simples - e 

fenômenos; 

e) estuda o contexto; 
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f) interpreta os dados; 

g) valida a exatidão das descobertas; 

h) cria uma agenda para mudança; 

i) traz valores pessoais ao estudo. 

 

Associada a esses elementos e aos critérios de escolha e às características do 

estudo, justifica-se a abordagem qualitativa para realização deste trabalho. 
 

Dentro da abordagem qualitativa cabem os seguintes métodos de pesquisa, 

segundo Creswell (2003): fenomenologia, grounded theory, etnografia, estudo de 

caso e narrativa. 
 

3.1.5 O método escolhido 

 

O método escolhido para o desenvolvimento da pesquisa é o do estudo de caso, 

baseado no livro de Robert K. Yin, Estudo de Caso – Planejamento e Métodos, pois 

se trata de um estudo de impacto organizacional e gerencial de fenômenos, dentro 

de um contexto de vida real, e beneficia-se do desenvolvimento prévio de um quadro 

teórico para conduzir a coleta e a análise de dados. 

 
O estudo será desenvolvido em casos múltiplos incorporados (YIN, 2001, p. 61), 

pois envolverá três empresas (casos múltiplos) e unidades múltiplas (incorporados) 

de análise em cada uma delas.  

 

A opção pela modalidade de casos múltiplos se deu, pois aparentemente satisfaz de 

forma mais ampla as exigências cientificas envolvidas, no que se refere ao valor 

estatístico e à  possibilidade de comparação e generalizações entre os objetos 

escolhidos, ao contrário da modalidade do caso único.  

 
A pesquisa será exploratória (descritiva) e predominantemente qualitativa, onde se 

fará a comparação do quadro teórico levantado com a realidade das empresas, 

focalizando-se em acontecimentos contemporâneos das organizações, sem 
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necessidade de controle sobre eventos comportamentais, frente às proposições 

teóricas elaboradas.  

 

3.1.5.1 Os componentes do estudo de caso 

 

O estudo de caso é composto de cinco componentes fundamentais, de acordo com 

Yin (YIN, 2001, p. 42): 

 

a) as questões de um estudo; 

b) suas proposições; 

c) suas unidades de análise 

d) a lógica que une os dados às interpretações; 

e) os critérios para se interpretar as descobertas. 

  
As questões do estudo  

 

O estudo está alinhado com o método escolhido, pois explorará questões 

relacionadas diretamente aos objetivos do trabalho, tais como: 

 
a) como  as LA são capilarizadas e incorporadas?  

b) por que da escolha dos mecanismos?  

c) por que funcionam ou não estes mecanismos? 
d) como se mede a efetividade da incorporação do conhecimento das LA? 

e) como se mede a eficiência dos mecanismos de capilarização? 

 

As proposições 

 

As proposições têm um papel direcionador para levar o estudo do problema para o 

caminho certo. Funcionam para dar subsídio a uma antecipação da resposta naquilo 

que se quer estudar ou verificar; as proposições são afirmações, de modo que se 

possa confirmá-las ou refutá-las (YIN, 2001, p. 42; VERGARA, 2004, p. 28). Neste 

caso foram elaboradas as seguintes proposições iniciais: 
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1. Existem mecanismos formais ou informais de capilarização do 

conhecimento; 

2. Existem ferramentas computacionais que apóiam a capilarização do 

conhecimento; 
3. Existe uma estrutura de gestão das LA; 

4. A empresa tende a ter ações ordenadas para capilarização de suas LA; 

5. As pessoas em geral reagem quando necessitam de conhecimento e a 

partir daí buscam experiências; 
6. O conhecimento importante oriundo de LA é replicado e incorporado às 

práticas do dia-a- dia a tempo de não ter impacto negativo no resultado; 
7. A empresa possui uma vasta memória, estática, de suas LA; 

8. As pessoas conhecem e utilizam os mecanismos existentes, para 
capilarizar as LA; 

9. A empresa acompanha e revê seus métodos de capilarização de LA; 

10.  A empresa mede resultados oriundos de LA ou avalia impactos 

negativos das mesmas, de forma estruturada e alinhada a sua estratégia; 
11.  O processo de gestão de LA é ancorado numa visão integrada e por 

processos; 
12.  As atividades associadas à gestão de LA estão incorporadas à rotina da 

empresa; 
13.  Existe processo de reconhecimento para quem contribui com LA; 

14.  Os gestores ou lideres tem papel de promover e catalisar a capilarização 

de LA; 

15.  O sistema de gestão de LA é integrado num escopo amplo de aplicação 

na organização; 

16.  Os mecanismos de capilarização são suficientes; 

17.  Os mecanismos de capilarização utilizados são eficientes; 
18.  O modelo de Gestão de LA gerado no protocolo de pesquisa é aplicável 

aos casos; 
19.  A Gestão de LA é parte integrante da Gestão de Conhecimento da 

organização. 
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As unidades de análise  

 

Neste caso, teremos unidades de pesquisa que serão objeto do estudo de caso 
relacionado ao processo de gestão e aos mecanismos de capilarização de LA. 

 

Assim, para cobrir o escopo deste estudo, os seguintes extratos ou grupos da 

população da empresa, deverão ser analisados: 

 

a) responsáveis pelos sistemas de apoio, computacionais ou não, à gestão das 

LA; 

b) responsáveis por gerenciar processos essenciais da empresa ou projetos 

contendo conhecimento fundamental para competências centrais da 

empresa; 

c) geradores de conhecimento, por meio de LA; 

d) aprovadores do conhecimento a ser publicado ou incorporado; 
e) usuários do conhecimento oriundo das LA. 

 

Essas unidades garantem que se cubra o ciclo: conhecimento gerado, armazenado, 

distribuído, aplicado (MERTINS, HEISIG, VORBECK, 2003), por intermédio do 

modelo adaptado apresentado como protocolo para o escopo dessa pesquisa. Os 

atores envolvidos podem estar em mais de um grupo/unidade de análise, com papel 

distinto. 

 

Os itens que tratam da ligação dos dados às proposições e os critérios para 

interpretação das descobertas foram menos desenvolvidos nos estudos de caso, de 

acordo com Yin. Esses itens representam as etapas da análise dos dados da 

pesquisa do estudo de caso. O Esquema 13, a seguir, destaca as fontes de coleta 

de dados: 
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Esquema 13 - Projeto versus coleta de dados: unidades diferentes 
de análise. 

Fonte: YIN, 2001, p. 98. 
 

 
Ligando os dados às proposições  

 

A partir dos levantamentos, serão utilizadas várias técnicas para ligar os dados às 

proposições do estudo e gerar a codificação necessária para a análise e 

interpretação. Pela característica da investigação, neste caso serão utilizadas as 

seguintes formas de análise, propostas por Stake74 (1995 apud CRESWELL, 1998): 

 

a) agregação categórica: o pesquisador busca um conjunto de instâncias a 

partir dos dados, com a expectativa de que irão surgir significados relevantes 

aos temas em questão; 

b) interpretação direta: aqui o pesquisador busca numa só instância um 

significado, sem se preocupar com múltiplas instâncias; 

c) adequação ao padrão: o pesquisador observa, por uma correspondência ao 

menos em duas categorias, quais das  várias partes da mesma informação 

                                                        
74 STAKE, R.  The art of case study research.  Thousands Oaks: Sage, 1995. 
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do mesmo caso podem ser relacionadas à mesma proposição teórica 

(CAMPBELL, 197575 apud YIN, 2001, p. 47); 

d) generalizações naturais: a partir da análise dos dados, o pesquisador 

desenvolve generalizações pelas quais as pessoas podem aprender para si 

ou aplicar em outros ambientes. 

 
Os critérios para interpretar as descobertas  

 

A partir da codificação se espera que os diferentes padrões estejam contrastando de 

forma clara e suficiente para que possam ser geradas as interpretações. A estrutura 

a ser utilizada para a análise de dados envolverá separar e organizar uma estrutura 

que permita identificar claramente: 

 

a) o contexto em cada caso; 

b) temas; 

c) temas cruzados entre casos; 

d) interpretações. 

 

O Diagrama 1 mostra sistemicamente, por meio de uma árvore, a organização da 

representação e o conteúdo dos dados para análise e interpretação, conforme 

tratado no programa NUD-IST, para indexação, busca e teorização de dados não- 

estruturados e não-numéricos (CRESWELL, 1998).  

 

 

 

 

                                                        
75 CAMPBELL, D. T. Degrees of freedom and the case study. Comparative Political Studies, n. 8,  
   p.178-193, 1975. 



 126

 
 

Diagrama 1 - Diagrama em árvore para uso em estudo de caso, no  
Programa NUD-IST (Non-numerical Unstructured Data 
Indexing, Searching, and Theorizing)  

Fonte: CRESWELL, 1998, p. 161 
 

Para ajudar na validade do constructo e na confiabilidade de um estudo de caso, 

segundo Yin, devem ser seguidos três princípios para coleta de dados: usar várias 

fontes de evidência, criar um banco de dados para o estudo de caso e manter o 

encadeamento das evidências (YIN, 2001). 

 

3.1.5.2 O papel da teoria 

 

Neste item será explorada a importância de se desenvolver uma teoria. Para estudos 

de casos, o desenvolvimento de um quadro teórico como da fase de projeto é 

essencial. Neste caso em particular o propósito decorrente é determinar ou testar a 

teoria (YIN, 2001, p.49). 

 

O desenvolvimento da teoria não apenas facilita a fase de coleta de dados do estudo 

de caso decorrente, a teoria apropriadamente desenvolvida também é o nível no 

qual ocorrerá a generalização dos resultados do estudo de caso (YIN, 2001, p. 52-

53). Se dois ou mais casos são utilizados para sustentar a mesma teoria, pode-se 

inferir a replicação. O s resultados empíricos podem ser considerados ainda mais 

fortes se dois ou mais casos sustentam a mesma teoria, mas não sustentam uma 

teoria concorrente igualmente plausível (YIN, 2001, p. 54). Neste caso, a teoria se 

sustenta nas teorias organizacionais (YIN, 2001, p. 52) que se referem a estrutura e 
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funções organizacionais, excelência em desempenho organizacional, por exemplo, 

coerente com o escopo do trabalho..Graficamente esse tipo de generalização é 

mostrado como Nível Dois de inferência no Esquema 14: 

 

 
Esquema 14 - Fazendo inferência: dois níveis 
Fonte: YIN, 2001, p. 53. 

 

3.1.5.3 Técnicas de coleta de dados adequadas ao estudo 

 

Nas investigações qualitativas de estudos de caso existem várias técnicas de coleta 

de dados, dentre as quais se destacam: documentação, registros em arquivo, 

entrevistas semi-estruturadas ou de questões abertas, entrevistas em grupo, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos, que incluem 

softwares, vídeos, textos, fotos, entre outros (YIN, 2001; CRESWELL, 2003). 

 

Neste caso, optou-se por utilizar as seguintes técnicas de coleta: 

 

Entrevista semi-estruturada: onde o pesquisador coloca o mesmo conjunto de 

perguntas aos diferentes entrevistados, um por vez, porém permite que haja 
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exploração de temas colocados de forma espontânea pelo entrevistado e em maior 

profundidade, podendo revelar elementos importantes para subsidiar mais ainda as 

proposições do estudo. Essas entrevistas serão aplicadas nas unidades de análise 

que envolvem os gestores de conhecimento e aprovadores de conteúdo. 

 

Entrevista em grupo: as entrevistas em grupo irão ser aplicadas nas unidades de 

análise relacionadas aos indivíduos que geram ou utilizam o conhecimento oriundo 
das LA da empresa. O formato será de perguntas semi- estruturadas, conforme o 

método prevê, permitindo exploração dos temas. Porém, as questões serão dirigidas 

de forma estruturada e explícita pelo pesquisador, para poder não só entender o 

processo e observar os fenômenos, mas também permitir eficiência na discussão e 

nas respostas aos temas a serem tratados. 

 

Observação direta: neste trabalho a observação direta trará algumas vantagens 

importantes frente às necessidades do estudo. 

O pesquisador terá a oportunidade de interagir em primeira mão com os 

participantes, poderá anotar as informações assim que reveladas, aspectos não 

usuais poderão ser percebidos. Esta técnica é muito útil, também, para se explorar 

tópicos que são desconfortáveis para se discutir (CRESWELL, 2003). 

 
Artefatos físicos: quando aplicável, serão observados os sistemas de apoio à 

gestão das LA, filmes, vídeos, material de treinamento, depoimentos, conteúdos de 

redes internas e externas, entre outros. 

 

3.1.5.4 As características do pesquisador 

 

Existem algumas habilidades que deverão ser utilizadas na condução da pesquisa 

(YIN, 2001, p. 81): 

 

a) fazer boas perguntas e saber interpretar as respostas; 

b) saber ouvir e não ser enganado pelos seus próprios paradigmas; 

c) ser adaptável e flexível, para aproveitar as oportunidades de acontecimentos 

emergentes e não enxergá-los como ameaças; 
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d) ter clareza das questões que estão sendo estudadas e não perder o foco, 

mesmo que o estudo seja exploratório; 

e) ser imparcial e neutro, mesmo sabendo que a total isenção não será 

possível em se tratando de um caso que envolve os paradigmas do 

pesquisador para as interpretações dos temas. 

 

Além dessas características, o pesquisador, numa pesquisa de abordagem 

qualitativa, se envolve de forma intensa com os participantes; isso implica em levar 

em consideração alguns elementos éticos, estratégicos e pessoais dentro do seu 

papel (CRESWELL, 2003), para permitir maior produtividade do processo de 

investigação: 

 

a) relatar experiências passadas, que possam gerar um pano de fundo para o 

melhor entendimento do cenário, do tema ou dos participantes; 

b) comentar sobre relações entre o pesquisador e os participantes ou com a 

empresa; 

c) indicar os aspectos éticos e de confidencialidade pertinentes para garantir a 

preservação da imagem dos participantes; 

d) explicar os passos percorridos para estar realizando o estudo, para permitir 

que os “guardiões”, participantes- chave da pesquisa, dêem o acesso aos 

dados, informações e se posicionem com colocações pertinentes ou 

quaisquer outros elementos necessários para a condução do estudo, 

respondendo questões, tais como: 

. por que a empresa foi escolhida? 

. quais atividades vão acontecer durante a pesquisa? 

. como serão apresentados os resultados? 

. pretende-se um estudo inédito? 

. o que os “guardiões” das informações vão ganhar com a pesquisa? 

 

3.2 PROJETO DE PESQUISA 

 

Nesta parte será apresentado o projeto de pesquisa que foi desenvolvido. Foi 

decidido escolher três empresas, fato que permite a aceitação da replicação da 
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teoria se inferida a sua sustentação para dois ou mais casos (YIN, 2001, p. 54). As 

fases da pesquisa transcorreram conforme Esquema 15: 

 

 
                   

Esquema 15 - Método de estudo de caso aplicado no trabalho 
Fonte: adaptado de Yin, 2001, p. 73. 

 

3.2.1 Critérios para escolha das empresas 

 

A aplicação da pesquisa se fez em três empresas industriais que têm como prática, 
formal ou informal, capilarizar e incorporar LA. As principais características abaixo 

listadas estão parcial ou totalmente presentes nelas: 

 

a) ciclos industriais e de processo longos; 

b) intensivas de capital; 

c) processos de projeto e produção complexos; 
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e) necessidade de gerenciamento de situações ad hoc; 
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f) operações descentralizadas ou desenvolvidas em conjunto com parceiros 

estratégicos; 

g) alta periculosidade ou responsabilidade técnica; 

h) impacto de grandes custos com falhas ou perdas operacionais e de 

mercado; 

i) impacto ambiental, no caso de acidentes, potencialmente alto; e 

j) empresas líderes ou reconhecidas por sua competitividade pelo mercado, 

com excelência e pioneirismo em inovação. 

 

Ambientes caracterizados com esses fatores têm um potencial grande de se 
beneficiar com as suas LA, ou seja, a disponibilização e internalização do 

conhecimento proveniente de suas LA podem trazer beneficio à empresa. Ao 

mesmo tempo são ambientes cujo processo de incorporação de LA é dificultado pela 

complexidade de sua operação. Dessa forma torna-se um fator crítico em potencial 

para manutenção de sua competitividade.  

 

As empresas, objeto do estudo, não permitiram que fossem identificadas e serão 

tratadas como Casos A, B e C. Os casos em questão envolvem as empresas 

industriais com o seguinte perfil: 

 
Caso A: indústria de base tecnológica do setor de transportes; 

Caso B: indústria de base de produtos de bens imóveis de infra-estrutura; 

Caso C: indústria de base de produção de insumos básicos químicos. 

 

As empresas escolhidas refletem às características que favorecem e fortalecem a 

legitimidade das questões que se responderam com o estudo. 

 

3.2.2 Delimitação e limitação da pesquisa 

 

A investigação foi delimitada ao escopo que trata ou possui a gestão de LA que está 

presente, predominantemente, nas áreas técnicas, de segurança e operacional das 

empresas. Este escopo é suficiente para atingir os objetivos da pesquisa.  
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A limitação do estudo é que as descobertas e interpretações não poderão ser 

generalizadas para todas as áreas das empresas em questão. 

 

3.2.3 A coleta de dados 

 

A maioria dos dados é proveniente de fontes primárias, oriunda de entrevistas semi-

estruturadas e abertas com profissionais das empresas, algumas individuais e outras 

em grupo. 

 

Outras fontes de dados, secundárias, envolveram conhecer sistemas, material de 
treinamento, materiais das próprias LA, seus instrumentos de documentação e 

disponibilização, exemplos de material usados para capilarizar lições aprendidas, 

dissertações, livros e artigos publicados relativos ao tema, entre outros - a maioria 

vista durante a realização da pesquisa nas empresas.  

 

Foram também feitas observações durante as entrevistas e, em menor escala, em 

visitas de campo ou em conversas informais com profissionais encontrados nos 

intervalos de almoço ou café. 

 

O público alvo envolveu diretores, gerentes, de nível alto e médio, técnicos e 

operadores. 

 

As entrevistas foram marcadas com antecedência pelo contato interno de cada uma 

das empresas, que centralizou as atividades de interface entre a pesquisa e a 

empresa. Esse profissional está diretamente ou indiretamente ligado aos processos 

de gestão: da geração de inovação, do conhecimento ou da qualidade da empresa. 

Foi esclarecido a ele o objetivo da pesquisa, passado o perfil das pessoas, público-

alvo, que participou da investigação. 

 

Ele acompanhou as entrevistas, algumas na sua totalidade, outras parcialmente, 

sem interferir no processo, a não ser na introdução e na explicação da natureza do 

trabalho. Seu papel foi fundamental em garantir aos participantes a tranqüilidade 

com os objetivos da pesquisa e permitir que se formasse um clima propício para as 
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entrevistas. Mesmo assim, com objetivo de permitir maior desprendimento por parte 

dos entrevistados, durante a realização das entrevistas, foram adotadas normas 

éticas, explicitadas aos entrevistados, baseadas no código internacionais 

CIC/ESOMAR (CIC/ESOMAR, 1986) para pesquisa social e de mercado, utilizado no 

Brasil como referência para trabalhos de pesquisa similares dos quais foram 

adotados os elementos citados nos artigos 1, 2 e 19, pertinentes às características 

desta pesquisa, cujos conteúdos foram usados, de forma adaptada, no decurso da 

entrevista: 

 

a) Quaisquer declarações que visem a assegurar a colaboração do 

respondente, quaisquer garantias dadas a ele, orais ou escritas, deverão ser 

factualmente corretas e respeitadas; 

b) O respondente permanecerá anônimo. Deve-se assegurar, em especial, que 

qualquer registro que contenha referência à identidade do respondente seja 

mantido em segurança e confidencializado até o momento em que a mesma 

seja separada ou eliminada do documento em questão; 

c) Conclusões e dados de um projeto de pesquisa são propriedades da 

empresa, nenhuma conclusão ou dado poderá ser divulgado pelo 

pesquisador a terceiros sem o prévio consentimento da empresa. 

 

Não foi antecipado o tema da pesquisa para nenhum dos entrevistados; portanto, se 

manteve o canal de comunicação aberto para complementação de informações e 

esclarecimentos.  

 

Durante as entrevistas individuais, o roteiro com as perguntas e questões não foi 

mostrado aos participantes; ele foi utilizado como uma lista de verificação pelo 

entrevistador, que assim, garantiu que todos os temas e proposições fossem 

cobertos, vide roteiro de entrevista no Apêndice 4. O processo foi mais próximo de 

uma conversa do que de uma entrevista formal, porém foi garantida a qualidade e 

quantidade de informações almejadas. À medida que a participação espontânea dos 

entrevistados trouxe novos temas, o roteiro foi alterado, adicionando-se eventuais 

novos temas.  
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As entrevistas em grupo ocorreram num ambiente mais formal e o questionário foi 

mais estruturado, pois tratavam de colher as opiniões sobre os mecanismos 
existentes na empresa para disponibilizar e gerar as LA, a sua suficiência e 

eficiência na capilarização, incorporação e uso, vide Apêndice 4. 

 

 

Todas as entrevistas foram gravadas com a permissão dos entrevistados, com 

exceção de duas, pois os entrevistados não se sentiram à vontade. As entrevistas 

gravadas foram transcritas. Além disso, foram geradas anotações e observações 

adicionais pelo entrevistador de todas e, em especial, das não gravadas.  

 

3.2.4 Postura do pesquisador 

 

O autor deste trabalho realizou todas as entrevistas e visitas às empresas. A relação 

pregressa do autor com os ambientes pesquisados foi de cunho acadêmico, com 

parte da população das empresas. Em dois dos ambientes o autor participou de 

processo de levantamento de necessidades para elaboração de conteúdo 

programático de cursos. 

 

As atividades pregressas do autor não têm nenhuma relação com os temas tratados 

na pesquisa. Portanto, o peso da opinião do pesquisador não trouxe viés indesejável 

ao trabalho, ao contrário, a grande vantagem de conhecer as empresas facilitou na 

escolha desses ambientes para o estudo. 

 

Mesmo com a justificativa apresentada acima vale ressaltar que as interpretações e 

descobertas tiveram a influência do autor, pois, apesar de se cruzar o quadro teórico 

com a realidade da empresa, houve interpretação e encaminhamentos, por se tratar 

de um estudo qualitativo. 
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3.2.5 Análise e interpretação dos dados 

 

A estratégia adotada para análise dos dados foi baseada nas proposições teóricas 

que levaram ao estudo de caso; logo, elas tiveram influência direta na definição dos 

instrumentos de coleta de dados e, por conseguinte, estabeleceram  prioridades em 

face a estratégias analíticas relevantes (YIN, 2001, p. 133). 

 

Para garantir a alta qualidade da análise e interpretação dos dados foram adotados 

os seguintes princípios, segundo Yin ( 2001, p.154-155), na análise dos dados: 

 

a) baseou-se a análise em todas as evidências relevantes; 

b) abrangeu todas as principais interpretações concorrentes; 

c) dedicou-se aos aspectos mais significativos dos casos; 

d) utilizou-se do conhecimento prévio de fontes de especialistas no assunto na 

revisão bibliográfica. 

 

O roteiro para análise e interpretação dos dados foi adaptado de Creswell (2003) e 

seguiu os passos, a saber: 

 

Passo 1: As entrevistas transcritas foram conferidas, corrigidas e foram sanadas as 

dúvidas de transcrição ou de conteúdo com os respectivos entrevistados. Os 

documentos de transcrição e as anotações feitas pelo entrevistador foram 

organizados e preparados para análise, num padrão que alinhasse a linguagem com 

os termos do quadro teórico, eliminando-se qualquer caracterização da empresa em 

questão, para que sua identidade não ficasse evidenciada, pois as empresas 

exigiram que não fossem identificadas; 

 

Passo 2: Todo material foi lido. Isso serviu para dar a tônica de senso geral sobre o 

estudo e permitiu refletir sobre seus significados, principalmente no que se refere 
aos aspectos relacionados com o processo de gestão das LA; 
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Passo 3: Foi realizada análise detalhada para cada caso, por intermédio de 

processo de codificação, baseando-se as técnicas propostas no item que tratou a 

ligação dos dados às proposições geradas para o estudo e apoiadas na teoria; 

 
Passo 4: O processo de codificação permitiu gerar a descrição de contexto, 

cenários, as proposições ou temas para a análise. Isso foi realizado para cada caso 

e, depois, foram cruzadas as análises para todos os casos, observando-se as 

semelhanças e diferenças de cada categoria temática ou proposição. Aqui também 

foram isolados fatos pertinentes a cada ambiente; 

 
Passo 5: Definiu-se a forma e os instrumentos documentais, pelos quais se 

organizou as análises individuais e cruzadas dos casos: 

 

 
A análise individual dos casos 

 

O conteúdo de cada caso foi organizado conforme o contexto de cada unidade de 

análise; as proposições, fatos isolados e observações foram inseridos numa planilha 

que permitiu análise vertical de cada unidade de análise e horizontal do ambiente 

como um todo. Assim, pôde-se criar um retrato da organização que permitiu traçar 
um perfil sobre a dinâmica da gestão das LA e dos mecanismos de capilarização. 

Vide Quadro 7: 

 

Caso X  Entrevistado X1 Entrevistado Xn 

Tema 1   

Tema 2   

Tema 3   

......   

Tema N   
 

Quadro 7 - Planilha para apoio à análise vertical e 
horizontal individual 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A análise comparativa dos casos 
 
A principal comparação feita entre os casos envolveu identificar os elementos de 

repetição ou replicação em pelo menos dois dos três ambientes estudados. Também 

foram analisadas as diferenças. 

 

A partir desse comparativo foi feita uma primeira codificação de padrões, o que 

permitiu  inferências e deu base para a elaboração de interpretações e descobertas. 

 
Passo 6: A partir das análises foram elaboradas as interpretações  e significados 

dos dados. As descobertas ou lições aprendidas no estudo tiveram a influência da 

interpretação do autor em conjunção com o cruzamento derivado da comparação 

das descobertas com as informações associadas ao quadro teórico levantado. 

Assim, pôde-se confirmar ou divergir das informações do quadro teórico e 
encaminhar fatores e direcionadores para a gestão dinâmica das LA na empresa e 

propor novas questões de pesquisa. 
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4 RELATO E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste item, serão apresentados os resultados e observações da pesquisa. Os 

resultados serão organizados conforme estabelecido na metodologia e no projeto de 

pesquisa. 

 

Será realizada a análise individual de cada caso estudado, tendo por base temas 

estabelecidos no quadro conceitual ou protocolo da pesquisa. Em seguida, será 

elaborada uma análise conjunta, na qual serão verificadas as proposições iniciais e 

estabelecidas as relações de semelhança e diferenças entre os casos estudados. 

 

4.2 RELATO DOS CASOS 

 

O tratamento da análise dos casos foi padronizado. A seguir, serão descritos os 

passos realizados para gerar as análises dos casos individualmente e a forma com 

que foi elaborada a análise comparativa conjunta. Esses elementos de análise 

constituíram a base para a elaboração das conclusões deste trabalho. 

4.2.1 Análise individual dos casos 

 

Os relatos foram elaborados da seguinte forma: 

a) as entrevistas gravadas foram transcritas; as entrevistas não gravadas 

basearam-se em relatório elaborado a partir das anotações do entrevistador 

para o preenchimento da planilha de temas; 

b) foi realizada uma análise de cada frase, conceito ou exemplo colocados 

pelos entrevistados; os conteúdos que apresentaram elementos de contexto 

para os temas pesquisados foram agrupados sob temas nas planilhas 

correspondentes (vide Apêndices 1, 2 e 3); 

c) a seguir, foi feita uma leitura horizontal das planilhas e realizada a análise 

relacionada aos temas que compõem o processo de gestão de 
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conhecimento da empresa, a gestão das LA, os mecanismos de 

capilarização das LA e observações em relação às características de estudo 

propostas no quadro teórico e relacionadas aos objetivos desse trabalho; 

d) as frases, observações ou conteúdo considerados mais representativos 

foram destacados para dar sustentação aos relatos e à análise, 

independentemente de quem os expressou; 

e) os questionários preenchidos pelos grupos foram avaliados, em termos de 

eficiência dos mecanismos de capilarização praticados na empresa em 

questão e propostos para estudo neste trabalho. A análise foi realizada 

baseando-se no seguinte critério de agrupamento: pouco, médio ou muito 

eficiente. Em relação às proposições do estudo foi avaliada a concordância 

em três níveis: baixa, média ou alta, em relação às questões propostas; os 

resultados foram considerados para a elaboração dos quadros de análise 

dos casos. 

 

4.2.2 Análise conjunta comparativa dos casos 

 

Foi elaborada uma análise da aderência ou não às proposições iniciais do estudo e 

destacadas as semelhanças e diferenças entre os casos a partir do relato e análise 

dos casos individuais.  
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4.3 ANÁLISE INDIVIDUAL DO CASO A 

 

Neste item, serão relatados e analisados todas as observações e pontos relevantes 

levantados durante a pesquisa de campo na empresa.  

 

Os elementos são oriundos das entrevistas, dos questionários, de materiais 

disponibilizados pelos entrevistados, do material pesquisado pelo autor sobre a 

empresa e de observações feitas pelo autor durante as entrevistas, da apresentação 
das ferramentas de gestão de LA e da visitação aos locais referentes ao escopo do 

trabalho. As citações colocadas para dar suporte aos pontos relatados em cada item 

encontram-se no Apêndice 1, que engloba o resumo dos principais pontos 

transcritos das entrevistas dentro dos temas de interesse do trabalho. 

 

O relato e a análise foram organizados em itens coerentes com os temas do escopo 

do estudo, com o objetivo de facilitar o entendimento e a interpretação do conteúdo 

levantado e de permitir se evidenciar os pontos importantes para construção das 

conclusões do trabalho.  

 

4.3.1 Características gerais76 

 

A empresa em questão é uma indústria de base tecnológica do setor de transportes, 

de grande porte, de capital aberto, figurando entre as maiores empresas de seu 

setor no mundo.  Projeta e fabrica produto de alta sofisticação tecnológica. Existem 

várias unidades de produção no Brasil. Seus prognósticos são de crescimento, de 

modo a vir a ser uma das principais forças globais, nos mercados em que atua; ser 

líder nos seus segmentos de atuação e reconhecida pelos níveis de excelência em 

sua ação empresarial. Atualmente, a empresa é uma das maiores exportadoras do 

País. Possuí uma força de trabalho na casa de dezena de milhares, a maioria 

atuando no Brasil e uma parte em suas operações no exterior. O espírito 

                                                        
76 Retirado e adaptado do material institucional da empresa, disponível em seu site, acessado em  
   janeiro de 2005. 



 141

empreendedor tem resultado em melhorias significativas na eficiência da empresa, 

na qualidade dos seus produtos e serviços, bem como na sua lucratividade. Atua 

com sistemas de qualidade, meio ambiente e segurança, assegurados e certificados. 

 

Tem entre os seus valores o desenvolvimento sustentável, a valorização do ser 

humano, a busca da excelência em nível mundial, a satisfação do cliente e a 

remuneração máxima do acionista. 

 

A política da empresa é prover total satisfação aos clientes por meio de produtos e 

serviços que atendam e mesmo superem as necessidades e expectativas desses 

clientes. Esses produtos e serviços devem ser de utilidade e importância para os 

clientes e devem atender aos mais atualizados padrões de qualidade e integridade. 

Como suporte a essa política, associam-se as seguintes diretrizes gerais: 

 

a) projetar, produzir e dar suporte a produtos com qualidade intrínseca e 

segurança adequada; 

b) focar atividades em ações preventivas; 

c) garantir que todos os empregados conheçam, entendam e obedeçam aos 

requisitos da qualidade em seu trabalho, de uma maneira responsável; 

d) garantir as melhores práticas ambientais, de saúde e segurança no trabalho; 

e) eliminar os desperdícios e tudo que não agregue valor; 

f) garantir melhoria contínua de todos os processos do negócio, pelo 

envolvimento de pessoas e times em todos os níveis, com foco na satisfação 

do cliente; 

g) focalizar o ser humano como ente fundamental de todo o processo de 

evolução da empresa. 

 

Em resumo, e atendendo ao escopo deste trabalho, essas são as características 

gerais da empresa. 
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4.3.2 Características específicas 

 

A unidade, objeto de estudo deste trabalho, envolve a área de desenvolvimento de 

um dos principais projetos da empresa. O perfil de seus funcionários inclui pessoas 

com pós-graduação e graduação, fundamentalmente. Existem vários projetos em 

andamento, caracterizando unidades distintas que atuam de forma independente e 

interagem entre si, através da mobilidade dos membros de equipes de um projeto 

para outro, entre outros elementos. 

 

Há uma forte integração entre as áreas de engenharia, manutenção, suporte ao 

cliente, produção (unidades internas e externas) e desenvolvimento tecnológico, 

motivada pela característica do processo de desenvolvimento do produto, por sua 

produção e operação em campo. A relação da empresa com seus clientes é de 

longo prazo, devido à vida útil do produto e à responsabilidade em manter o produto 

em operação. Isso cria uma relação de alta dependência, quase que umbilical. 

 

4.3.3 Entrevistados 

 

Foram entrevistadas quatro pessoas individualmente - três gestores e um 

coordenador de projetos tecnológicos - todos com perfil de geradores e aprovadores 

de conhecimento, nas diversas modalidades de conhecimento da empresa. O gestor 
do projeto em questão também gerencia o sistema local de LA. O gestor de 

desenvolvimento tecnológico e o coordenador são responsáveis pelo projeto de 

gestão do conhecimento da empresa.  

 

Além das entrevistas individuais, houve a participação de dezoito pessoas, de forma 

coletiva, que contribuíram com o preenchimento dirigido de um questionário relativo 
às proposições do trabalho e aos mecanismos de capilarização de LA. Esse grupo 

também foi composto por gestores, técnicos e operadores. O perfil desses 

profissionais envolveu a sua visão tanto como usuários quanto como geradores de 

conhecimento, na sua maioria. Porém, um dos técnicos se caracterizou somente 
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como usuário de conhecimento. Interessante, que a maioria quis ser ouvida como 

geradora e usuária de conhecimento. 

 

4.3.4 Relato e análise do caso A 

 

4.3.4.1 Características do conhecimento na empresa 

 

Pode-se dizer que o foco do conhecimento da unidade está concentrado em seis 

grandes áreas que interagem entre si e atuam de forma integrada e isolada no 
processo que tem impacto na gestão de LA. 

 

O conhecimento inclui os seguintes conteúdos: 

a) desenvolvimento: envolve conhecimentos integrados de todo processo de 

desenvolvimento do produto, visando a garantir prazo, custos, requisitos, 

qualidade entre outros; 

b) engenharia: engloba as instalações, projetos e processos, entre outros; 

c) suporte ao cliente: o customer support engloba a engenharia e serviços de 

manutenção do produto, suporte de campo, suporte técnico, suporte às 

operações, treinamento, entre outros; 

d) produção e operação: produção, manutenção, operação, suprimentos, entre 

outros; 

e) qualidade: padrões e especificações de processos e produtos, ferramentas e 

metodologias de melhoria contínua, homologação de produtos, entre outros; e 

f) segurança e meio ambiente: processo de segurança e saúde no trabalho, 

riscos e meio ambiente, entre outros. 

 

Foi observado que as iniciativas de gestão de LA se concentram nessas áreas, e 

essas áreas constituem uma parte importante do foco central do negócio da 

empresa. 
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4.3.4.2 Sistema de gerenciamento do conhecimento 

 

Atualmente, a empresa tem práticas isoladas de gestão de conhecimento voltadas 
para guardar LA, de forma remota, nas várias unidades ou áreas técnicas/produtivas 

da empresa, e de forma tácita nas pessoas que atuam de forma dedicada durante 

períodos específicos em projetos distintos na empresa.  Existe a possibilidade de 

movimentação desses recursos entre os diversos projetos de produtos, em 

desenvolvimento, ativos ou futuros.  

 
Programa de LA na área de desenvolvimento do projeto de produto 
 
As LA fazem parte integrante das atividades de desenvolvimento de projetos na 

empresa e baseiam-se muito em escutar muitas pessoas. Portanto, os produtos e 

processos são de alto grau de complexidade. É um processo formal, porém local na 

empresa e se manifesta de duas formas. A primeira forma envolve a transferência e 
incorporação das LA, de um projeto de produto para o próximo desenvolvimento, 

acumulando-se conhecimentos já experimentados e aprovados no anterior. Isso 

permite uma melhoria no processo de desenvolvimento do produto, por exemplo. A 
outra é manter um programa de LA dentro do projeto que está sendo desenvolvido 

ou já em produção (ativo), visando à melhoria ou à adequação ulterior de 

características do produto, da gestão e do próprio desenvolvimento. Essa forma 

permite que sejam incorporadas melhorias ou adequações em novas versões ou 

atualizações do produto. Nesse segundo caso, não há repasse dessas experiências 

para os outros projetos da empresa, e vice-versa. Ou seja, todos os projetos têm seu 
programa de LA isoladamente. Assim, não se pode abstrair LA de um para o outro, 

fato que potencialmente não permite a utilização de conteúdo pertinente que poderia 

melhorar ainda mais o desempenho dos processos ou produtos em questão. Hoje, 

essas lições teriam probabilidade de ser transferidas adiante somente na ocasião de 

um novo desenvolvimento na empresa. 

 
O programa de LA está dividido em duas frentes: a primeira está associada ao agir 

no processo; a outra se refere a atuar com os recursos, basicamente as pessoas.  
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Essas foram as duas vertentes colocadas na pesquisa. Durante o projeto, essas 

intervenções ocorrem de diversas formas.  

 
No item de descrição do sistema de LA, adiante, serão detalhadas as características 

de atuação no ciclo de LA. Porém, cabe comentar de forma introdutória aqui. Atua-

se através de eventos internos, externos (com clientes ou partes interessadas no 

produto), através da área de suporte ao cliente, assim como em outros casos que 

permitem a atuação no processo de desenvolvimento e, conseqüentemente, de 

adequação do produto. A partir daí, se consegue o conteúdo, principalmente 

explícito, para melhoria do processo. A atuação via recursos envolve um processo 

de ação de integração dos conteúdos, em face à equipe envolvida no projeto, por 

meio de pessoas com larga experiência, promovendo-se trocas, por exemplo, as 

quais buscam garantir a transferência do conteúdo para os membros mais novos ou 

menos experientes. Assim, pratica-se a capilarização efetiva desse conteúdo, agora 

de forma tácita. Isso ocorre em termos locais, no projeto, e ajuda a garantir a 

disseminação, a incorporação e o uso efetivo dos conhecimentos. 

 

O gestor destacou que existe a necessidade de integração de todas as frentes em 
um projeto único de LA. Deverão ser aproveitados recursos tecnológicos, como 

gerenciadores de banco de dados modernos e suas funções, por exemplo, em 

substituição aos repositórios estáticos e espalhados que existem hoje.  

 

Essa carência deu origem a um projeto de maior escopo, visando à implantação de 
uma gestão do conhecimento integrada baseada em LA, sob a coordenação da área 

de gestão tecnológica. A seguir, serão descritos alguns pontos levantados sobre 

esse projeto, ainda em fase de desenvolvimento. 

 

 
Projeto de gestão do conhecimento da empresa 
 

O projeto de gestão do conhecimento da empresa terá o objetivo de integrar as 

lições existentes nos diversos projetos da empresa. Só num projeto de produto 
recente foi levantado um número de mil LA.  
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O projeto de gestão do conhecimento está sendo coordenado pela área de 

desenvolvimento tecnológico da empresa. 

 

O principal objetivo, coerente com a lacuna caracterizada no item anterior, será 

buscar uma capilarização ampla e eficaz. A disseminação por si só não é suficiente, 

pois qualquer um pode ler manuais, procedimentos ou ver figuras, por exemplo. A 
idéia é permitir que sejam incorporados e postos em prática os conteúdos das LA, 

partindo-se de uma base única que possa somar a cada interação e incrementar 

conteúdos para potencial uso em todos os projetos da empresa. 

 
O projeto prevê um processo amplo de captura de LA através das bases de dados já 

existentes na empresa, realização de workshops, entre outros. O sistema deverá 

permitir a disponibilização dos conteúdos em meios informatizados unificados, em 

base web, permitindo o registro e a guarda de documentos e outros tipos de mídia, 

tais como fotos, vídeos, entre outros. Está previsto, também, o uso de funções de 

busca avançadas e o monitoramento do sistema. O monitoramento será um 

instrumento importante, não só para controlar e avaliar o sistema, mas, também, 

para que se possa fazer o controle dos usuários em termos de participação e uso. 

Pois, pretende-se propor que sejam atreladas metas aos programas de ação 
individual e setorial para geração e capilarização de LA. 

 
Deverá ser revisto o ciclo de aprendizagem aplicável às LA, praticado hoje na 

empresa. A estrutura provável para suportar a gestão do conhecimento será através 

de responsáveis locais dos projetos, guardiões ou donos de processo, por exemplo.  
As LA da empresa dependem dos ciclos dos projetos dos produtos, de forma muito 

forte; portanto, serão favorecidos mecanismos de passagem de fases dos projetos, 

por exemplo, entre outros que aderem bem às empresas de gestão de projetos e 

produtos com ciclos longos.  A validação de conteúdo poderá ser através de 

especialistas, no caso de pequenas lições locais, por exemplo, e equipes 

capacitadas validariam as lições maiores e de escopo mais amplo. Algumas das 

práticas mencionadas aqui, como futuras propostas, já são utilizadas hoje na gestão 
de LA de forma local, conforme observado e relatado adiante. 

 

Pontos observados na pesquisa que suportam as colocações acima incluem: 
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Existe um programa relativamente bem estruturado de Lições 
Aprendidas na empresa. 

 

Existe um processo formal de Lições Aprendidas que visou pegar, 
que foi desenvolvimento do projeto anterior; ver o que é possível 
ainda aplicar no projeto atual, que está em desenvolvimento, mas ele 
vai beneficiar muito mais o que der no futuro.  

 

Eu até dividiria a ação e lições aprendidas em duas formas. Uma que 
é agir no processo como um todo e outra que é agir através dos 
recursos, São duas frações que eu enxergo de fazer o negócio. 
Então, na vida do projeto isso aconteceu de diversas formas.  

 

O processo de lição aprendida, isso começou desde muito cedo 
porque a estruturação do projeto como um todo ela foi feita 
escutando muitas pessoas. 

 

Dentro desse processo do projeto, nós também criamos um projeto 
de Lições Aprendidas. Dentro do projeto. 

Isso é forte durante toda à parte de desenvolvimento. Tem projeto de 
desenvolvimento e projeto de Lições Aprendidas. 

 

Sistema de repositório estático em planilha eletrônica. 
 

O que faltaria, primeiro, integração de todas as frentes em um projeto 
único em Lições Aprendidas. Faltaria recurso também de banco de 
dados. 

 

O projeto de gestão de conhecimento da empresa terá foco em 
integralizar todas as iniciativas isoladas por área das Lições 
Aprendidas em A. Hoje, capturadas só num projeto recente, somam 
mais de 1000. 

 

O objetivo maior é permitir que seja feita uma capilarização muito 
eficaz, ou seja, não basta disseminar; tem que ser incorporado ou 
utilizado, através da sua disponibilização em meios informatizados 
unificados. 

O processo prevê a captura das lições nas bases de dados, 
workshops, principalmente. 

O sistema será desenvolvido em base web, como banco de dados 
integrado, permitindo documentos e  mídia como fontes de conteúdo. 
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Será monitorado em termos de acesso e outros parâmetros. Prevê-
se busca inteligente. 

 

As Lições Aprendidas estão vinculadas aos ciclos dos projetos da 
empresa. 

 

A estrutura de gestão provável será de um responsável por área 
diretiva da A. 

 

Os mecanismos favorecidos serão os de passagem de fase dos 
projetos.  

 

Os aspectos motivacionais serão associados ao projetos de ação 
individual e setorial. 

 

O escopo será da área funcional e o responsável potencialmente 
será o guardião do processo. 

 

Especialistas seriam os validadores de pequenas lições. 

 

 

4.3.4.3 Instrumentos de conhecimentos identificados 

 

Os instrumentos de conhecimento relacionados às LA observados no levantamento 

são os seguintes: 

 
Lição Aprendida: esse instrumento foi observado através de quatro manifestações 

de conteúdo LA, do campo, por exemplo, Projetos de Melhoria Contínua, Revisões 

Preliminares e Críticas de Projeto. Essas modalidades configuraram conforme 

observações da pesquisa: 

 

Então foi montada uma base de dados com um número significativo, 
chegamos a ter 300 Lições Aprendidas do campo. 
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Na hora que vai fazer a revisão o cara de Lições Aprendidas, de 
manutenção, de campo, eles conhecem todas as revisões 
preliminares e críticas já feitas. 

 

São coletadas sugestões e depois a gente volta para validar aquilo 
que foi identificado como uma possibilidade de melhoria, um 
problema, também procurando uma solução mais adequada; então 
nós vamos refinando nesse processo o que seriam as nossas 
propostas. 

 
 
 
Regras ou Procedimentos: neste instrumento concentram-se as regras, 

procedimentos e padrões, tais como, normas, procedimentos de projeto de 

desenvolvimento, engenharia, manuais, produção, entre outros. Conforme 

observado: 

Nesse caso, por exemplo, nós revisamos todas as normas de 
engenharia para ficar compatível com aquelas Lições Aprendidas. 
Nós revisamos normas de produção para ficar compatível e fizemos 
o treinamento de todo mundo. 

 

Incidentes: estão relacionados a elementos de segurança e risco, tanto na 

manutenção quanto na operação. São relatos que permitem que sejam alertadas 

situações ou, no caso, podem ser alertas tão bem estruturados e vivenciados que 

poderão até ser incorporados às normas e procedimentos. Conforme observado: 

Lições relativas a itens de segurança. 

 

Benchmarking: Existem iniciativas de benchmarking interno e externo. Nos casos 

do benchmarking externo, praticou-se o competitivo e de processo, comparando-se 

com empresas do mesmo ramo e fora do ramo, respectivamente. Apesar do 

benchmarking externo não fazer parte deste estudo, ele serviu como elemento de 
coleta de LA e não de transferência de melhores práticas, a partir do qual foi 

estabelecida a discussão interna sobre as práticas do mercado e abstraídas lições 

de processos de outras indústrias, o que permitiu que fosse adotado modelo próprio 

de gestão, conforme observado: 
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Foi dividido em várias partes. Externo e interno. O externo nós 
fizemos benchmarking aí para saber o que os outros faziam. 
Visitamos outras empresas para ver a lição aprendida deles. Não só 
o lado positivo como o negativo também. O que estava bom e o que 
estava ruim. 

 

A gente conversava francamente com outras empresas e tentava 
entender o que tinha de  bom e de ruim na deles. Isso viabilizou da 
gente ter uma idéia do que os outros estavam pensando naquela 
época e o que eles viam como “o pulo do gato”, vamos dizer assim, 
para montar o nosso esquema aqui. 

 

Isso aconteceu com empresas do nosso ramo, como também fora do 
ramo. A gente queria ter mente aberta para escutar pessoas de 
diversas empresas. empresas do ramo automobilístico. 

 

Isso viabilizou da gente ter uma idéia do que os outros estavam 
pensando naquela época e o que eles viam como “o pulo do gato”, 
vamos dizer assim. 

 

Claro que nada é assim imediato. Sempre tem a turma do pró e a 
turma do contra, mas isso foi bastante discutido e originou o modelo 
de gestão. 

 
 
O modelo de gestão foi replicado para os projetos de produtos tanto no 

desenvolvimento quanto na produção, isso foi fruto da coleta de lições do 

benchmarking externo. No âmbito interno, ocorre quando da passagem de 

conhecimento de um projeto para o próximo. Conforme observado: 

 

Existe um processo formal de Lições Aprendidas que visou pegar, 
que foi desenvolvimento do projeto anterior, ver o que é possível 
ainda aplicar no projeto atual, que está em desenvolvimento, mas ele 
vai beneficiar muito mais o que vier no futuro. 
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4.3.4.4 Sistema de gestão de LA 

 

Neste item serão descritos os resultados observados na pesquisa em relação ao 

modelo de gestão de LA proposto, de acordo com os subprocessos e atividades 

viabilizadoras propostas no protocolo de pesquisa deste trabalho. 

 
Geração da Lição Aprendida: a geração de LA da empresa ocorre de várias 

formas; os fatores de motivação incluem, entre outros: 

a) comparativos do desempenho de projetos anteriores, incorporando itens 

que adicionam valor para o desenvolvimento atual; 

b) idéias de projetos de melhorias oriundas da operação, do projeto “Boa 

Idéia”, por exemplo; 

c) necessidade de gerar novos padrões de projeto na empresa; 

d) a partir de uma observação pontual por alguma pessoa, no processo de 

desenvolvimento, produtivo ou no campo, por exemplo;  

e) a partir dos erros observados e discutidos para identificar potencial de 

melhoria ou eliminação. 

 

Conforme observado na pesquisa: 

 

No caso de desenvolvimento, você tem Lições Aprendidas que vêm 
de fora, do cliente, e da própria operação dos projetos anteriores e 
até do dia-a-dia da produção. 

 

Existiam pessoas do customer support, suporte ao cliente,  que elas 
participavam dentro dos projetos. Elas sentam junto aos projetistas. 
Elas tinham uma listinha com que iam aplicando as Lições 
Aprendidas, na medida em que tinham certeza de que o projeto tinha 
considerado aquilo. 

 

Tem o projeto BOA IDÉIA, que é um mecanismo principalmente na 
produção em que as pessoas têm a liberdade de pôr o que quiserem. 
Isso não deixa de ser um mecanismo de lição aprendida também. 
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O programa de Lições Aprendidas é muito forte, nesse caso, ao 
longo do desenvolvimento do produto. Ele precisa necessariamente 
ser feito com Lições Aprendidas.  

 

Na maior parte das vezes, o que acaba predominando é o que deu 
errado e o que a gente gostaria de melhorar. 

 

As idéias podem ser oriundas de qualquer pessoa da empresa. 

 

 

Os entrevistados também manifestaram que precisariam de mais tempo para poder 

gerar mais lições e que os processos de trabalho da empresa precisariam ser mais 

adaptáveis para introdução de conteúdo de novas lições, conforme observado: 

 

A manifestação foi que não se tem tempo suficiente para geração de 
conteúdo de Lições Aprendidas. Os processos da  empresa não 
estão suficientemente estruturados para promover inovações. 

 
 
Coleta das LA: a coleta das lições ocorre de forma variada, também dependendo da 

característica do conhecimento envolvido. No caso da montagem do modelo de 

gestão do projeto, a coleta envolveu fontes internas e externas. No caso das lições 

para aprimoramento do desenvolvimento, existiu uma absorção estruturada e 

metódica, a partir dos registros de lições de campo feitos no banco de dados pelos 

responsáveis do customer support. A partir daí, os integradores, equipe interna ao 

projeto responsável pela coleta, promoção da validação e a incorporação do 
conteúdo, reúnem o material para que prossiga no ciclo de LA. Outra forma de 

coleta é através de reuniões, workshops, predominantemente de discussão do que 

deu errado, entre outros elementos.  

 

Algumas manifestações na pesquisa foram: 

 

Foi dividido em várias partes. Externo e interno. O externo nós 
fizemos benchmarking aí para saber o que os outros faziam. 
Visitamos outras empresas para ver a lição aprendida deles. Não só 
o lado positivo como o negativo também. O que estava bom e o que 
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estava ruim. A gente conversava francamente com outras empresas 
e tentava entender o que tinha de  bom e o que tinha de ruim na 
deles para montar o nosso esquema aqui. 

 

A gente teve muitas informações naquela época de Lições 
Aprendidas pelas próprias pessoas que a gente perguntava. A gente 
sempre conversou com gerente sênior, diretoria, vice-presidente. O 
mínimo com quem a gente conversava era o gerente sênior. 

 

Esse projeto de Lições Aprendidas, nós queríamos que a experiência 
de campo fosse trazida para dentro do projeto desde o começo de 
uma forma organizada, de uma forma muito metódica. 

 

Essa lição aprendida era completa. Desde que o cara entendeu o 
negócio lá no campo, ela era lançada no banco de dados. Era 
lançada por uma pessoa responsável do customer support. Um cara 
que é integrador coletava o que vinha do campo. 

 

Nos workshops a gente discute os assuntos abertamente. Agrega ali 
alguns pontos de vista e discute o que poderia ser alternativa para a 
dificuldade que a gente tinha antes. 

 

Então, mesmo se você tenha previsto um mecanismo de realimentar 
fisicamente, o papel ou a idéia da rede que a gente tem, alguém tem 
que identificar que houve um problema, reunir as pessoas ... 
felizmente a gente senta para discutir só no que deu errado, porque 
senão a gente não teria tido tempo para fazer tudo.  

 

 
Validação: a aprovação do conteúdo das LA depende mais uma vez do tipo de 

conhecimento envolvido. 

 

No caso do modelo de gestão foi um processo que envolveu um escopo de pessoas 

muito amplo na empresa. Envolveu quebra de resistência e mudança de paradigma. 
Os conteúdos do banco de dados ou outras fontes de LA são validados 

normalmente por equipe multidisciplinar, coordenada pelo integrador das LA do 

projeto. No caso de lições simples, normalmente de incorporação local, a validação 

se dá por uma análise rápida pela equipe de integradores e os responsáveis locais. 

Conforme observado na pesquisa: 
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Aí nós trouxemos as informações coletadas fora aqui para dentro, e 
nessa época começou com um núcleo na engenharia, dentro da 
engenharia, só.  

 

Inclusive, nós fizemos uma apresentação à empresa como um todo 
para mostrar porque a gente estava atrasado com o desenvolvimento 
de produto. Nós estávamos muito atrás de muitas outras empresas 
naquela época. A partir daí, houve o apoio da empresa como um 
todo. Houve o apoio dos gerentes de engenharia.  

 

Claro que nada é assim imediato. Sempre tem a turma do pró e a 
turma do contra, mas isso foi bastante discutido e originou o modelo 
de gestão. 

 

O conteúdo é  verificado por uma equipe multidisciplinar. Já na 
empresa. Aí tem um cara responsável por Lições Aprendidas que 
tem que envolver projetistas. Se for o caso de um cara do chão de 
fábrica, fabricação, ele tem que envolve, também. Então, ele tem que 
envolver todo mundo responsável onde o conteúdo tem impacto. 

 

Esse seminário, que foram treze semanas (uma vez por semana), e 
as reuniões que nós tivemos, foram coletadas sugestões e depois a 
gente volta para validar aquilo que foi identificado como uma 
possibilidade de melhoria, um problema, também procurando uma 
solução mais adequada: então nós vamos refinando nesse processo 
o que seriam as nossas propostas. 

 

Algumas idéias são mais rápidas outras não, em função da 
dificuldade de interpretação. Mas esse é um mecanismo 
relativamente rápido para alavancar essas idéias. Basta alguém 
analisar, verificar que ela é viável e tem benefícios e ela vai para 
frente. 

 

 
Ação Corretiva ou Incorporação: neste caso, é a adoção local ou a integração ou 

incorporação da lição para o sistema empresarial. Isso depende do tipo de 

conhecimento.  

 

No caso do modelo de gestão de desenvolvimento e fabricação do produto houve 

incorporação ao sistema empresarial. No caso de atualizações de versões de 

produto, adequações dos processos de desenvolvimentos, projetos de melhoria 

contínua, por exemplo, poderão ocorrer tanto ações corretivas quanto incorporações, 
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dependendo da característica da mudança, local ou interdisciplinar, e da 

complexidade do conhecimento. 

 

A incorporação poderia ser mais ágil. Conforme observado na pesquisa: 

 

E aí foi tomada a decisão com base nas Lições Aprendidas externas, 
mas também na interna, porque, conforme a gente conversava com o 
gerente, mostrava o que era bom e o que era ruim, o que iria 
funcionar e o que não iria, etc. e tal; a gente pode conseguir o nosso 
próprio modelo de gestão em função dessa história toda. Aí o modelo 
de gestão foi aplicado no projeto. 

 

Então vou dar um exemplo fácil: a sensibilidade para fazer alguma 
coisa no produto, como você conseguir tirar as pessoas e fazer a 
limpeza dentro do produto... Isso é uma lição aprendida de campo 
que, se o projeto fosse feito assim, assado, facilitaria esse tempo de 
embarque e o desembarque. 

 

Aquele processo foi reescrito completamente. 
 

Tem caso que é simples, que basta ele sentar lá com o fulano de tal; 
o que ele resolver, matou; aquilo não vai acontecer mais. 

 

Existe uma outra equipe de ações corretivas. Com base em todo o 
histórico de reporte e discrepâncias, você elege aquilo que vai sofrer 
uma ação corretiva. 

 

Há um nível médio de rapidez na incorporação das Lições 
Aprendidas. 

 

Hoje de manhã mesmo, a gente estava discutindo um assunto, que a 
informação não chega como deveria chegar no órgão competente 
para aprovação do produto. E o que a gente faz para poder melhorar 
isso? Aí é sentar, ver como a gente faz, vê o que está acontecendo, 
o que a pessoa está reclamando que não recebe, que não está 
adequado, o que ela não entende. Aí se vai discutindo e cada um vai 
enxergando na sua área o que pode se adequar para esse processo 
melhorar. 

 
Explicitação: A explicitação é feita de forma física documental e virtual no caso dos 

registros das LA e de outros elementos, como normas, procedimentos, entre outros, 
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conforme os conteúdos em questão. Existe muita explicitação tácita também, através 

da equipe de integração de LA, que consultam o banco de dados e depois 

fomentam ações corretivas ou novas incorporações nos procedimentos. Vale 

ressaltar que essa estruturação de lições é de natureza local e remota, dificultando o 

acesso fora do escopo do projeto ou partes dele, conforme observados na pesquisa: 

 

Esse projeto de Lições Aprendidas, nós queríamos que a experiência 
de campo fosse trazida para dentro do projeto desde o começo, de 
uma forma organizada, de uma forma muito metódica. Então foi 
montada uma base de dados com um número significativo; 
chegamos a ter 300 Lições Aprendidas do campo. Não tem um nível 
de automatização, não. Não existe isso. Nunca existiu. Isso foi uma 
iniciativa com ferramentas muito simples. Não teve nenhum banco de 
dados inteligente que pudesse fazer isso acontecer. Eram registros 
em planilha eletrônica. 

 

O sistema de Lições Aprendidas não está bem estruturado para 
gestão de Lições Aprendidas. 

 

Uma coisa que nós aprendemos muito na minha lição aprendida, que 
não é o software que faz o negócio acontecer. Ele ajuda demais. 
Agora, no dia-a-dia, as coisas que a gente quer colocar no projeto de 
aprendizado, a melhor forma que a gente achou é ter um integrador. 
Tem um banco de dados lá, a pessoa pode consultar, mas tem que 
ter a fomentação. 

 
 
Capilarização: a capilarização ou replicação do conteúdo das LA precisa ser vista 

de acordo com o tipo de conhecimento. No que se refere à replicação e 

incorporação do modelo de gestão adotado para desenvolvimento e fabricação do 

produto, foi replicado em projetos-piloto pequenos, para que fosse verificada a sua 

aplicabilidade, antes de sua adoção; assim, uma vez verificada a sua eficácia, foi 

abstraído e replicado para os projetos maiores. 

 

A capilarização ou a replicação do conteúdo não é padronizada e depende do uso 

local de ferramentas não-estruturadas de gestão de LA e do conteúdo tácito das 

pessoas que detêm o conhecimento relevante na empresa. Um depoimento 

interessante do gestor do projeto foi o seguinte: ”Acho que a parte maior é o 

conhecimento que está na cabeça de algumas dezenas de pessoas. Essa é a parte 
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maior, mesmo.”. O único conteúdo informatizado explícito padronizado é uma 

planilha sobre riscos técnicos do produto. Isso faz com que a capilarização das LA 

não seja tão efetiva no que se refere ao seu aproveitamento num escopo maior.   

 
Existe taxonomia para registro das LA, porém não padronizada e dependente do 

local de uso. A gestão do projeto apóia a replicação. O processo de capilarização é 

amplo em cada projeto, porém não atinge adequadamente o escopo da empresa. 

Conforme observado na pesquisa: 

 

Tipo: que tal se a gente fizesse um time multidisciplinar, co-
localizado, não sei o que lá... Vai ser melhor do que fazer um negócio 
separado? Que tal colocar a unidade junto aqui? Vamos ver o que 
dá. Isso foi testado em projetos menores onde o sucesso foi grande. 
A partir dali, o que a gente fez foi começar a testar essa nova forma 
em projetos maiores. 

 

O banco de dados sobe até hoje. Ele continua sendo realimentado. 
Mas, com pessoas diferentes, com banco de dados diferentes. Não é 
o mesmo. Mas é sempre assim, e assim vai.  

 

Vou te dar um exemplo: tem na área técnica também de engenharia. 
Tudo aquilo que foi risco técnico no projeto anterior, tudo que foi 
levantado, está em uma planilha de risco técnico, já padrão há muito 
tempo. Tudo o que se acha que é risco está na planilha e as pessoas 
conferem na planilha para minimizar o risco. No projeto atual, quando 
começou, essa planilha de risco técnico foi tida como lição 
aprendida.  

 

Porque, assim, como que estrategicamente se decide movimentar as 
pessoas de tal forma que você garante que as Lições Aprendidas 
estejam em todas as equipes. Não adianta ter Lições Aprendidas em 
uma equipe só.  

 

Se a gente falar que é o projeto de engenharia que vai ser 
documentado e fabricado, todos os projetos que tem aqui a gente 
realimenta para poder fazer correções de projetos e no processo que 
a gente utiliza. 

 

As ferramentas de tecnologia não estão bem estruturadas para 
replicação. A capilarização das Lições Aprendidas por toda empresa 
está em nível médio. 

 



 158

 
Uso e Reuso: serão tratados os itens sobre aceitação do conteúdo, atividades de 

treinamento e capacitação das pessoas para uso do conteúdo, a suficiência e 

eficiência ou não dos mecanismos de capilarização, motivação, incentivo e 

reconhecimento. 

 
a) aceitação do conteúdo: no que se refere a aceitar o uso ou reuso do 

conteúdo observou-se três situações distintas:  

 

· conteúdo internalizado no projeto: neste caso, a aceitação de uso e 

reuso é motivada pelo projeto Maturidade, por exemplo, que tem como 

objetivo ter a maturidade do produto desde o primeiro dia de entrega, ou 

seja, estar apto técnica e operacionalmente. Pois, pelo fato das pessoas 

terem se envolvido na geração dos conteúdos, faz-se com que ele seja 

internalizado e utilizado. Essa motivação promove a aceitação e uso do 
conteúdo. Isso vale para Projetos de Melhoria, Padrões e LA, por 

exemplo, conforme observado na pesquisa: 

Então existe esse projeto de maturidade, cujo objetivo é ter a 
maturidade do produto no primeiro dia de entrega. Era martelado na 
cabeça de todo mundo o tempo todo. Era apresentado todos os dias 
o que estava acontecendo, o que tinha que fazer, por exemplo. 
Então, a lição aprendida, eu acho que, pelo gerente de projeto, que é 
o meu caso, ela precisa de uma forma muito mais ampla do que um 
banco de dados que todo mundo está perseguindo. Então, a minha 
missão é justamente fomentar as pessoas para que todos conheçam 
o que está acontecendo e, de uma forma multidisciplinar, possam 
tomar atitudes para que aquelas coisas não se repitam ou então que 
aquelas coisas sejam inferidas no dia-a-dia de cada equipe. 

 
· integração de conteúdo proveniente de LA: existe um artifício 

estratégico de movimentar as pessoas entre as equipes, para permitir 
que haja uma mistura de fluxo de LA para que seu conteúdo não fique 

só com uma equipe. Esse processo permite a troca e aceitação de 

conteúdo para melhorar o desempenho ou capacitar pessoas, através da 

capilarização das lições dos profissionais mais experientes, conforme 

observado na pesquisa: 
 



 159

Porque, assim, como que estrategicamente se decide movimentar as 
pessoas de tal forma que você garante que as Lições Aprendidas 
estejam em todas as equipes. Não adianta ter Lições Aprendidas em 
uma equipe só. E como garantir que as pessoas respeitem tudo que 
está sendo passado pelas Lições Aprendidas. Porque imagina 
chegar lá o coordenador de manutenção e o cara vai falar para um 
cara novinho: tem que seguir o questionário, tem que fazer isso, 
fazer aquilo. O cara não tem aquela visão, aquela vivência. Então, 
um cara mais experiente vai dar um reforço. 

 
 

· dificuldade de uso ou reuso de conteúdo de LA não internalizados 
ainda: existem dificuldades em internalizar esse conteúdo pelo fato de 

existirem posições antagônicas entre gerações diferentes de 

profissionais da empresa. Isso de alguma forma retarda o consenso e a 

internalização de conteúdo. Essa dificuldade está no potencial usuário 

aceitar esse conteúdo para uso em suas atividades, pois ele não o 

gerou, não acredita na proposta alternativa e tem trabalhado de outra 

forma até então. Uma vez internalizado, é aceito independentemente da 

sua origem. Conforme observado na pesquisa:  

 

O conteúdo é muito bem aceito, independentemente de sua origem 
na empresa. 

 

E a própria história da empresa. A empresa tem uma cultura própria 
desde a origem dela. Tem um pedacinho que é a cultura da história, 
alguns paradigmas e, por outro lado, um pessoal muito novo. Então, 
isso não é muito suave. Daí a dificuldade de como você junta. Os 
dois têm informação importante. Esse aqui tem coisa nova, mas não 
sabe se dá certo. Esse aqui duvida que vá dar. Então, até você juntar 
essas coisas... Esse gap é uma característica dessa massa. 

 

 
b) capacitação e treinamento: todos os conteúdos internalizados são 

utilizados para treinamento e capacitação. Pelo nível de responsabilidade 

técnica do produto, as pessoas estão capacitadas e conscientes de sua 

importância no processo para garantir a qualidade do produto pelo ciclo 

inteiro de sua vida útil ou esperada. Para tanto, toda vez que há alguma 

alteração, ela é imediatamente checada e passada, em forma de 

treinamento ou capacitação, para as áreas em que aquele conteúdo terá 
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impacto. Isso se aplica para LA, projetos de melhorias ou novos 

procedimentos, por exemplo. Há um compromisso em reciclar as pessoas de 

forma tácita ou mista, pois disponibilizar o conteúdo para consulta por conta 

própria do usuário não é eficaz o suficiente para internalização do 

conhecimento. Conforme observado na pesquisa: 

 

Enfim, as pessoas estão bem preparadas. Elas estão trabalhando 
nessa direção. Elas utilizam Lições Aprendidas. Sabem da 
importância disso no setor. 

 

Você vai prejudicar o produto, não imediatamente, mas depois de 
cinco, seis, sete anos que você vai ver que aquela dificuldade de 
produção lançou uma semente do mal e que corroeu todo. Então 
esse tipo de coisa foi checado na produção. Qual foi a lição que foi 
aprendida no campo e que era origem aqui. Aquele processo foi 
reescrito completamente. As pessoas foram recicladas ou treinadas. 
Eram pessoas de produção. Quer dizer, não eram só pessoas da 
engenharia. 

 

Nossa maior preocupação é de ser incorporado e não ficar como 
uma coisa que alguém vai consultar porque a gente sabe que isso 
não acontece. 

 
c) suficiência da capilarização: pelo observado, não existe um grau 

adequado de suficiência da capilarização das LA na empresa, frente à 

quantidade de iniciativas de geração de conteúdo, sua gestão nos projetos, 

a postura das pessoas e os próprios valores, que favorecem o ambiente 

para geração e disseminação de conhecimento. Essa observação apareceu 

em todo o escopo da pesquisa. Ficou evidente, pelo exposto pela maioria 

dos pesquisados, que os mecanismos utilizados e as ferramentas de 

tecnologia não são suficientes e não são de fácil manuseio para se promover 

a capilarização. Porém, as lições essenciais são transferidas e incorporadas 

para garantir a qualidade do produto, seja por via explícita, tácita ou mista. 

No caso deste projeto, foram incorporadas lições, a partir de manifestações 

valorizadas e indicadas pelos clientes, que satisfaziam características 

importantes e eram viáveis de ser incorporadas. Porém, esse conteúdo 

poderia ser potencialmente útil em outros projetos da empresa e não é 
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repassado normalmente fora do seu escopo. No caso de itens de alto risco 

técnico ou de segurança, a atitude é de repassar imediatamente para todas 

as áreas envolvidas. Outras áreas da empresa, fora do técnico/operacional, 

raramente contribuem ou participam de processo de capilarização de lições. 

Poderão existir oportunidades de conteúdo de impacto relevante nessas 

áreas também. As LA negativas também são priorizadas e são tomadas as 

atitudes corretivas, de forma pró-ativa e com uma estrutura existente para tal 

fim. Essa estrutura denomina-se time de sustaining (equipe de sustentação 

do produto). Porém, não existe tempo suficiente, às vezes, para as 

sugestões de melhoria. A pressão por prazo faz com que sejam priorizadas 

as ações de correção.  Conforme observações extraídas dos pesquisados: 

 

Com certeza, insuficiente. Não tenho dúvida disso. Por mais que a 
gente tenha tentado fazer, nós estamos muito distantes daquilo que 
seria o ideal ou daquilo que seria não só ideal, mas que seria eu diria 
até satisfatório. Eu acho assim, nós acertamos muito em pontos 
fundamentais, tanto é que o nosso produto está muito bem visto no 
mercado. Isso, em parte, graças às Lições Aprendidas. 

 

Então, por isso que as coisas estão acontecendo, em função das 
pessoas estarem preparadas. Mas não em função de ter um 
mecanismo integrado e claramente definido. Existem mecanismos 
definidos, mas para setores específicos. 

 

Eu acho que a preocupação dos fornecedores passarem para gente 
o que eles sabiam, isso foi um negócio que a gente sempre pensou 
que não estava bem exercitado. É uma coisa que a gente sempre 
reclamava, que a gente passava um monte de coisas para eles, mas 
não estava se aproveitando a oportunidade da parceria, para ter as 
Lições Aprendidas deles para a gente. 
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Esse caso mais crítico, em que a gente tinha que alertar todo mundo 
na empresa, fizemos uma coisa muito organizada, nesse caso que 
envolveu o pessoal da produção, por exemplo. Teve todas as turmas 
de produção que tinham envolvimento com o negócio e passaram um 
treinamento, e esse cara de Lições Aprendidas ia dar o treinamento. 
Engenheiros, projetistas. Era uma coisa bem organizadinha que todo 
mundo passava e a gente tinha certeza de que todo mundo foi posto 
a par sobre os riscos que a gente corria em relação àquele item e 
que tinha ações para todas as áreas em que estava sendo 
desenvolvido. 

 

Nós não temos uma base de dados integrada de todas as Lições 
Aprendidas de tudo o que é setor. 

 

Tudo o que é combinado nessas reuniões, é colocado como uma 
ação, para ver se ele consegue ser desenvolvido ou não, 
dependendo, é lógico; uma coisa, é a intenção de fazer, outra coisa é 
quanto custa e qual é o benefício e assim por diante, do que saiu 
daquelas reuniões. Só que, para a gente, hoje, desse banco de 
dados, 95%, está implantado. O que significa isso? Tipo, aquilo que 
os clientes estavam dizendo, foi tido como coisas essenciais. Não 
dava para não fazer. 

 

As áreas de apoio, tipo administrativa, finanças e tal, diria não os vi 
participando, mas em alguns casos tiveram assuntos que foram 
levados para eles, sim. Mas a maior parte trata do nosso processo 
mesmo. 

 

O volume é grande. Deve ter em torno de 80% a 90% das Lições 
Aprendidas aproveitadas. Melhorar o aproveitamento é difícil. É 
pensando no próprio processo que já está implementado para saber 
como a gente poderia ser um pouco mais eficaz.   

 

No contexto de sistemas, a gente não usa talvez todos os recursos. 
Não por falta de recursos físicos e financeiros. Não é esse problema. 
A gente não usa todo o potencial que poderia estar tirando proveito 
exatamente porque têm coisas aqui que poderiam dar certo e outras 
em que existe dúvida que vá dar certo, e a gente acaba não se 
beneficiando dessas potenciais melhorias de uma maneira mais 
ampla. Elas virão com um pouco mais de tempo. 
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Dentro desses 80% de adequação, eu mensuro, estimo isso como o 
resultado, a capacidade que a gente tem de pegar a informação, 
analisar e colocá-la em prática. Então, dentro desse volume aí, sim, 
fica faltando um pedaço. 

 

Existe um time que é o time que a gente chama de Sustaining. Ele 
faz a sustentação. Todos os problemas que acontecem que 
acontecem nos produtos, todos são registrados, pode ser não em 
conformidade. Existe um documento que você registra tudo o que é 
desvio que você está fazendo na produção. O cara espirrou e não 
deveria espirrar, ele tem que registrar. Tem que fazer um negócio 
sério, em que não pode deixar de se ter registro de tudo o que 
acontece. Aquele negócio é verificado. 

 

Acho que faz parte até da cultura do setor, das pessoas não se 
omitirem. 

 

Na maior parte das vezes o que acaba predominando é o que deu 
errado e o que a gente gostaria de melhorar. 

 

 

d) eficiência da capilarização: na empresa certamente há capilarização e 

neste item será avaliada essa eficiência, de acordo com os elementos 

expostos na pesquisa. Mesmo o nível de capilarização não sendo suficiente 

na sua totalidade, conforme constatado no item anterior, os processos e 

mecanismos utilizados têm uma boa produtividade - apesar de que a maioria 

dos entrevistados, em grupo, considerou a eficiência da capilarização das 
LA como insatisfatória. Esse posicionamento precisa ser analisado por dois 

prismas. O primeiro, pelo foco do projeto de um determinado produto; neste 

caso, existe um esforço que garante que haja uma capilarização eficiente, 

pelo observado na pesquisa. Como por exemplo, no desenvolvimento de um 

novo projeto de produto, momento em que se busca incorporar o máximo de 

conhecimento através da experiência das pessoas, tácito, e do 

conhecimento explícito acumulado em projetos anteriores. Por outro lado, no 

contexto de um escopo mais amplo, fora do projeto específico, a 

capilarização é ineficiente. Isso ocorre também nas fases já iniciadas do 

desenvolvimento e depois da implantação do produto, onde se observou 

uma menor eficiência de capilarização na pesquisa. Ou seja, em 
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determinados momentos há um favorecimento para a eficiência da 

capilarização, porém não existe uma estrutura de sistema que permita que 

seja parte da rotina transacional das pessoas. As observações relacionadas 

à eficiência, observadas na pesquisa, reforçam os pontos colocados acima:  
 

Aí esse cara tem essa lição aprendida e sabe o que estava 
dificultando ou facilitando fazer isso, e ele ia lá ao projeto e, junto 
com os projetistas, ele garantia que esse produto não repetiria os 
erros do passado ou ele faria alguma coisa positiva que estava 
sendo vista em campo. Era positivo e negativo. Eram os dois lados. 

 

Isso é em várias áreas e tem muitas coisas subjetivas também. 
Quando o projeto está nascendo, eles não sabiam quanto ganhou 
porque nem nasceu errado. Então não dá para dizer o quanto 
economizou porque a gente tinha, foi desde 1999, quando foi 
lançado o projeto, já na primeira semana, já tinha essa cara de 
Lições Aprendidas. O negócio foi nascendo junto com o projeto e a 
pessoa que era responsável por isso tinha que estar junto com todo 
mundo. Era um cara de altíssima experiência, então ele circulava e 
tinha moral com todos os projetistas para fazer o que fosse na 
produção, com todas as áreas. 

 

Tinha um coordenador para isso, responsável que analisava o que a 
unidade tinha respondido, e, se fosse o caso, podia manter contato 
com a unidade, verificar e ter certeza de que o que eles estavam 
fazendo estava contribuindo para a manutenção geral do produto. 
Porque uma coisa é a manutenção específica do segmento dele, 
outra coisa é você garantir a manutenção geral do produto. Tanto é 
que esse produto hoje está batendo todos os recordes de 
manutenção de produto em termos de custo de manutenção. Porque 
o projeto foi voltado para isso. 

 

Eu vou te dar outro exemplo de lição aprendida, que é um projeto 
chamado Maturidade. A gente quer ter a maturidade do produto no 
primeiro dia de entrega. Para isso também foi feito todo um esquema 
de documentação. Isso tem o nome de maturidade, mas não deixa 
de ser um compêndio de itens de Lições Aprendidas. É que lição 
aprendida você pode ver por diversão. O problema que ocorre ao 
longo da campanha de ensaio; é tudo lição aprendida. 
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Pegando o melhor do entendimento de várias pessoas e vai fazer o 
que ele tem que fazer. Então, isso para mim é o que mais garante 
lição aprendida. 

 

Eu busco em função de uma necessidade. Eu não tenho isso como 
uma mola propulsora em todo o meu processo, porque, realmente, 
se você estiver em uma entressafra, o máximo que você consegue é 
levantar as Lições Aprendidas. Mas não aplicá-las. A cultura da 
empresa é que existe uma motivação muito grande no momento do 
desenvolvimento. Na hora que você começa a desenvolver um novo 
produto, os olhos de todo mundo brilha. Então, aquele é o melhor 
momento de as pessoas aceitarem usar Lições Aprendidas ou 
participar. 

 

Existem dois workshops diferentes. De um modo geral, o workshop 
que dá mais resultado é o workshop do nível da gerência média, 
onde a gente discute a dificuldade e tem condição de ver solução. 
Alguns workshops onde não tinha uma representatividade da 
gerência acabam ficando prejudicados. É o pessoal mais 
operacional, que acaba não vendo o seguinte: eu estou dando uma 
idéia, mas não tem ninguém aqui pra tomar providência ou com 
punch (poder) para poder levar adiante. Eles reclamam. 

 

Acho que discutir o que aconteceu e o que poderia ser feito ainda 
quente é mais fácil, é sujeito a menos erros e não sei se o pessoal 
conseguiria, ao pegar a idéia, enxergar se aquele era o mesmo 
ambiente, e com aquelas mesmas situações que levaram àquela 
solução como a proposta adequada. E, em uma outra ocasião, não 
sei se esse link existiria. 

 

A “boa idéia”, no cenário que a gente viu de desenvolvimento, ela 
poderia ser bem melhor motivada no planejamento, porque, depois, 
foi o que aconteceu; mesmo que seja uma boa idéia, ela fica sendo 
reativa. 

 

e) motivação, incentivo e reconhecimento: na empresa foram observados 

alguns elementos em torno da motivação, incentivo e reconhecimento para 

quem gera, usa, capilariza  ou então, para promover o processo. O estímulo 
maior para a socialização e incorporação de LA se apresenta quando do 

início de um novo desenvolvimento de produto. Durante o desenvolvimento 
do projeto, e após a implantação do produto, o ciclo de LA depende de uma 
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ação conjunta de informações do banco de dados (planilha de LA) e dos 

integradores de lições, que promovem a incorporação. Ainda no caso dos 

projetos, o programa Maturidade, mencionado anteriormente, é um 

instrumento de estímulo. Programas como do Boa Idéia, de cunho mais 

geral e com reconhecimento formal, também promovem a geração e 

capilarização de lições. Um ponto muito importante, que foi observado, 

envolve a motivação de absorver as lições provenientes das necessidades 

dos clientes, incorporando-se essas nas características do produto. Ou seja, 

o foco no cliente se dá, em grande parte, a partir do foco do cliente; essa 

atitude permite a sustentabilidade do negócio, uma motivação muito 

relevante em qualquer negócio. Os pontos colocados são sustentados pelo 

observado na pesquisa, conforme segue: 

 

Só que nós não acreditamos que essa motivação fosse suficiente. A 
gente escalou uma pessoa muito experiente que no dia-a-dia tratava 
aquelas lições todas da cabeça dele; eles estavam revendo os 
projetos, de todo mundo, com aquelas lições na cabeça deles. 

 

Você passa um banco de dados para a pessoa, raramente usa se 
não for quando tiver a catalisação. Se não tiver a catalisação, não 
tem jeito. 

 

Uma coisa que nós aprendemos muito na minha lição aprendida é 
que não é o software que faz o negócio acontecer. Ele ajuda demais. 
Agora, no dia-a-dia, as coisas que a gente quer colocar no projeto de 
aprendizado, a melhor forma que a gente achou é ter um integrador. 
Tem um banco de dados lá, a pessoa pode consultar, mas tem que 
ter a fomentação. 

 

Tem o projeto Boa Idéia, que é um mecanismo principalmente na 
produção, que as pessoas têm a liberdade de pôr o que quiserem. 
Isso não deixa de ser um mecanismo de lição aprendida também. 

 

O Boa Idéia que, em um contexto mais amplo, independente dos 
projetos de produtos, se está em desenvolvimento ou não, qualquer 
funcionário que tenha uma idéia e que fizer a sugestão, essa idéia é 
analisada; verificada a possibilidade, mensurados os benefícios, de 
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alguma maneira, esse funcionário tem uma recompensa...quanto 
melhor a idéia, e os benefícios que ela traz, ele tem uma 
remuneração significativa a cada semestre. Então, tem esse 
mecanismo na manufatura que é constante. Onde as idéias são 
comentadas. 

 

Acho que, se é um caso desses, o que vale muito é a preparação da 
equipe e a cultura do pessoal que está envolvido naquilo. Se for um 
caso desses que fala que é um desejo do cliente, isso ganha 
prioridade, independente de estar todo mundo voltado a atender ao 
cliente. Sem falar que a importância do cliente já abriu portas que a 
gente mesmo nunca conseguiu abrir. Por isso que eu falo que isso é 
uma questão de aculturamento de todas as equipes que estão 
trabalhando no projeto. Esse projeto de maturidade. Não deixa de ser 
lição aprendida. Se eu não dou enfoque nas apresentações e não 
falo da importância, talvez eu também não vá ter o mesmo esforço 
em cima dele. Para qualquer mecanismo claro que você quer buscar. 

 

Não é exatamente uma tarefa do dia-a-dia, mas é uma 
necessidade...a motivação do pessoal é melhorar, é fazer mais e a 
carga de ter que refazer é enorme. Tudo aquilo que não deu certo, 
depois você tem que fazer de outra maneira de novo. Acho que aqui 
a maior parte do pessoal está disposto e disponível para melhorar o 
trabalho para ele próprio. 

 

A liderança é vista como facilitador do processo de geração de 
Lições Aprendidas pela maioria. 

 

O reconhecimento formal é visto como um fator importante, 
principalmente quando tem impacto na reputação, reconhecimento 
ou prestígio. 

 

Controle e Avaliação: no que se refere ao controle e avaliação do sistema de LA, 

não existem indicadores sistematizados para medir os ganhos auferidos das LA. 

Sabe-se que, na fase de desenvolvimento, busca-se cumprir o prazo. Neste caso, a 

incorporação de lições, predominantemente negativas, conforme mencionado 

anteriormente, é um dos elementos importantes, ou seja, ações de correção, para se 

garantir o prazo; porém não houve manifestação de como é controlada a sua 

incorporação. Também percebem-se ganhos significativos, porém sem mensuração 

no projeto. O único controle é de quantas lições foram incorporadas em relação ao 
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total, ou seja, um índice de pendência. Não houve nenhuma manifestação em 

relação a prazos, salvo o prazo da implantação do produto, que é a meta. A partir 

dessas observações, pode-se concluir que não existe sistema de controle e medição 
da capilarização das LA e nem o acompanhamento objetivo das equipes, dos 

integradores e da gestão.  Conforme observado na pesquisa: 

 

Quando que a gente considera que ela está sendo implantada? Se 
tem n ações para serem feitas para garantir  que ela foi implantada. 
Aí a gente tinha um item de controle que mostrava: eu já tenho 50 
Lições Aprendidas e tenho 10 implantadas, no processo de gestão 
do projeto. 

 

Não acho que a gente tenha feito um trabalho de quantificação. Nós 
só queríamos era garantir que ela estivesse implantada. Nós não 
quantificamos o que isso deu, de resultado. Nem em horas, nem em 
dólares. A gente sabe que deu muito, mas não teve esse cuidado de 
medir...nós queríamos fazer com que aquilo que estava em Lições 
Aprendidas fosse considerado por todo mundo. O projeto precisa ser 
robusto. Até as conseqüências disso já são tão grandes, do 
desdobramento, que é até difícil perseguir. 

 

A gente não mede. Nós ainda não vimos os resultados....porque eu 
estou aqui pensando e ver o que eu posso emitir, uma opinião ou 
não. Nós ainda não vimos os resultados em um novo projeto de tudo 
que está sendo feito. Então, falar da eficácia está sendo prejudicado 
por não ter ainda como avaliá-la. Então, que abriu várias frentes, 
algumas pequenas coisas já estão sendo alteradas. E, nesse 
processo, realmente eu não tenho indicador. 

 

A maioria manifestou que os indicadores não estão estruturados de 
forma sistêmica e ainda são insuficientes para medir os ganhos 
conquistados com as Lições Aprendidas. 

 

4.3.4.5 Ambiente para Criação, Disseminação e Uso do Conhecimento 

 

Estrutura Organizacional: pôde-se levantar alguns aspectos sobre a estrutura 

organizacional, relativos ao sistema gestão de LA.  
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No que se refere ao Ba, espaço para manifestação e criação do conhecimento, a 

empresa propicia condições para que as pessoas possam se manifestar com 

autonomia, algum tempo e resultado, porém esse Ba não é orgânico. Assim, 

promovem-se muito bem os aspectos de criação, disseminação e uso local, dentro 

do escopo do projeto. Nesse ambiente, a pessoa tem apoio, autonomia, recursos 

necessários e tempo para desenvolver ou absorver lições, na maioria dos casos. 

Porém é restrito. Conforme observado: 

 

Essas coisas não têm tempo alocado para se pensar. Isso deve ser 
uma sugestão, porque a pessoa percebeu. Ela tem tempo para fazer 
a proposta que ela quiser. É um mecanismo bom porque as pessoas 
têm um canal formal para propor. Ela sabe que vai ser escutada. 
Sabe que vai ser julgada e, se for pertinente, vai ser implantada. É 
uma abertura. 

 

Apoiada nos gestores dos projetos. A empresa está razoavelmente 
estruturada para favorecer trabalho em equipe. 

 

As pessoas se sentem à vontade para propor idéias. 

 

No caso do modelo de gestão adotado, houve muita discussão e aprovação da 

maioria, porém, além de apoiado, foi, de certa forma, imposto pela alta direção. 

Resultou num modelo de gestão de sucesso. Conforme observado: 

 

Sim. A alta gestão. A gerência do projeto, que na época era um 
diretor, fez uma imposição do projeto, que isso fosse feito para 
justamente o desenvolvimento ser completamente integrado. A gente 
sabe que, se não fizer uma forcinha, nem tudo ficaria integrado, 
principalmente as pessoas que estão distantes da empresa, no 
campo. Aqui dentro é mais fácil de unir as áreas. De fora é mais 
difícil. 

 

 

A estrutura de promoção está na gerência média do processo. Eles são os 

catalisadores para que o processo ocorra. A capilarização das lições é apoiada 

numa estratégia de estrutura que prevê a circulação de pessoas de um projeto para 

o outro, orquestrado pelo gestor, que tem que ter sensibilidade e saber como 
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conduzir essas movimentações no processo. A estrutura de captação de lições é 

descentralizada. No campo, por exemplo, as lições são passadas para o 

responsável por customer support e ele se encarrega de registrar no banco de 

dados. No projeto, o integrador é responsável por promover a capilarização. 

Conforme observado na pesquisa: 

 

Então o ideal é sempre ter a média gerência envolvida na ação 
executiva. Ela que é o grande alavancador do processo. 

 

Você falou de capilaridade. Para mim tem uma estratégia que 
garante capilaridade, que não é nada disso que a gente falou até 
agora. É complementar, digamos assim. É que aquela segunda 
forma que vejo é através das pessoas. A gente falou muito de 
processo, processo, processo. O que garante realmente a 
capilaridade, que garante as lições serem efetivamente 
implementadas é a gente fazer com que as pessoas circulem de um 
projeto para o outro da forma correta. De uma forma boa. Então, um 
exemplo, ao começar um novo desenvolvimento, a gente procura 
trazer as pessoas de maior experiência em desenvolvimentos 
pregressos, para poder garantir infiltração nas equipes de pessoas 
com muitas Lições Aprendidas. 

 

O projeto Lições Aprendidas em campo estava dentro de um setor 
que existe na organização do projeto, que é responsável por apoio 
pelo cliente, customer support. Era uma divisão entre customer 
support e desenvolvimento do produto. Eram dois processos que a 
gente tem dentro da organização do projeto. Tinha o gerente que era 
responsável por isso e depois tinha um cara operacional que era o 
cara de alta experiência, o integrador. 

 

 

As lições negativas integram a lista de lições a serem capilarizadas. Conforme 

observado na pesquisa: 

 

De uma forma geral, se você não está....se o ambiente não é um 
ambiente de caçar responsáveis, o pessoal fala. Se você sabe 
gerenciar isso direitinho no workshop, o pessoal comenta 
abertamente. 
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Existe um choque cultural entre os novos e os antigos da empresa, como 

mencionado anteriormente; isso influência na velocidade e na possibilidade de 
incorporação de LA, prejudicando esses dois aspectos. O processo está em 

evolução e, com o tempo, um ambiente mais adequado para a aprendizagem poderá 

se desenvolver, conforme observado na pesquisa: 

 

Essa parte é mais delicada. A cultura da empresa hoje tem muita 
gente nova. Isso aí não é cultura. Quando você fala de Lições 
Aprendidas, você usa suas próprias naquilo que você faz. Então, tem 
muita gente nova. Existe uma certa, termo correto; as pessoas, as 
vezes tem uma certa visão focada em um mesmo ambiente, ou seja, 
o pessoal antigo aqui. Às vezes focado em um mesmo ambiente, 
com um certo vício em algum leque de soluções. Eles têm o 
paradigma deles. Então, algumas vezes, isso é uma característica 
que impera. Coincide às vezes uma pessoa mais nova com outra 
com paradigma, daí fica difícil de mudar. Assim, o mecanismo fica 
mais lento. Mas não deixa de gerar. 

 

4.3.4.6 Mecanismos de capilarização de LA 

 

Foram observados os seguintes mecanismos de capilarização de LA utilizados na 

empresa e externados pelos entrevistados. O Quadro 8 refere-se aos resultados 

observados: 

 

(continua) 
Mecanismos 

(Classificação da Eficiência do 

Mecanismo pela Maioria dos 

Entrevistados) 

 
 

Observações 

Propagação através de 
especialistas 

(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Com experiência, com knowhow. Trabalhando junto com os 
que conviveram com os problemas. 
 

Apresentações 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Não era um cara só, né. Era uma equipe. Eu estou falando 
de um cara que se sobressaia mais. Mas era uma equipe 
que fazia isso. Inclusive eles faziam apresentações das 
Lições Aprendidas para os projetistas. Ele falava: vamos 
apresentar esse negócio que aconteceu no campo. Passava 
para todo mundo, por e-mail, mensagens. 
Meu papel, primeiro, é incentivar para que as Lições 
Aprendidas o sejam realmente, que elas tenham penetração 
suficiente em todo o mundo, em todas as equipes. E isso se  
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(continuação) 
 faz muito através de comunicação. Eu faço muito para todos 

os líderes de equipe, eu faço status do projeto. É muito 
verbal. Apresentação. Eu faço periodicamente apresentação 
para todos os líderes e é minha obrigação, então, reforçar a 
importância. 

Visitas informais a outros setores 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

 

Conversas informais com colegas 
(MUITO EFICIENTE) 

 

Processos de auditorias internas 
ou externas 
(EFICIENTE) 

Na revisão de normas e procedimentos. 

Projetos de melhoria contínua 
(MUITO EFICIENTE) 

Nesse seminário, que foram 13 semanas (uma vez por 
semana), e nas reuniões que nós tivemos, são coletadas 
sugestões e, depois, a gente volta para validar aquilo que foi 
identificado como uma possibilidade de melhoria, um 
problema, também procurando uma solução mais adequada, 
então nós vamos refinando nesse processo o que seriam as 
nossas propostas. 

Conferências / Simpósios 
(EFICIENTE) 

Encontros com clientes e fornecedores. 

Reunião inicial ou final de projeto 
(MUITO EFICIENTE) 

E ele é forte também de um desenvolvimento para o outro. 
Então, por exemplo, nós tentamos isso, já é uma coisa mais 
recente, todo mundo participou. 
Isso varia de fase para fase do projeto. O quanto que é 
importante à lição aprendida naquele momento. Quando 
você está no início do desenvolvimento, esta questão na 
lição aprendida tem que dar um destaque muito grande. 
Ou seja, a partir do momento em que nós chegamos ao final 
do desenvolvimento, começamos a avaliar o que 
poderíamos ter feito melhor, onde começou a se estruturar 
esse trabalho. Então apareceram alguns workshops onde a 
gente discutia a falta disso, que levou àquilo. 

Workshops (Oficinas de trabalho) 
(MUITO EFICIENTE) 

Dessa reunião maior, sai uma decisão também de se tocar 
reuniões mais aprofundadas e dirigidas, que a gente chama 
de steering groups. São grupos de direcionamento do 
projeto. Os steering groups, aí já é uma troca muito mais 
profunda de lição aprendida dos dois lados. A gente faz com 
um pessoal já em um nível gerencial/operacional e eles vêm 
à empresa, ou a gente vai até lá. Geralmente eles vêm até 
aqui. 
Teve o workshop dedicado pra saber o que você aprendeu 
com o projeto anterior para poder passar para os outros 
projetos. Aí já pode falar muito melhor do que eu o que 
aconteceu. Teve questionário para todo o mundo, workshop, 
discussão. 
O meu envolvimento acaba sendo em workshops e na 
discussão do que deu certo e do que deu errado. Na maior 
parte das vezes, o que acaba predominando é o que deu 
errado e o que a gente gostaria de melhorar. 
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(continuação) 
Consultores internos 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Especialistas em conteúdo específico. 
Comunicação intensa, definir estrategicamente o que aplicar 
de lição aprendida, quem são as pessoas e comunicar 
intensamente o que está acontecendo. 

Mentoria 
(MUITO EFICIENTE) 

Já na primeira semana já tinha essa cara de Lições 
Aprendidas. O negócio foi nascendo junto com o projeto e a 
pessoa que era responsável por isso tinha que estar junto 
com todo mundo. Era um cara de altíssima experiência; 
então, ele circulava e tinha moral com todos os projetistas 
para fazer o que fosse. 

Contato com outras unidades da 
empresa 

(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Não foi mencionado como prática comum da empresa. 

Publicações internas / Jornal da 
empresa 

(INEFICIENTE) 

Não mencionado como elemento normalmente usado para 
capilarização. 

Intranet da empresa 
(NÃO POSSUI) 

 

Envio dirigido 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Passava para todo mundo, por e-mail, mensagens sobre as 
lições de campo. 

Envio geral 
(NÃO POSSUI) 

 

Disseminação ativa 
(NÃO POSSUI) 

 

Disseminação pró-ativa 
(NÃO POSSUI) 

 

Disseminação reativa 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Através da planilha de Lições Aprendidas 

Eventos incentivados de 
propagação de LA 

(EFICIENTE) 

A gente tem um esquema junto aos clientes, onde a gente 
faz o um evento regular já há muitos anos. Cada um 
representa um evento. Preciso explicar porque senão depois 
você não vai entender o que eu vou dizer sobre Lições 
Aprendidas. Em um desses eventos a gente chama aqui os 
top executivos dos diversos operadores para eles nos darem 
sugestões sobre os nossos projetos. É o cara que sabe 
como ganhar dinheiro com o produto, falando com o projeto 
deve ser para ele ganhar dinheiro com o produto. Então, tem 
cara de operações, de manutenção, etc. E como nós não 
temos esse conhecimento, a gente o traz do próprio cliente. 

Portal do conhecimento 
(NÃO POSSUI) 
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(conclusão) 
Reuniões com equipe de trabalho 

(MUITO EFICIENTE) 
 

Sentava junto com os projetistas para discutir as lições. 
Então, a gente, sempre que possível, em todas as equipes, 
a gente procura verificar se o conhecimento está sendo 
trazido de forma tácita. Não é só o conhecimento através de 
papel, de circular. É o conhecimento da pessoa que vai 
influenciar a equipe com aquilo que ele conhece. 
Tem coisa que eu faço aqui é comunicar. Aliás, é o que vem 
agora. É uma palestra para uns 80 líderes, onde a gente 
passa o projeto inteiro. Eu procuro fazer isso a cada quinze 
dias. Antes isso estava acontecendo a cada mês. 
O que existe também, não formalmente, como programa de 
lição aprendida é o quando tem problema, não está bom, 
senta, vê onde está o grupo com as pessoas envolvidas. 

Revisões de procedimentos 
operacionais 
(EFICIENTE) 

Nesse caso, por exemplo, nós revisamos todas as normas 
de engenharia para ficar compatível com aquelas Lições 
Aprendidas. Nós revisamos normas de produção para ficar 
compatível e fizemos o treinamento de todo mundo. 
Vai se tentar modificar o procedimento desde a rotina até os 
documentos que a gente tem ali, até da própria qualidade de 
como o processo funciona. 

Recomendações de equipes de 
projeto 

(MUITO EFICIENTE) 

Não é simplesmente chegar e corrigir. Isso é retornado para 
toda a equipe de engenharia no sentido de você tomar a 
decisão da correção, mas já ter isso incorporado como uma 
coisa que não pode se repetir. Aí passa a ser considerada 
lição aprendida. Mas ela não é como corretiva. Aquilo na 
mão do engenheiro, de volta, se torna uma lição aprendida 
do projeto. 
Resumidamente, o grande mecanismo associado aqui está 
em discussões fundamentalmente dos erros e proposta de 
rearranjo desses erros em termos de grupos que refinam 
isso e tratam de estar montando uma nova estrutura, que é 
uma lição que pode ser questionada depois em função do 
que se aprendeu no projeto anterior. 

Projeto de transferência de 
práticas melhores ou melhores 

práticas 
(MUITO EFICIENTE) 

Então a gente tem que ir lá e enxergar o que é que ele tem 
que eu posso usar. Aí a gente pode acelerar isso. Não que 
talvez não esteja sendo feito, mas a gente tem que continuar 
nessa direção. É o que a gente pode melhorar. 

Story Telling 
(NÃO POSSUI) 

 

Outros 
(Não foi pesquisada a eficiência por 

serem casos que apareceram de 

forma isolada) 

Eu faço periodicamente apresentação para todos os líderes, 
e é minha obrigação, então, reforçar a importância. 
Eu vou te dar outro exemplo de lição aprendida que é um 
projeto chamado “Maturidade”. A gente quer ter a 
maturidade do produto no primeiro dia de entrega. Nisso 
também foi feito todo um esquema de documentação. 

 
Quadro 8 - Mecanismos identificados na pesquisa e a percepção dos entrevistados em 

relação a eficiência  deles na capilarização das LA 
Fonte: elaboração do autor 
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4.3.5 Descobertas relevantes do caso A 

 

 

Serão relatadas as descobertas relevantes deste caso relacionadas ao processo de 
gestão do conhecimento da empresa, o sistema de gestão de LA, os tipos de 

conhecimento e os processos de transferência. Também, serão analisados os 

mecanismos de capilarização, com enfoque em alcance, riqueza, o uso eficiente e a 

sua suficiência para a capilarização das LA na empresa. 

 

4.3.5.1 A gestão do conhecimento na empresa A 

 

A empresa reúne práticas de gestão do conhecimento de alcance local, no que se 
refere a compartilhar e transferir o conhecimento contido nas LA. As ferramentas 

computacionais de apoio para a explicitação das LA são repositórios de dados 

estáticos (planilha eletrônica). A empresa poderia e deveria explorar o potencial que 
a tecnologia de informação permite, para melhorar sua capilarização das LA com o 

apoio de ferramentas de tecnologia de informação. O processo de registro de lições 

ocorre a partir de sua origem, do campo, por exemplo, e depende da atuação do 

integrador de LA do projeto para coleta, validação e internalização. O processo se 

caracteriza como reativo em termos de coleta e disseminação. 

 

A prática de movimentação de membros de equipes entre os projetos mostrou-se um 

artifício estratégico interessante de capilarização de LA focadas no conteúdo tácito 

das pessoas. Ou seja, a experiência, junto com contexto e conhecimento, pode ser  

capilarizada, assim, podendo capacitar mais os membros das equipes. Isso 

demonstra que a gestão do conhecimento está baseada no capital humano, com 

foco individual. O papel do gestor de projeto é fundamental para promover a 

capilarização, entre outros objetivos já mencionados anteriormente. 

 

O foco da gestão do conhecimento hoje está centrado no escopo das competências 

técnicas e de apoio ao mercado, no que se refere aos projetos. O enfoque é local e 

se percebeu uma lacuna existente para integração de conteúdos. Assim, foi 
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montado um projeto para fechar essa lacuna e ampliar a gestão do conhecimento da 

empresa, criando uma nova disciplina no caso de capilarização de LA.  

 

A Gestão do Conhecimento não é um processo estruturado e sistematizado na 
empresa. Ocorre com práticas locais, baseando-se em LA oriundas de várias fontes; 

uma das mais relevantes é o próprio mercado, pois as lições coletadas em campo 

são de grande valia para o desenvolvimento ulterior do produto, por exemplo. O 

enfoque maior está na capilarização tácita, com apoio simples de ferramentas 

computacionais. O projeto de gestão de conhecimento que está sendo elaborado irá 

promover a integração dos conteúdos relevantes de LA, que hoje têm o papel de 

prover informações necessárias para a melhoria do projeto do produto, o processo 

de desenvolvimento e o bom andamento das operações da empresa, como, por 
exemplo, no caso do projeto estudado, da experiência passada através das LA pelo 

projeto anterior. O escopo está focado eminentemente nas áreas técnicas e 

operacionais da empresa. 

 

 

4.3.5.2 Sistema de gestão de LA na empresa A 

 

Atualmente o sistema de LA se confunde com a prática de gestão do conhecimento 

na empresa. No contexto da aplicação no projeto do produto, o compartilhamento e 

transferência de LA estão bem estruturados e seu enfoque principal envolve atender 

solicitações de LA do campo e atuar para eliminar erros no processo, buscando 

manter prazos, custos, qualidade do produto e características valoradas pelo 

mercado. As iniciativas de propostas de melhoria são menos priorizadas por causa 

da pressão de tempo.  As ferramentas de apoio computacional, conforme colocado 

anteriormente, não são suficientes e nem eficientes para capilarização num escopo 

mais amplo e poderiam ser melhoradas de forma significativa para o seu uso 

localmente. 

 
O ciclo de LA proposto no protocolo de pesquisa é aplicado pelos projetos de forma 

independente, porém, pode-se considerar, de forma eficiente no contexto do escopo 
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local, pelos resultados alcançados nas características relevantes do produto, como, 

por exemplo, custos de manutenção. Conforme colocado na pesquisa: 

Mas o que nós fizemos foi o seguinte: nós tínhamos uma grande 
preocupação, com essa gama de unidades que nós tínhamos 
envolvidas no Projeto, de eles não fazerem o trabalho de tal forma 
que quando nós estivéssemos juntando os segmentos modulares do 
produto, aqui, tivesse alguma coisa mais crítica. E nós tínhamos 
uma experiência imensa; nós temos uma experiência imensa dentro 
da empresa, de como produzir segmentos modulares. E nós temos 
uma visão muito boa de como fazer a manutenção do produto ficar 
boa. E cada unidade não tem essa visão. Cada unidade só vê o seu 
pedaço. O que nós fizemos foi construir um questionário com 400 
perguntas de manutenção do produto. Nós formalizamos isso para 
cada unidade e cada unidade tinha que responder formalmente as 
400 questões, se ela tinha considerado tudo aquilo no projeto dela. 
Tinha um coordenador para isso, responsável que analisava o que a 
unidade tinha respondido, e, se fosse o caso, mantinha contato com 
ela, verificava se o que eles estavam fazendo estava contribuindo 
para a manutenção geral do produto. Porque uma coisa é a 
manutenção específica do módulo dele, outra coisa é você garantir a 
manutenção geral do produto. Tanto é que esse produto hoje está 
batendo todos os recordes de manutenção do mercado em termos 
de custo de manutenção. Porque o projeto foi voltado para isso. 
Essas 400 perguntas foram oriundas de todas as Lições Aprendidas 
que nós tínhamos de projetos anteriores. 

 
O sistema de gestão de LA da empresa está implementado em escopo local com 

pouca integração entre unidades da empresa e sua gestão permite uma dinâmica 

suficiente para atender os requisitos locais de capilarização. Predominantemente, 

através de ações tácitas do gestor e dos integradores. Fica evidenciado que não se 

dispõe tempo suficiente na rotina diária para se propor melhorias, por exemplo, pois 

em esforços de capilarização de lições, nos workshops, por exemplo, se discute o 

que deu errado, ou seja, o foco é mais corretivo.   Há evidente pressão por prazos e 

os recursos são escassos, portanto se incorpora de forma reativa. Perde-se assim a 

oportunidade de geração de conteúdo espontaneamente e de abstração do 

conhecimento. O foco central está em adotar ao máximo as características 

apontadas pelos clientes como relevantes em suas LA e eliminar os erros do 

processo. 

 

 



 178

4.3.5.3 Tipos de conhecimento e os processos de transferência da empresa A 

 
As LA na empresa incluem conhecimentos existencial, experimental e explícito. 

 

No caso das LA, o conhecimento existencial se apresenta, por exemplo, nas lições 

vivenciadas com o uso do produto pelo cliente, durante sua operação. Nesse caso, 

os profissionais da área de customer support podem vivenciar, no campo, essas 

lições como conhecimento experimental. Em seguida, isso se torna um 

conhecimento ou necessidade explícita, dado seu registro na planilha de LA. Esse 

conhecimento explícito é externalizado, combinado e posteriormente internalizado, 

através da incorporação do conteúdo que foi traduzido em ação no projeto, a partir 

de uma necessidade de campo. Os projetos de melhoria e pontos a serem corrigidos 

passam por um processo mais focado em atitudes de cunho tácito para tácito, antes 

de serem incorporados ou de gerarem ações corretivas.  

 
As LA permitem transferência seqüencial, próxima e distante. Essas lições são de 

conteúdo de alta riqueza e de impacto local, no projeto ou em algum processo ou 

característica associado a ele. 

 

As regras, padrões, procedimentos e relatórios de Incidentes são registrados, de 

forma integrada totalmente, pela própria natureza do produto. O mecanismo 

predominante é eletrônico, através de registro em sistema transacional ou 

gerenciador de processos ou fluxo de trabalho, por exemplo. O tipo de transferência, 

pelo observado, é mais seqüencial, porém poderia ser próxima, conforme quadro 

teórico - casos, pelo observado na pesquisa, não são explorados na empresa, no 

âmbito do escopo do trabalho.  

 

O benchmarking interno é de conteúdo experimental de transferência especialista e 

próxima, com riqueza alta e alcance local, ou seja, na planta ou na unidade.  A 

transferência poderia também ser estratégica ou distante. Combinado com o 

benchmarking interno, o benchmarking externo serviu como instrumento de coleta de 

lições e práticas, conhecimento experimental neste caso, para geração de modelo 

de gestão de desenvolvimento, fabricação e produção de produtos. 
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O sistema atual de gestão do conhecimento da empresa, através das LA, não 

permite que sejam usufruídas todas as possibilidades de transferência de conteúdo, 

conforme colocado acima. Isso significa que não se potencializa a capacidade de 
capilarização das LA de uma forma mais ampla, principalmente entre os projetos da 

empresa. Perde-se a oportunidade de ampliar as vantagens da capilarização 

apresentadas neste trabalho. 

 

4.3.5.4 Os mecanismos de capilarização da empresa A 

 

Os mecanismos de capilarização das LA, observados na pesquisa e classificados 

pelos pesquisados, são adequados para os objetivos relacionados aos Projetos da 

empresa, atualmente.  

 
Por exemplo, os de transferência interpessoal, usados amplamente no caso de LA, 

são eficientemente aplicados e atingem seu objetivo. O objetivo envolve permitir a 

transferência e uso daquele conhecimento no projeto ou na produção, por exemplo, 

permitindo a replicação tácita do mesmo, como as experiências vivenciadas em 

projetos anteriores por membros alocados num novo projeto. Porém, as pessoas de 

outras unidades ou equipes não têm acesso a todas essas lições ou não sabem que 

elas existem, por exemplo. Perde-se a oportunidade de capilarização destes 

conteúdos. Ou seja, poderiam ser explorados outros mecanismos para aumentar a 

capilarização. 

 

Os mecanismos que foram classificados como mais eficientes envolvem conversas 

informais, projetos de melhoria contínua, reuniões de início e final de projeto, 

workshops, mentoria, reuniões com a equipe de trabalho, recomendações de equipe 

de projetos e projetos de transferência de práticas melhores ou melhores práticas. 

Observa-se que, pela falta de integração de conteúdos por ferramentas 

informatizadas, os mecanismos interpessoais, na sua maioria, foram classificados 

como os mais eficientes. Ou seja, atualmente as trocas mais eficientes na empresa 

se dão de forma tácita. 
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Revisões de procedimentos operacionais, eventos incentivados de propagação de 

LA, conferências/simpósios e processos de auditorias internas ou externas foram 

classificados como eficientes. A maioria dos outros mecanismos usados na empresa 

foi classificada como de média eficiência, são eles: propagação através de 

especialistas, apresentações, visitas informais a outros setores, consultores internos, 

contato com outras unidades e envio dirigido. Os mecanismos de disseminação 

eletrônica não são explorados pela empresa, no âmbito do escopo da pesquisa, tais 

como, a Intranet, disseminação ativa, pró-ativa ou portal do conhecimento. 

 

A capilarização maior do conhecimento poderia ser possível se a empresa tivesse 

maior integração dos conteúdos e ferramentas que permitissem o uso de 

mecanismos de notificação, promoção e propagação de conteúdo, sistematizado e 

estruturado, como no caso da disseminação ativa, por exemplo.  

 
Os gestores apóiam a geração e capilarização de LA, conforme observado na 

pesquisa, em ambiente propício à troca de conhecimentos, o que permite que as 

pessoas gerem lições aplicáveis com impacto positivo na capabilidade local, do 

projeto, no caso. Esses ótimos locais permitem que a empresa eleve seu 

desempenho industrial e empresarial. Porém, por não dispor de mecanismos 

suficientes, que existem e não estão disponíveis na empresa, não se aproveita mais 
as vantagens da capilarização das LA num escopo mais amplo e possível na 

empresa. Esses mecanismos ajudariam na integração e potencial socialização e 

internalização de conteúdos, conforme quadro teórico. O projeto de gestão do 

conhecimento, em desenvolvimento na empresa, tem potencial de promover o uso 

de ferramentas, tais como a Intranet ou Portal de Conhecimento, que estão sendo 

consideradas em seu escopo. Esses elementos permitirão a exploração de 

mecanismos de notificação, promoção e propagação de conteúdo, além de outros, 

para construir uma cultura de aprendizagem organizacional mais intensa ainda e de 

escopo maior, adequada à característica de ação empresarial da empresa, conforme 

levantado nos valores da empresa e na pesquisa. 
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4.4 ANÁLISE INDIVIDUAL DO CASO B 

 

Neste item serão relatados e analisados todas as observações e pontos relevantes 

levantados durante a pesquisa de campo na empresa.  

 

Os elementos são oriundos das entrevistas, dos questionários, de materiais 

disponibilizados pelos entrevistados, material pesquisado pelo autor sobre a 

empresa e observações feitas pelo autor durante as entrevistas, a apresentação das 
ferramentas de gestão de LA e a visitação aos locais referentes ao escopo do 

trabalho. As citações colocadas para dar suporte aos pontos relatados em cada item 

encontram-se no Apêndice 2, que engloba o resumo dos principais pontos 

transcritos das entrevistas dentro dos temas de interesse ao trabalho. 

 

O relato e a análise foram organizados em itens coerentes com os temas do escopo 

do estudo, com o objetivo de facilitar o entendimento e a interpretação do conteúdo 

levantado e permitir evidenciar os pontos importantes para construção das 

conclusões do trabalho.  

 

4.4.1 Características gerais77 

 

A empresa em questão é uma Indústria de base de produtos de bens imóveis de 

infra-estrutura, pertencente a um dos maiores conglomerados empresariais 

brasileiros de capital privado. Esta unidade está entre as três maiores do país na 

área de Engenharia e Construção. Especializada em obras de infra-estrutura, é líder 

na construção de hidrelétricas. Suas operações de gestão, inteligência e apoio são 

centralizadas na sede e suas frentes de trabalho estão espalhadas em canteiros, por 

todo País e no exterior, onde são produzidas as obras contratadas. Para levar 

adiante seus objetivos, o grupo continua investindo no desenvolvimento de 

competências. Um dos principais avanços nesse sentido ocorreu nos campos da 

gestão do conhecimento e da inteligência estratégica. Uma equipe com 

representantes de todas as unidades foi constituída, no início de 2003, para 
                                                        
77 Retirado e adaptado do material institucional da empresa, disponível em seu site, acessado em  
   janeiro de 2005. 
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incentivar o compartilhamento e a retenção de conhecimento e identificar as 

melhores práticas nessas áreas. 

 

Sua ação resultou em iniciativas como a criação do um portal do conhecimento, que 

facilita o acesso à base de documentos e dados, tornando disponível a experiência 

acumulada pelo grupo e contribuindo para seu desenvolvimento. O aperfeiçoamento 

dos mecanismos de disseminação do conhecimento criou bases para a implantação 

de uma área de inteligência estratégica, voltada para a análise do ambiente externo 

(mercados, tendências, competidores e consumidores), um instrumento de apoio à 

gestão estratégica e à tomada de decisões. Outra iniciativa do grupo está associada 

ao aumento da excelência operacional, que começou a ser posto em prática no ano 

de 2003, em âmbito corporativo, através de um programa de excelência operacional. 

O objetivo era estabelecer sincronia entre o planejamento estratégico e a operação, 

com ganhos contínuos de competitividade e garantir o compromisso de toda a 

organização com a conquista de resultados. Para integrar experiências e disseminar 

conhecimentos sobre esse tema foram realizados diversos encontros, que 

mobilizaram em torno de 600 profissionais do grupo. No que se refere à gestão do 

conhecimento, a empresa B teve uma iniciativa bem anterior a essa data e iniciou 

sua gestão de conteúdo técnico com um aplicativo em 1998 na área de inovação 

tecnológica. Essa iniciativa é o objeto de estudo deste trabalho. 

 

O grupo tem entre os seus valores o desenvolvimento sustentável, se propondo a 

atuar através de ações desenvolvidas com ética, profissionalismo e responsabilidade 

social e ambiental. Na valorização do ser humano, tendo ele como seu diferencial 

competitivo, Na busca constante do novo, visando aprimorar a geração de valor, 

compromisso permanente com clientes, acionistas e sociedade.  

 

Em resumo, e atendendo ao escopo deste trabalho, essas são as características 

gerais da empresa. 
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4.4.2 Características específicas 

 

A Unidade de estudo figura entre as 100 empresas da elite da Tecnologia de 

Informação do país, segundo a revista Info Exame. Como exemplo da importância 

que o Grupo dá aos investimentos em tecnologia, pode-se citar o uso de intranet e 

de portais corporativos para a gestão de todas as suas empresas. 

 

O trabalho foi desenvolvido numa área dessa unidade, que é o setor responsável 

pela inovação da tecnologia, equipamentos e processos de fabricação e produção. 

Esse setor, conforme citado anteriormente, foi precursor na implantação da gestão 

do conhecimento. O perfil de seus funcionários inclui pessoas com graduação, pós-

graduação e técnicos, fundamentalmente. 

 

Há uma forte integração entre a área de inovação e as áreas de engenharia, 

manutenção e operação, motivada pelas características das necessidades para 

realização dos projetos e do processo produtivo, no que se refere a conteúdos 

técnicos e de inovação. Mais recentemente, essa integração incluiu as atividades de 

gestão de contratos, ampliando ainda mais o escopo dos processos centrais que 

envolvem a geração de valor da unidade. 

 

4.4.3 Entrevistados 

 

Foram entrevistadas seis pessoas individualmente, entre elas incluindo-se o gestor 

da área de inovação da empresa, que é gerador e aprovador de conteúdo. Um 

gestor responsável por implantar novos métodos construtivos, novas tecnologias e 

novos equipamentos nas obras. Ele também é o principal gestor do conhecimento 

da unidade, é gerador e aprovador de conteúdo. Um responsável pelo 

desenvolvimento, gestão e manutenção da ferramenta tecnológica de gestão do 

conhecimento e um dos principais elos de apoio entre os usuários e o uso do 

sistema. Três coordenadores de área, que são geradores e aprovadores de 

conteúdo específico, das áreas de equipamentos, contratos e reivindicações de 

pagamentos (claims) por aumento de escopo, não previsto inicialmente no projeto. 
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Por fim, houve a participação de quinze pessoas de forma coletiva, que contribuíram 

com o preenchimento dirigido de um questionário relativo às proposições do trabalho 
e os mecanismos de capilarização de LA. Esse grupo foi composto por gestores e 

técnicos. O perfil desses profissionais envolveu a sua visão tanto como usuários 

quanto como geradores de conhecimento, na sua maioria. Porém, dos quinze houve 

dois que se caracterizaram somente como geradores de conhecimento. A maioria 

quis ser ouvida como geradora e usuária de conhecimento, neste caso. 

 

4.4.4 Relato e análise do caso B 

 

4.4.4.1 Características do conhecimento na empresa 

 

Pode-se dizer que o foco do conhecimento da empresa está concentrado nas áreas 

técnicas, operacionais e de gestão de contratos na sede e nas obras, que interagem 

entre si e atuam de forma integrada e isolada no processo que tem impacto na 
gestão de LA. 

 

O conhecimento inclui os conteúdos referentes a: 

 

a) engenharia: engloba as tecnologias e processos construtivos, comparação 

de custos, entre outros; 

b) manutenção: engloba os dados de manutenção de equipamentos, entre 

outros; 

c) equipamentos: inclui catálogos de equipamentos da frota e não-frota, 

registros de máquinas, históricos e dados dos equipamentos de frota; 

d) produção e operação: procedimentos de trabalho, entre outros; 

e) qualidade: padrões e especificações de processos e produtos, normas, entre 

outros;  

f) segurança e meio ambiente: processo de segurança e saúde no trabalho, 

riscos e meio ambiente, entre outros; e 

g) gestão de contratos: tem informações sobre contratos, reivindicações, 

clientes, entre outros. 
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Foi observado que as iniciativas de gestão de LA se concentram nessas áreas e 

essas áreas constituem uma parte importante do foco central do negócio da 

empresa. 

 

4.4.4.2 Sistema de gerenciamento do conhecimento 

 

A empresa evoluiu de um simples aplicativo para um portal de conhecimento, que 

também é por onde cada usuário tem que passar para iniciar suas atividades diárias 

no computador. O aplicativo nasceu em 1998, para registrar as informações e 

documentação da área técnica da empresa. A ferramenta foi desenvolvida de forma 

específica e personalizada, em ambiente web, em substituição a uma ferramenta 

estática. Tem evoluído através de atualizações, conforme necessidade, para atender 

às necessidades dos usuários e aprimorar as funções do sistema. A facilidade criada 

pela arquitetura escolhida para a ferramenta, desenvolvida em ambiente web, 

permitiu que todos tivessem acesso relativamente fácil. Fato importante, vista a 

característica de distribuição geográfica das obras e projetos, atualmente totalizando 

em torno de trinta obras no país e no exterior.  

 

A tecnologia envolve plataforma atualizada, com exceção do sistema de 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED) da área de gestão de contratos, 

que não está em versão web. Sua arquitetura aberta permitiu que evoluísse, por 

exemplo, de cinco tipos de publicações na memória técnica para vinte atualmente, 

de forma rápida e sem a necessidade de dependência externa para viabilizar essas 

características no sistema. O sistema traz muitas facilidades de relacionamento e 

ajuda ao usuário, tais como, e-mail de suporte, help online, entre outras. Conforme 

observações dos entrevistados: 

 

O processo de gestão do conhecimento se iniciou a partir de 1998, 
quando da necessidade de registrar os eventos de inovação da área 
produtiva da empresa. 
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A partir daí foi montado um aplicativo de Intranet, que evolui a partir 
da criação do centro de conhecimento atual, a Memória Técnica, e a 
partir de 2000 tomou um corpo maior. Em relação ao conteúdo foram 
mapeadas as responsabilidades da área e a partir daí se projetou a 
característica do conteúdo a ser gerado, documentado, explicitado e 
disseminado. 

 

O processo de criação de uma publicação percorre todo ciclo de 
Lições Aprendidas. 

 

O foco dos registros abrange as áreas centrais do negócio. 
 

A ferramenta computacional que suporta a Memória Técnica da 
empresa foi desenvolvida de forma específica e personalizada. 

 

Esse é um sistema e um banco de dados mais voltado para a 
inteligência de negócios mesmo. 

 

A gente fez questão que fosse um ambiente Web para se facilitar 
chegar a todos os projetos, todas as obras. Porque temos obras 
muito espalhadas em todo o Brasil e hoje também tem no exterior. A 
gente tem que fazer com que isso chegue para todos. A melhor 
forma, que é uma forma mais leve e mais fácil, foi a web. Então ele 
está todo em uma ferramenta da Microsoft ©,  Access © e SQL 
Server © que é o banco. Tem a parte das regras de negócios que 
estuda tudo como a gente especificou que está em componentes que 
a gente usa, como o Visual Basic ©. 

 

Eu achei que ele foi implementado de uma forma até bem aberta. 
Isso eu achei importante. A gente tinha uma ferramenta, mas ela era 
totalmente estática e bem diferente do que está hoje, porque nós 
começamos com pouco assunto lá dentro. Os assuntos inclusive são 
os tipos de publicações. Começou com uns cinco tipos de 
publicações. Hoje, a gente tem 19 ou 20 tipos de publicações. Desde 
quando começou, em 2001, a gente não dependeu da empresa 
fornecedora para desenvolver coisas lá dentro, que a gente 
precisava. É muito ruim para a gente não atender ao usuário, as 
necessidades dele. Eu achei que ele foi feito de uma forma fácil para 
se adaptar. Foi isso que a gente precisou. Isso independe até da 
linguagem. É uma ferramenta apta já. 
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Eu acho que está faltando um canal para o GED (Gestão Eletrônica 
de Documentos), mas não é a memória técnica, é pela deficiência do 
GED que ele não tem uma versão Web ainda. 

 

A gente está sempre vendo novos assuntos que entram na memória 
técnica. Então, às vezes eu tenho que criar alguma página, mesmo. 
A ferramenta está bem aberta para eu integrar isso. Mas tem coisas 
que, devido ao pouco tempo da época que a gente implementou, nós 
deixamos meio em aberto. Então eu tento fechar alguma coisa que 
ficou em aberto e, com isso, a gente levanta muita coisa que precisa 
ser melhorada. 

 

O suporte ao usuário é às vezes até para conteúdo mesmo. Eu tento 
estimular também. Às vezes, alguém liga com alguma dúvida: eu 
estou com uma apresentação, como eu coloco, qual é o assunto. 

 

 

A forma de registro de conteúdo percorre um fluxo que garante que o material 

cadastrado possa ser facilmente encontrado. A taxonomia favorece uma 

classificação por tipo de serviços da empresa, processos ou atividades, título, 

palavras-chaves, sinopses, entre outros. O nome do autor tem que necessariamente 

ser incluído, pois um dos objetivos da ferramenta é permitir a interação entre as 

pessoas, formação de redes ou comunidades de interesse, além de outros objetivos 

a serem explorados adiante. Traz também funções interessantes de associação de 

conteúdos, por exemplo, a função “veja também”, que permite que seja feita 

associação com documentos ou conteúdo correlato, por exemplo. 

 

O sistema controla todo fluxo de seu uso e acesso, e tem um processo de fluxo de 

trabalho (workflow) que garante que o ciclo de aprendizagem de LA seja realizado 

de forma a registrar e disponibilizar a publicação. Conforme observado: 

 

Existe registro estruturado, com campos obrigatórios de 
preenchimento para garantir pleno acesso, com identificação do 
autor ou publicador, sinopse, palavras chaves. É categorizado por 
assunto, uma arvore baseada com os processos, atividades e 
serviços da empresa. O conteúdo pode ser vinculado a arquivos de 
texto, vídeos, fotos, e outras publicações ou tópicos relacionados. 
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A gente não cria serviços lá dentro de acordo com a necessidade, a 
gente pega e efetua o que uma outra área criou. A parte de 
equipamentos, a gente pega da área de gerência de equipamentos, 
porque eles têm toda essa parte de medição e controle dos 
equipamentos deles. Eles também têm um sistema que cria isso e a 
gente pega para estrutura. Então, o que acontece? Uma publicação 
tem todas essas associações e essas estruturas, que é para facilitar 
a pesquisa. 

 

Às vezes são assuntos que a gente vê que faltou mais de 
classificação. Às vezes podia associar a um serviço. Se bem que a 
gente não obriga. Se obrigar, se fechar muito isso, começa a 
bloquear um pouquinho o usuário a se cadastrar. A gente deixa isso 
bem aberto. Então, o papel dos aprovadores é ver se está bem 
associado, para ver se vai ajudar lá na frente, para você conseguir 
pegar essa informação de volta. 

 

 

O sistema demorou um tempo para estabilizar, porém se tem registros de ganho 

marginal em relação à oportunidade da empresa depois da implantação da Memória 

Técnica. Hoje o portal tem mais de 10.000 documentos, mais de 3000 fotos e 

vídeos. Cerca de 1500 páginas são acessadas por dia e, em média, 25 publicações 

novas são inseridas por mês. Participam do portal em torno de 600 usuários. A 

empresa vai ampliar o escopo de usuários e participantes, incluindo o pessoal da 

operação da empresa no sistema. Conforme observado: 

 

O sistema demorou um tempo para estabilizar, porém temos 
registros de que tivemos um ganho marginal em relação à 
oportunidade da empresa depois da implantação da Memória 
Técnica. 

 

Hoje, o aplicativo é considerado o Portal do Conhecimento (Saber 
Técnico); mais de 10.000 documentos, mais de 3000 fotos e vídeos. 
Cerca de 1500 páginas acessadas por dia. 

 

O objetivo era promover a troca entre a comunidade técnica da 
empresa. 

 

A gente tem uma média hoje de umas 25 publicações por mês. O 
prêmio dá um estouro. Na época do prêmio teve muito mais. 
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Tem a função: Veja Também. A vinculação é feita na origem pelo 
usuário, ou pelo aprovador. Vai passando as fases assim. Ou por 
mim mesmo, quando eu tenho que checar melhor que o usuário. 

 

 

O Portal (Memória Técnica) é a ferramenta de apoio da área de renovação 

tecnológica da empresa, que ampliou seu escopo para a área de gestão de 

contratos também. A ferramenta é gerida pelo gestor da área de inovação, duas 

pessoas da área de tecnologia da informação, o responsável pela área de 

renovação tecnológica, também idealizador da ferramenta, e um auxiliar. A maioria 

desses profissionais atua em tempo parcial para essa gestão. Existem também 

aprovadores nas áreas temáticas do conteúdo incluído no portal. Conforme 

observado: 

 

Nós vamos criar o cartão para o pessoal operacional, para eles terem 
acesso ao programa... Quando a gente vê que nós temos mais de 30 
obras. 

 

Lembrando: a minha área é a de renovação tecnológica. Eu uso a 
memória técnica como ferramenta para disseminar a inovação. 

 

A equipe que apóia diretamente a Memória Técnica envolve meu 
gerente, duas pessoas de TI,  eu e um auxiliar. 

 

Existem aprovadores pelas áreas de administração diretamente 
ligadas ao assunto; por exemplo, reivindicação é aprovada pelo 
pessoal que administra as reivindicações. 

 

No caso de reivindicações, é  um sistema à parte daquilo que foi 
desenvolvido. Ele é integrado com a parte de perfil da memória 
técnica. É a área de contratação, de gerência de contratos que 
gerencia esse sistema. 
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4.4.4.3 Instrumentos de conhecimentos identificados 

 

Os instrumentos de conhecimento relacionados às LA, observados no levantamento, 

incluíram os seguintes: 

 
Lição Aprendida: esse instrumento foi observado através de duas manifestações de 

conteúdo, projetos de melhoria contínua e de experiências vivenciadas, que se 
tornam LA. As manifestações dos entrevistados incluem: 

 

Os equipamentos partem de um padrão. Só que, em uma obra, ela 
precisa de uma coisinha ou outra desses equipamentos para se fazer 
o trabalho que se está querendo. Ou então, tem que fazer uma 
proteção no equipamento que está quebrando muito lá. Vai precisar 
trocar uma peça. Vai precisar fazer uma proteção de 
desmoronamento de rocha nesse equipamento. Essas melhorias 
partem da obra. Eles fazem essas melhorias, acompanhados do 
pessoal responsável por esse equipamento. 

 

Projetos de melhoria, novos processos. Riscos de contratação de 
terceiros. 

 

Então, o que era importante ter estudado: análise de custos das 
alternativas. Então, foi disponibilizada toda a análise de custos das 
várias alternativas existentes para as várias obras...o estudo de 
viabilidade técnica foi aproveitado, permite verificar o quanto é viável 
implantar essas alternativas ou não. Aí vem a lição aprendida das 
alternativas que foram escolhidas. A planilha se chama Lições 
Aprendidas mesmo. 

 

Tem um caso aqui que eles colocaram num processo de sugestão de 
idéias. O pessoal sugere, e isso seria até para ajudar a gerar lucro 
mesmo. Qualquer um sugere uma idéia de como melhorar aquele 
processo. Isso foi implementado porque eles têm verba para 
implementar alguma coisa. 

 

 
Regras ou procedimentos: neste instrumento concentram-se as regras, 

procedimentos e padrões, tais como, normas, procedimentos de operação, manuais, 

proposta técnica, registros de projetos, entre outros. Conforme observado: 
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Todas as normas e procedimentos de operação, qualidade, entre 
outros, estão no sistema, tais como: Procedimentos Construtivos, 
Proposta Técnica, Sistema de Qualidade, entre outros. 

 

APTs (Documentos Prevencionistas do Trabalho). Tem tudo lá. Essa 
parte mais documental tem. Eu acho que está mais preventivo. 

 

Na memória técnica estão os procedimentos que a gente tem para 
tudo...É isso que tem lá. Então, o pessoal já sabe que toda a parte de 
levantamento e procedimento de trabalho está lá dentro.  Vamos 
pegar esse para alterar o processo que já foi feito. 

 

Registros sobre gestão de projetos. 

 

Incidentes: estão relacionados a elementos de segurança e risco nas áreas de 

manutenção, operação e gestão de contratos. Conforme observado:  

 

Reivindicações. 

 

Nós também temos um registro de acidentes, de casos não positivos, 
de quais equipamentos não geraram produtividade, adequada para 
também registrar. 

 

Tem toda uma parte de meio ambiente, de segurança. Muito menos 
que processos e equipamentos. Tem o pessoal da área do meio 
ambiente e segurança.  

 

Memória corporativa: é o banco de dados de todo conteúdo informacional e 

técnico. Todo conteúdo que é publicado, é aceito na Memória Técnica com a 

aprovação devida. Inclui conteúdos de tecnologia, equipamentos, processos, 

conforme observado, entre outros: 

Memória Técnica, de Tecnologia e de Inovações, Catálogos 
Técnicos, Equipamentos, Fornecedores. 
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Memória Técnica e Bibliotecas nas Obras, Administração Contratual, 
Acervo de vídeos, lista de fornecedores. 

 

 

Pelo exposto acima é observado que a memória técnica não abrange todos os 

ambientes e áreas da empresa. 
 

Casos: os casos se resumem em publicações de apresentações, filmes, 

dissertações, casos de melhoria, por exemplo. São iniciativas pontuais. Está 

havendo uma iniciativa de promover discussão de casos. Conforme observado: 

 

Filmes feitos na empresa ou compra-se outros de obras e casos 
relacionados, de interesse às atividades da empresa. 

 

Tem casos publicados que foram apresentados por outras empresas 
que a gente foi ver. Foi no evento e viu uma apresentação legal. 

 

Processos ou atividades ocorridas em campo e documentadas. 
 

Filmes e documentários. 

 

 

Benchmarking: Existem iniciativas de benchmarking interno, inclusive com apoio de 

consultorias externas e fornecedores. Esses casos são documentados em relatórios 

técnicos. Conforme observado: 

 

Estudo de alternativas de processo e seu registro. 
 

Relatório Técnico. 
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4.4.4.4 Sistema de gestão de LA 

 

Neste item serão descritos os resultados observados na pesquisa em relação ao 
modelo de gestão de LA proposto, de acordo com os subprocessos e atividades 

viabilizadoras propostas no protocolo de pesquisa deste trabalho. 

 
Geração da Lição Aprendida: A geração de LA da empresa ocorre de várias 

formas; os fatores de motivação incluem, entre outros: 

 

a) adequação e melhorias realizadas nos equipamentos, visando-se 

aumentar a produtividade ou reduzir custos operacionais; 

b) desgaste de componentes ou outros fatores que têm impacto negativo na 

qualidade ou na produtividade das máquinas ou equipamentos; 

c) necessidade de gerar padrões universais na empresa; 

d) a partir de uma observação pontual por alguma pessoa, no processo 

produtivo, propondo idéia de melhoria de processo, por exemplo; 

e) a partir da motivação de fazer parte do acervo da Memória Técnica da 

empresa; 

f) estudos específicos de alternativas de processos e tecnologias nas obras; 

g) provocações feitas pela área de Gestão da Inovação;  

h) necessidade de elaborar reivindicações de ampliação de escopo do 

projeto, entre outros. 

 

Os elementos acima estão baseados nas manifestações dos entrevistados: 

 

Os equipamentos partem de um padrão. Só que pode ser que em 
uma obra se precise de uma coisinha ou outra desses equipamentos 
para fazer o trabalho que se está querendo. Ou então, tem que fazer 
uma proteção no equipamento que está quebrando muito lá. Vai 
precisar trocar uma peça. Vai precisar fazer uma proteção de 
desmoronamento de rocha nesse equipamento. Essas melhorias 
partem da obra. Eles fazem essas melhorias, acompanhados do 
pessoal responsável por esse equipamento. 
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Necessidade de elaborar uma reivindicação de mudança de escopo 
de projeto, por exemplo. 

 

A partir de experiências realizadas em obras, estudos específicos de 
alternativas, provocações feitas pela área de Inovação Tecnológica. 

 

Mais nome, pelo que a gente percebe, eles gostam de ter o nome na 
primeira página. Então, é um chamariz legal. Eu acho que a gente 
está até vendo como ter uma maneira de chamar mais as pessoas. 
Com fotos, no caso, dos que mais participaram. 

 

Teve o caso de uma pessoa que fez o mestrado e perguntou: “Eu 
posso colocar a minha dissertação?" Isso foi aprovado. 

 

 

O local da geração das LA pode envolver as obras, no âmbito operacional e 

gerencial, ou a sede. O escopo de atuação está focado na melhoria contínua, maior 

conhecimento dos processos, geração de alternativas de processos e tecnologia, 

conhecimento maior na gestão de contratos, por exemplo. Os principais grupos 

envolvidos na geração das LA incluem: a produção, operação, engenharia de 

processos, gestão da inovação, qualidade, segurança e meio ambiente, gestão de 

contratos e equipamentos. Conforme as observações: 

 

Tem os gerentes e supervisores nas obras e eles vêem a 
necessidade. 

 

O pessoal mais operacional, eles são menos acanhados em 
registrar. 

 

Qualquer profissional pode registrar. Ele pode entrar no sistema. 

 

Eu, enquanto implantador de tecnologia, eu registro Lições 
Aprendidas e provoco também. 
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Coleta das LA: a coleta das lições ocorre de forma variada, também dependendo da 

característica do conhecimento envolvido. Os meios incluem formulários próprios 

para coleta direta no sistema com uma seqüência de preenchimento que garante a 

integridade para a busca futura da publicação dentro dos critérios estabelecidos no 

sistema. Uma vez coletada são disparadas ações para o registro efetivo da 

publicação. Além disso, nas obras são trocadas informações das atividades que 
envolvem a geração de LA, há interação promovendo a externalização do 

conhecimento para posterior cadastramento no sistema. Os agentes de coleta 

envolvem os mesmos mencionados no item anterior, podendo também existir a 

busca de informações no próprio sistema, outras obras, fontes externas, como 

fornecedores, especialistas e a internet, por exemplo.  

 

Algumas manifestações interessantes foram: 

 

Eu faço os testes antes e depois. Eu faço um primeiro antes, sem a 
tecnologia. Um antes, com o que eu espero que aquela tecnologia 
dê. Então, mensalmente para cada obra é feito: isso aqui é Obra X, a 
mesma coisa. Eu considerei que real foi daqui. Aí coloca: o estimado 
é esse, o orçado é esse. Então eu tenho dois comparativos. Um que 
é o real sobre estimado. Neste caso, o real está acima do estimado. 
Mas, sobre o orçado, está x% abaixo, teve economia. 

 

Então, é nessa classificação que às vezes eles não têm certeza de 
que tipo, e falta classificar mais. É isso que eu tenho mais 
necessidade de conversar com eles. 

 

Acompanhados pelos gestores, fazem, vêem que dá resultado, que 
não vai perder produtividade ou perder dinheiro ou aumentar custos. 
E, se isso passa, ou seja, se é aprovado pela obra, se é aceita essa 
modificação, é feito um apanhado de tudo o que foi feito com o 
material que foi gasto, tempo que foi disponibilizado, mão-de-obra, o 
que apresentou de melhoria, e é feita uma publicação sobre isso. 

 

Então ele lança no sistema, datado, com a carta, a ação e, em um 
próximo passo, teremos como buscar essa carta. Essa informação 
fica em standby, fica pendente. Apenas nós que somos da 
administração e o superintendente daquele projeto enxergam essa 
informação.  
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Na área de administração contratual, nós podemos elaborar um 
contrato e passar para eles fazerem uma revisão ou eles podem 
elaborar e passar para nós. Tanto faz. Não tem uma regra. Tanto 
eles da obra ou gestores de contrato podem elaborar como a gente. 
E um auxilia o outro. E também o jurídico participa. 

 

 
Validação: a aprovação do conteúdo das LA depende mais uma vez da área ou 

setor onde o conhecimento tem origem.  A seguir, serão citados exemplos do 

processo de validação:  

 

No caso de alterações e melhorias nos equipamentos, uma vez aprovados pela 

gestão da obra, as publicações são conferidas pela área responsável por 

equipamentos e os documentos são anexados ao conteúdo daquele equipamento. 

No caso de reivindicação, é feito um comunicado ao superintendente, via e-mail, e, a 

partir daí, ele valida, altera ou rejeita. Uma vez validado, fica disponível para acesso 

pelos gestores daquela obra e a diretoria correspondente. Conforme observado nas 

entrevistas:  

 

Se isso passa e é aprovado pela obra, se é aceita essa modificação, 
é feito um relatório e essa publicação é anexada à publicação do 
equipamento. 

 

E vai fazendo esses arquivos de fotos, fazendo o acompanhamento 
do que eles estão fazendo. No final, eles juntam essas fotos, esses 
documentos, o material de tudo isso daí é feito normalmente um 
relatório técnico; não é um laudo, para o gerente. Assim, a gente tem 
um comprovante de que o gerente estava ciente dessas 
modificações. 

 

E aí vem um aviso para mim que uma publicação nova foi solicitada 
para validação. 

 

O superintendente recebe uma notificação via e-mail, avisando que 
tem pendência no sistema. Ele entra, verifica, altera, muda,rejeita ou 
valida. A partir daí, a informação fica publicada para o diretor ou 
gestor daquele projeto.  
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A gente avalia se não tem nenhuma discrepância, se, por exemplo, 
ele fez uma anotação com um erro de data, por exemplo. 

 

A aprovação é feita pela área correspondente ao assunto a ser 
registrado. 

 

Validação pelas áreas de responsabilidade do conteúdo em questão. 
 

Existem aprovadores pelas áreas de administração diretamente 
ligadas ao assunto; por exemplo, reivindicação é aprovada pelo 
pessoal que administra as reivindicações. 

 

Os aspectos de formatação de conteúdo também fazem parte do processo de 

validação. Pode existir necessidade de apoio ou validação, o que é dado pela área 

responsável pelo sistema.  Conforme observado: 

 

A pessoa não desiste de colocar algum assunto por causa da 
classificação. Mesmo não associando, eles colocam e depois a 
gente, como administrador, entra e abre a publicação para ver se tem 
alguma coisa que esteja meio estranha. Ou se passar por mim, 
passa pelo aprovador. E dá para associar a publicação com outras. 
Tem que passar pela aprovação. Por isso que a gente fala: coloca. 
Porque vai ser filtrado de alguma forma e melhorado. Ou 
concentrado ou corrigido de alguma forma. Então, é tanto individual 
quanto em equipe ou algo que foi definido com o gerente da obra. 
Feita de tudo quanto é jeito. Tem gente que me liga: Eu tenho um 
trabalho aqui que é assim, assado, o que você acha de colocar? 
Então não está só de uma maneira. 

 
 
 
 
Ação corretiva ou incorporação: neste caso é a adoção local ou a integração da 

lição para os processos de construção, contratos, ou equipamentos, por exemplo. 

Ambas as ações ocorrem nesse caso e dependem do tipo de conhecimento gerado.  

A empresa está apta a absorver de forma adequada as inovações. 

 

Nos casos de equipamentos, uma vez feitas alterações de características, as 

modificações são incorporadas de forma isolada, caso elas atendam uma 
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especificidade de operação em uma obra, por exemplo. Se for uma melhoria do 

projeto do equipamento, pode ser replicada para os outros equipamentos, iguais ou 

de modelos semelhantes, aptos a absorver a melhoria. Conforme observado: 

 

Porque essa melhoria você pode implantar em qualquer obra agora. 
Não foi uma necessidade da obra, e, sim, uma redução de custo do 
equipamento mesmo. Poderia ser uma necessidade específica. 

 

Há razoável rapidez e adaptação na incorporação das Lições 
Aprendidas. 

 

 

No caso de reivindicações, elas têm resultado próprio e são comparadas a um 

incidente com desfecho favorável, ou não. É uma adoção de ação corretiva. Porém, 

uma vez vivenciada a experiência de uma reivindicação, sua lição pode permitir a 

incorporação de novos elementos nos contratos futuros da empresa, ou específicos 

de um cliente. Assim, tem incorporação no processo de geração e gestão de 

contratos. Isso resulta numa evolução no que se refere à gestão de contratos, 

visando ao melhor andamento das atividades e dos processos negociais da empresa 

com os seus clientes. Gera conhecimento de relacionamento com o mercado e o 

cliente específico, pois se conhece a postura de cada cliente pelo seu histórico de 

processos de negociação de reivindicações ou outros eventos de discussão de 

escopo e condições de contratos. Isso, potencialmente, permite uma gestão melhor 

dos contratos e obras. Conforme observado: 

 

A explicitação se dá pelos registros de reivindicações, histórico do 
cliente e seu perfil. 

 

Nós temos outra função dentro da memória técnica, que é na parte 
de publicações de assuntos contratuais. Um assunto que a gente 
está divulgando cada vez mais, que começou a existir nesse 
segundo semestre, é sobre arbitragem. É uma ferramenta que a 
gente tem, que nem todos conhecem. Já ouviram falar. Sabem que a 
empresa já usou uma vez, mas não sabem os pormenores desse 
sistema e não aplicam também. A gente procura sugerir nos novos 
contratos. Então, tudo o que é novidade sobre arbitragem a gente 
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estava pegando algumas informações no mercado e publicando na 
memória técnica. 

 

 

No caso de processos produtivos, existem os comparativos entre as simulações de 

antes e depois, podendo ser adotada a solução individualmente ou incorporada 

como um novo processo nos procedimentos da empresa. Em todos os casos os 

dados das descobertas ficam publicados, disponíveis para consulta futura e 

potencial aproveitamento local. No caso de estudos que envolvem situações de 

operação específica, esses podem ser abstraídos para uma nova situação ou ajudar 

na análise e elaboração de uma solução. Nos casos de incorporação do conteúdo, 

os resultados são absorvidos nos procedimentos e normas de operação e produção 

da empresa, e passam a ser praticados na produção, nas operações e nos projetos.  

Conforme observado: 

 

Como eu meço? Eu tenho comparativos de como era o 
comportamento daquela tecnologia antes dela ser disponibilizada 
(antes e depois). 

 

A inovação leva tempo. Isso é critico. Então, isso aqui levou seis 
meses e não foi aprovado. A alternativa que nós estávamos 
estudando não foi escolhida. Mas não tem problema. Depois de um 
tempo teve um projeto que usou essa tecnologia. E aí nós tínhamos 
tudo já encaminhado. Exemplo: Na minha obra o túnel não é de 300 
metros. É de 50. Então, se é de 50, a queda-livre é menor. Não 
precisa de equipamento tão robusto para agüentar esse material 
caindo. Então já muda o ponto. Esse projeto foi destinado para as 
duas obras que ficam vizinhas e eram alternativas bem diferentes. O 
conceito era o mesmo, mas alternativas tecnológicas eram 
diferentes. 

 

O banco de dados de Lições Aprendidas serve como possível fonte 
para aproveitamento de conteúdos, por exemplo, métodos, em 
situações idênticas ou semelhantes. 

 

 
Explicitação: a explicitação é feita de duas formas, local e no sistema. A 

explicitação local é feita de forma física documental nas bibliotecas das obras e 

arquivos físicos da empresa. A explicitação no sistema se apresenta através de 
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formato virtual na memória técnica e nos sistemas correlatos. Os conteúdos incluem 

documentos, fotos, filmes e vídeos, apresentações, entre outros. Conforme 

manifestado pelos entrevistados:  

 

Memória Técnica e Bibliotecas nas Obras. 
 

Administração contratual, acervo de vídeos, lista de fornecedores. 
 

Registra-se o “como fazer” de um processo. 
 

Lições das áreas técnicas, operacionais, de contratos e 
equipamentos, para apoio às atividades atuais e futuras. 

 

Explicitação da lição aprendida através de um meio eletrônico, com 
documentação e outros tipos de mídia. 

 

Existe registro estruturado, com campos obrigatórios de 
preenchimento para garantir pleno acesso, com identificação do 
autor ou publicador, sinopse, palavras-chaves. É categorizado por 
assunto, uma árvore baseada com os processos, atividades e 
serviços da empresa. O conteúdo pode ser vinculado a arquivos de 
texto, vídeos, fotos, e outras publicações ou tópicos relacionados. 

 

Então, o que é uma publicação? Ela tem conteúdo, artigos, 
documentos, fotos. Pode ter filmes e tem toda a ligação com o que a 
gente chama de estruturas aqui dentro. 

 

O catálogo seria alguma coisa mais abrangente para um cara que 
dirige uma obra e quer fazer uma operação ou alguma coisa sobre o 
equipamento. 

 

Tem-se uma árvore para poder fazer a busca. Foram adotados dois 
critérios. Um é dos equipamentos da nossa frota, e outro são 
equipamentos, digamos, não próprios, possíveis de uso. Assim, 
abrangendo um leque maior de opções. 
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Têm-se softwares que seriam interessantes para as obras, softwares 
que seriam interessantes nas obras, software de dimensionamento 
de bombas; temos tabela de valores, por exemplo. 

 

Nós temos os vários modelos de tratores. Esses entram nos 
equipamentos de frota. Nós não temos caminhões desse fornecedor. 
Só que seria interessante dispormos ali como conhecimento para o 
pessoal. Esses caminhões, eles entram em não- próprios porque nós 
não temos disponibilidade. 

 

Até porque as que não deram certo não chegam a ser publicadas. Se 
você for até a obra, os documentos estarão disponíveis para acesso 
da lição negativa. 

 

A explicitação se dá pelos registros de reivindicações, histórico do 
cliente e seu perfil. 

 

Nós temos outra função dentro da memória técnica que é na parte de 
publicações de assuntos contratuais. 

 

Um assunto que a gente está divulgando cada vez mais, que 
começou a existir nesse segundo semestre, é sobre arbitragem.... 
Então, tudo o que é novidade sobre arbitragem a gente estava 
pegando algumas informações no mercado e publicando na memória 
técnica. As palestras do seminário de arbitragem foram divulgadas 
na memória técnica. 

 

 
Capilarização: a capilarização ou a replicação do conteúdo é bastante padronizada 

neste caso. Foi desenvolvida uma taxonomia favorável para registro das LA. O 

sistema também promove a replicação. A gestão do sistema apóia a replicação. O 

processo de capilarização é bastante amplo e atinge adequadamente o escopo da 

empresa. O interessante é que a formatação de conteúdos pode variar, porém existe 

uma uniformidade no que se refere à organização dos conteúdos. A suficiência e 

eficiência dependem da atuação local dos gestores das obras, porém o processo de 

capilarização disponível no sistema em conjunto com a ação gerencial na ponta 
pode permitir uma replicação boa do conteúdo das LA. Esses elementos estão 

alicerçados no observado no item de explicitação e conforme visto na pesquisa: 
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Tem toda uma taxonomia ampla para facilitar a replicação. Esse 
conjunto de informações, ela é classificada por um tipo de 
publicação; por exemplo, tem publicação do método construtivo, ou 
publicação sobre equipamentos, ou publicação sobre assuntos 
contratuais.  

 

A gente tem vários boletins. Tem boletins mensais que a gente 
manda com todas as publicações novas. Eu mando pelo sistema. É 
um evento que o administrador ativa. 

 

Nós separamos, então, classificamos as reivindicações. Nós temos 
todas elas hoje dentro do sistema. Estão classificadas em: em 
andamento, negadas, canceladas, em processo judicial. Mesmo que 
elas estejam finalizadas, mesmo que elas estejam em estágio de 
latência, elas continuam lá. 

 

O histórico do cliente, cliente, tipos de assunto podem ser filtrados. 
 

Dentro da parte dos equipamentos, a gente divide entre ficha técnica, 
que seria um resumo dos dados dos equipamentos, catálogos, que 
seria uma coisa mais abrangente, um manual ou alguma coisa desse 
tipo. Tem também dados sobre as adaptações, melhorias, de alguma 
coisa que foi feita nesses equipamentos ao longo da vida deles. 

 

 
Uso e Reuso: neste item serão tratados os itens de aceitação do conteúdo, 

atividades de treinamento e capacitação das pessoas para uso do conteúdo, a 

suficiência e eficiência ou não dos mecanismos de capilarização, motivação, 

incentivo e reconhecimento. 

 
a) aceitação do conteúdo: no que se refere a aceitar o uso ou reuso do 

conteúdo, observou-se que hoje muitas pessoas da empresa empregam 

cada vez mais, no seu dia-a–dia, as LA e outros conteúdos disponíveis para 

a realização de atividades, tais como, elaboração de proposta, escolha de 

processos produtivos, equipamentos adequados às necessidades de uma 

obra, formulação de reivindicações. O nível de aceitação foi classificado 

como bom pelos usuários na pesquisa de satisfação.  Percebe-se que se 

evitam retrabalhos, as necessidades são supridas mais rapidamente, há 

centralização e unicidade de informações relevantes, entre outros benéficos 
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observados, conforme manifestado pelos entrevistados e observado na 

pesquisa:  

 

Porque, a idéia nossa de colocar só os equipamentos da frota é 
porque essa área está sendo destinada, vamos supor, à proposta. O 
pessoal está fazendo uma proposta e quer destinar um equipamento 
e não sabe se tem a capacidade, o modelo e se aquilo atende ao que 
foi solicitado. Então ele entra nessa ficha técnica, nos resumos, 
então ele bate o olho e diz assim: essas características que estão 
sendo pedidas na minha proposta batem com esse equipamento, 
então eu vou colocar ele na minha proposta. 

 

O usuário agora está lá na mesa dele e ele vai ver aquilo no seu 
micro para verificar se atende. Não precisa mais o cara estar lá em 
baixo e ter que vir aqui, e o cara pede um catálogo, tira uma cópia. 

 

Hoje temos Lições Aprendidas de campo, que estão incorporadas, 
que entram como subsídio para elaboração de reivindicações. 

 

O banco de dados de Lições Aprendidas serve como fonte para 
aproveitamento de conteúdos; por exemplo, métodos, em situações 
idênticas ou semelhantes. 

 

O pessoal está entrando bastante. Tem casos que, por exemplo, 
envolvem todos os projetos para uma central de concreto que foi 
feito, então tem toda uma planta de como foi a instalação daquilo e 
quais foram os problemas. Esses são acessados, por exemplo, 
nunca deixou de ser acessado, mas não são dos mais acessados. É 
para quem vai implantar uma nova central de concreto em uma obra. 
Aí, sim. Um manual de equipamentos de um fornecedor, por 
exemplo, foi um que foi acessado muito. 

 

Tiveram coisas que foram reutilizadas porque alguém viu: tem essa 
tecnologia que é adotada para fazer isso aqui; por que eu não estou 
usando isso? 

 

O pessoal tem elogiado. O pessoal tem mandado e-mail. Às vezes a 
gente manda alguma coisa. O pessoal retorna: os assuntos estão 
ficando cada vez com mais qualidade, mais ricos, não sei o quê. A 
qualidade do acervo está ficando bem melhor mesmo. 
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Pela pesquisa de satisfação o conteúdo é aceito e utilizado para o 
desenvolvimento das tarefas do dia-a-dia. 

 
 
 

b) capacitação e treinamento: os materiais desenvolvidos são usados como 

fonte para treinamento e capacitação das pessoas da empresa. Observou-se 

que há iniciativas relacionadas a treinamento, em relação ao conteúdo 
gerado, nos projetos de melhoria, LA, cursos de inovação, entre outros. 

Neste caso, são promovidos eventos semanais para treinamento, 

disseminação e capacitação, através do programa de “milhagem” criado 

para motivar a disseminação e absorção do conteúdo. Essa iniciativa será 

explorada no item de motivação e incentivo mais adiante. A adesão é 

espontânea e depende de atitudes dos gestores das obras, principalmente. 

Em relação ao uso da ferramenta, não há treinamentos sistemáticos, há 

eventos isolados por requisição das gerências ou do pessoal das obras. A 

maioria dos usuários usa o computador em suas atividades diárias e o 

sistema traz as mesmas características que as ferramentas web, fazendo 

com que não haja necessidade de treinamentos. O apoio aos usuários no 

uso e nas funções de publicação da ferramenta é dado pelo setor 

responsável do sistema, conforme mencionado anteriormente no item sobre 

a gestão do conhecimento da empresa. Mesmo Assim, a área de gestão do 

conhecimento fomenta eventos para a apresentação do sistema. Percebe-se 

que ocorreu uma internalização dos conceitos de gestão de conhecimento 

de forma natural nas pessoas usuárias, pelo observado na pesquisa: 

 

O que é mais engraçado é que nós não tivemos nenhum treinamento 
específico sobre conhecimento tácito ou científico. Quer dizer, as 
pessoas, a gente ouve esses termos no dia-a-dia. Alguns já captam 
esse tipo de coisa.  Acontecem essas coisas aqui. 

 

Ele trazia vídeo ou apresentações que nós gravávamos aqui na 
sede. Nós mandávamos para ele e ele fazia no horário do almoço. 
Ele reunia a equipe dele no horário de almoço no refeitório e ficava 
passando. Depois o pessoal assinava a lista e ganhava as milhas. 
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Ele faz a publicação. Hoje, no caso dessa criação dessa árvore, ele 
precisa....Ele faz por dois caminhos. Ou ele me aciona antes falando 
da publicação que ele quer fazer e eu já abro um ramo no local 
correto que ele deve ser publicado. Isto ocorre via telefonema ou e-
mail. Todas essas coisas. Eu já crio esse ramo que ele vai colocar. 
Ou ele faz a publicação e lança no lugar que ele acha que é mais 
conveniente colocá-la. 

 

Nós precisamos dar treinamento que a gerência poderia dar um 
apoio para realizá-los, pois  eles têm buscado. Acho que está 
aumentando gradativamente. 

 

Então é um trabalho de conscientização que nós fazemos, na 
verdade. Nós não temos como medir isso. Mas nós tentamos 
conscientizar o pessoal da obra isso. 

 

São vários cursos de inovação, são oferecidos, então, a empresa, 
pelo menos desde quando eu estou aqui, ela vem demonstrando o 
interesse em colocar isso na pessoa, e aí sim deixar aquela coisa 
mais do dia-a-dia e ela sentir essa necessidade de já partir para essa 
melhoria, dessa inovação. 

 

Tem obra que chama a gente para fazer uma apresentação de 
memória técnica para eles. 

 

 

Por outro lado, em alguns casos observou-se carência de treinamento, como no 

setor de gestão de contratos, por exemplo, conforme observado: 

 

Treinamento e capacitação seria uma oportunidade, para nós darmos 
subsídios para eles resolverem os problemas na ponta. E antes não 
era feito com freqüência isso. Agora não mais. 

 

Assim, o treinamento e capacitação têm aspectos que mostram uma evolução muito 

grande na capacitação das pessoas para o uso do conteúdo, porém ainda existem 

lacunas para se atingir todo o escopo da empresa. Isso será reforçado nos itens 

relacionados à estrutura organizacional e motivação e incentivo, mais adiante. 

 
c) suficiência da capilarização: pelo observado não existe um grau adequado 

de suficiência da capilarização das LA na empresa, frente à quantidade de 
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iniciativas de geração de conteúdo, sua gestão, o perfil dos processos da 

empresa, a postura das pessoas e os próprios valores, que favorecem o 

ambiente para geração e disseminação de conhecimento. Observou-se que 

alguns mecanismos mais ativos de disseminação poderiam ser úteis, no 

caso de equipamentos, por exemplo. Na área de reivindicações e de 

inovação foi manifestado que faltam mecanismos típicos de empresas de 

projetos, como a realização de reuniões de acompanhamento e final de 

projeto. Uma reunião de final de projeto está programada para acontecer 

numa obra com o objetivo de acompanhar a evolução das reivindicações; 

será a primeira desse gênero. No que se refere aos conteúdos de processos 

de construção e de gerenciamento de obras, faltam registros de eventos que 

poderiam figurar na memória técnica. Eventos de segurança também são 

pouco registrados na memória. O registro de lições negativas ainda é um 

desafio, por exemplo, lições das propostas perdidas. De acordo com o 

gestor da área de implantação de novos processos de construção, 

tecnologia e equipamentos, precisa ainda ocorrer um amadurecimento em 

relação à capilarização do conhecimento, pois não pode existir a visão de 

que essa é uma função concentrada em um só gestor ou área específica da 

empresa. Falta integração maior na empresa. Deveria ser uma competência 

de todos. Os mecanismos, de acordo com ele, mais efetivos são aquelas 
que promovem a troca tácita. A explicitação das LA no meio eletrônico serve 

para promover os contatos e gerar as redes ou comunidades de interesse. 

Porém, na empresa as pessoas ainda valorizam mais o conhecimento 

explícito das lições no sistema. Por outro lado, a área de inovação promove 

constantemente a motivação para o uso e geração de conteúdo, através de 

mecanismos de notificação e propagação de conteúdos, de promoção e 

incentivo de geração de conteúdo. Eles se caracterizam por serem 

renovados e dinamicamente gerenciados para manter o “ânimo” no 

processo, ou seja, usam-se esses mecanismos para provocar um número 

maior de interações e participação do sistema, buscando intensificar a 

capilarização. O gestor comenta: “Os mecanismos que a gente dispõe são 

suficientes, hoje. Daqui a uma ou duas semanas eu não sei se serão. 

Porque isso muda muito. Agora, para alcançar o que eu imagino desse 

potencial de crescimento, aí a gente tem que melhorar muitas coisas”. Por 
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esse testemunho contundente e pelo exposto pela maioria dos pesquisados 

fica evidenciado que os mecanismos utilizados ainda não são suficientes 
para capilarização das LA na empresa, mesmo com uma ferramenta bem 

estruturada e uma gestão de inovação atuante. As observações a seguir 

reforçam os pontos colocados neste item:  

 

Eu acho que para equipamento atende, de uma certa forma, muito 
bem. É claro que, falar que é o ideal, eu acho que não. 
Principalmente nessa forma de avisar, de dar esse aviso na hora da 
publicação a gente poderia tentar melhorar. Hoje é feito um boletim, 
como eu te falei. Porém, as publicações de equipamentos, elas, até a 
gente conseguir um certo contingente para poder mandar o boletim, 
demora, normalmente, de um a dois meses. Então, se a gente 
tivesse uma forma de fazer isso com a publicação. Aí eu aprovo a 
publicação e disparo alguns e-mails para os maiores interessados 
nisso aí; daí eu diria que é um acesso, uma ação maior entre, mais 
ativa. 

 

A gente conseguiu, nessa fase de automatizar, superar expectativa 
do usuário. Não só do diretor. Eles não tinham esse tipo de 
ferramenta. A pesquisa que eles podem fazer hoje em dia é muito 
mais complexa do que a que eles podiam fazem ano passado, por 
exemplo. Hoje, ele analisa o cliente, analisa procedimentos. 

 

Em termos de registro, eu acho que nós estamos atendendo. Agora, 
na parte de administração contratual, ainda está acontecendo 
evolução porque nós ainda estamos fazendo a reunião de abertura 
de contrato. Mas ainda tem a reunião de acompanhamento e 
encerramento. E tem uma obra que vai ser a primeira que nós vamos 
aplicar esse conceito. E aí terá uma oportunidade para discutir como 
que são as reivindicações, se teve sucesso, fracasso e fazer um 
histórico do resultado. Não só a documentação das reivindicações. 

 

Não existem reuniões de final de projeto e de propostas perdidas. 

 

Faltam registros de eventos que poderiam estar na Memória Técnica. 
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Necessidade de incentivo maior no desenvolvimento de registros de 
construtividade. 

 

Integração, colocar na cabeça das pessoas da empresa que não 
pode ter um único gestor do conhecimento, não tem uma única área 
responsável por isso. Tem que ser disseminado, compartilhado. 
Como nós fazemos na área de inovação tecnológica. Tenho coisas 
aqui que eu não tenho nem idéia, nem como eles geram. Por 
exemplo, Administração de Contratos, eu nem sei se é validado por 
eles. 

 

A explicitação da lição aprendida através de um meio eletrônico, na 
realidade, é um meio para o contato de troca tácita. Isso ainda é um 
desafio, porque aqui as pessoas ainda acham que os resultados 
mais expressivos são graças a ser uma publicação em meio 
eletrônico disponível. 

 

Como toda organização, o que pega é o meio. Se os intermediários 
abraçassem isso efetivamente e repetissem isso dentro de cada de 
uma de sua área. Os mecanismos são pontuais, mas não são 
sistematizados. 

 

O grande desafio, hoje, é o registro do que deu errado. Porque hoje 
eu tenho muito registro de coisas positivas. 

 

A gente não tem muito caso de publicações voltadas para 
gerenciamento. São muito técnicas de engenharia ou serviços de 
engenharia. Teriam muitos casos que poderiam ser reutilizados, mas 
bem na área técnica, por exemplo, um gestor mostrou como ele 
utilizou uma técnica de gestão de projetos para ajudar ele no 
gerenciamento dessas obras que tinham serviços muito distantes 
uma da outra. Mas não tem muito caso assim. Agora, igual à questão 
da segurança no trabalho, eu acho que poderia ter casos desses lá 
dentro. 

 

Hoje tem muita coisa que está pontual, mas eu acho que ela tem 
toda uma carga e um meio de se tornar algo que faça parte da 
estratégia. 
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d) eficiência da capilarização: na empresa certamente há capilarização e 

neste item será avaliada essa eficiência de acordo com os elementos 

expostos na pesquisa. Mesmo que o nível de capilarização não seja 

suficiente, conforme constatado no item anterior, os processos e 

mecanismos utilizados têm uma boa produtividade. Observou-se que a 

maioria dos entrevistados classificou a capilarização das LA como eficiente. 

Outro aspecto que reforça a eficiência da capilarização é a evolução do 

aplicativo de apoio à inovação para um portal de conhecimento utilizado de 

forma intensa e com resultado positivo no desempenho das atividades da 

empresa. A seguir, serão citados exemplos concretos de eficiência da 
capilarização das LA e seu efeito na produtividade e qualidade das 

operações na empresa. Por tipo de conhecimento, tem-se: 

 

· equipamentos: instalou-se uma nova cultura na escolha de melhor 

especificação dos equipamentos, independentemente da obra. A busca 

por informações na memória técnica tem aumentado significativamente. 

Conforme observado: 

 

A gente consegue sentir que todo o pessoal, que antigamente estava 
envolvido em propostas, vinha sempre aqui e ainda vem, aqui na 
nossa gerência, atrás de catálogos, atrás de informações. E isso, 
quando a gente começou a publicar bastante mesmo, colocar 
bastante informações de equipamentos, isso começou a diminuir. 
Esse foi o censo que a gente teve. Isso a gente consegue sentir, mas 
não é nada documentado. Nada como uma pesquisa. A gente 
consegue sentir no dia-a-dia que aquelas pessoas que vinham 
buscar catálogo aqui, elas já estão se interagindo da memória 
técnica e já estão fazendo uso dela. 

 

Existe uma motivação constante onde o pessoal busca uma melhoria 
específica de equipamentos independentemente das características 
da obra. Vejo que isso já é até uma cultura do pessoal da 
manutenção. 

 

A gente tem o que o fornecedor manda para a gente. Isso vem 
eletrônico. E antes disso, ficavam com o pessoal de equipamentos lá 
no projeto. Aí a pessoa saía ou ia para outro projeto e o cara perdia a 
coisa ou deixava na gaveta.....Tem o manual da empresa X, então 
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me dá.... Daí ficou para o fulano. Então tinha que pedir para o 
fornecedor de novo. Até vir... Agora, esses acessados, são os mais 
acessados mesmo, independentemente de falar: esse é acessado 
sempre aleatoriamente ou foi o mais acessado daquele mês.  

 

A gente viu casos já de economia que teve. Principalmente nesse 
caso de equipamentos que tinha todo um macete para você utilizar, 
remontar alguma coisa. Movimenta muito essa parte dos 
equipamentos. Isso a gente perdia bastante. 

 

· gestão de contratos: as informações sobre contratos e reivindicações, 

hoj,e estão disponíveis para acesso sem necessidade de compilação 

mensal, conforme feita no passado. Existe a possibilidade de 

acompanhar o comportamento e perfil dos clientes durante o andamento 

dos contratos e das reivindicações. Isso permite o acompanhamento e a 

análise do desempenho referente às reivindicações, por exemplo.  Essas 

são informações importantes e auxiliam no processo de evolução do 

patamar de excelência na gestão de contratos e o relacionamento com o 

mercado e clientes. Conforme observado: 

Antes, para eles passarem o relatório de reivindicações, era feito 
uma cobrança mensalmente. Eles passavam. Era pontual. 
Trimestralmente era apresentado para a diretoria. Hoje não. Eles são 
anuais. A qualquer momento um diretor pode acessar e visualizar a 
posição das reivindicações. 

 

A gente consegue ver, por exemplo, a abordagem de um cliente pelo 
relatório do sistema que indica o desempenho dessa  reivindicação. 
Então ele consegue apurar o desempenho e todas as reivindicações 
são somadas e geram um desempenho do cliente, de um 
determinado cliente, de um determinado projeto. No desempenho 
final, ele é uma aplicação de três valores que a gente consegue 
extrair das informações, que é acertividade, persuasão, o índice de 
expectativa. 

 

· inovação de processos, tecnologia e equipamentos: neste caso, 

houve um ganho no processo de valor da empresa. No caso de 

processos de trabalho e tecnologia, há muita troca entre autores, ou 

publicadores, com os usuários. O material é considerado importante e 

interessante para o desenvolvimento das atividades. A freqüência de 
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acesso ao sistema dobrou, de setenta para cento e sessenta e cinco 

acessos por dia, em média, sendo que o conteúdo, em número de 

páginas, só cresceu em dez por cento no período de análise entre os 

anos de 2003 e 2004. O conhecimento de tecnologia e inovação foi 

classificado, na pesquisa de satisfação, como o mais importante para as 

pessoas desenvolverem suas atividades; em segundo lugar, foi o 

conteúdo de métodos construtivos. Conforme observado: 

 

Ganho no processo de valor da empresa. 

 

O mecanismo, aí, o ponto forte dele é o fato de incentivar o contato. 
Agora, existem publicações aqui que são maravilhosamente bem 
feitas. Temos vídeos, apresentando detalhes dos equipamentos, 
esse tipo de coisa. A metodologia utilizada. As pessoas gostam muito 
de ver isso. Isso faz com que outras pessoas registrem também. 

 

Da pesquisa de satisfação obtiveram-se os seguintes resultados: A 
maioria acha o conteúdo interessante, consulta com freqüência e 
ajuda em suas atividades. Gostam das características da ferramenta. 
A maioria classificou o conhecimento de tecnologia e inovação como 
o mais importante para desenvolver suas atividades; em seguida, 
método construtivo. 

 

A memória técnica está tendendo ao que eles pensam que serve 
para troca de experiência. Consideram uma ferramenta importante, 
que está tendendo para se incorporar no dia-a-dia das pessoas. 
Antes se perdia muita coisa. Ficava na gaveta.  

 

Às vezes vinha uma equipe inteira em evento fora do Brasil, ficava 
com aquela equipe ali que viu aquelas coisas. 

 

 
· outros aspectos da eficiência: também foram classificados em nível de 

eficiência boa, conforme observado nos itens específicos citados 

anteriormente. Há um destaque ao mecanismo de incentivo utilizado que 
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permite uma eficiência maior (eventos de “milhagem”, que serão 

explorados no item de motivação e incentivo). Conforme observado: 

 

Mede-se a entrada em uma página por dia. Então, em 2003 eu tinha 
70 vezes. Por dia, na média, alguém entrava lá. Em 70 momentos, a 
pessoa entrava no sistema para ver alguma coisa. Na média. 70 
vezes. Em 2004 foi para 165. Nós dobramos a quantidade de vezes 
no total... O número de sessões abertas. Porque, olha aqui. Dobrou. 
Por que dobrou? O número de páginas aumentou 10%. Temos 10% 
mais páginas acessadas. Só que o número de vezes que foi 
acessada dobrou. Pulou de 70 por dia para 165. Por quê? Porque 
teve um salto grande? É grande. 10 % em um e o outro foi mais de 
100%. Porque nós temos colocado coisas aí que são informações de 
contrato, por exemplo. Como está seu sistema de reivindicação. 
Indexa com conhecimento também. Então, nós estamos colocando 
coisas lá para fazer parte do dia-a-dia deles, por isso que aumentou 
o número de acessos. 

 

Os funcionários, algumas pessoas acham: “Que legal, tenho o 
relatório todo”. Elas puxam o relatório. Mas, o ciclo só se fecha 
quando ela própria pergunta, ela vai atrás da pessoa que fez. Porque 
o relatório em si, como a internet, de forma geral, com os recursos e 
os meios, é infinito. Eu não posso nem achar um mecanismo de 
intranet, como nós temos, que possa substituir, em conhecimento, 
uma internet. Claro que na internet, com certeza, ele vai achar muito 
mais coisa do que ele acha aqui. 

 

Nas coisas menores, operacionais, a gente poderia ter avançado 
mais nisso. Então, hoje são pontuais. Até considerando o nível de 
registro, nós temos poucos registros de problemas. Mas nós temos. 

 

Aí a gente vai ver o outro evento que a gente faz, o de milhagem. O 
de milhagem, nesse que tem 8 autores, eles já fizeram mais de dez 
eventos de milhagem e tem eventos com mais de setenta pessoas 
participando. 

 

Então a gente faz o máximo para tentar fazer as amarrações para 
garantir a disponibilidade do conteúdo. 

 

O mecanismo, aí, o ponto forte dele é o fato de incentivar o contato. 
Agora, existem publicações aqui que são maravilhosamente bem 
feitas. Temos vídeos, apresentando detalhes dos equipamentos, 
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esse tipo de coisa. A metodologia utilizada. As pessoas gostam muito 
de ver isso. Isso faz com que outras pessoas registrem também. 

 

As pessoas enxergam o valor da ferramenta como uma alavancagem 
do processo; isso deu na nossa pesquisa de satisfação. Hoje é 
normal. Você vê muita gente falando: “olha na memória técnica”. 
Então você ouve muito isso. Então já existe um lugar centralizado 
onde o pessoal já pode achar conteúdo relevante. 

 

e) motivação, incentivo e reconhecimento: na empresa foram observadas 

várias iniciativas para promover a motivação e o incentivo para geração e 
capilarização das LA.  

· prestígio: Um dos mecanismos de reconhecimento se promove através 

do prestígio criado pela participação de uma pessoa como autor ou 

publicador de conteúdo figurando no portal. Por exemplo, fazendo parte 

das Top 10 publicações, ou figurando no boletim mensal. Conforme 

observado: 

 

No boletim se aproveita a oportunidade para elogiar...é uma forma 
para agradecer, mesmo que não tenha sucesso, mas assim nós já 
agradecemos àqueles que já contribuíram para o registro, para a 
qualidade do registro. Não a pessoa, mas a equipe. É interessante 
como as pessoas reagem. Reagem bem a serem citadas no boletim. 
Isso, com certeza, cria um vínculo e uma fidelidade do compromisso 
de adotar. 

 

A motivação é pela vaidade e reconhecimento por aparecer na 
memória técnica. 

 

Nós temos um boletim mensal onde nós divulgamos o nome da 
pessoa, digamos, das novas publicações e o nome das pessoas que 
fizeram. Todo o lugar que aparece o registro, aparece o nome de 
quem fez, independentemente do nível operacional dele. 
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É um grande elemento, porque quando a pessoa vê o nome dela lá, 
ela se sente orgulhosa e é o consultor interno daquele assunto. 

 

Fora esse boletim que tem lá dentro, existe um link que nós criamos, 
que chama Top 10. Por exemplo, esse mostra os dez mais 
acessados do mês. 

 

Eu mandei um e-mail para um chefe de obra de uma obra que 
ganhou uma das categorias. Aí ele repassou o e-mail para toda a 
equipe dele. Assim: acabamos de ser informados da premiação de 
nossa obra como primeiro prêmio Foco no Conhecimento. 

A gente não tem grandes coisas assim não. Mais nome, pelo que a 
gente percebe, eles gostam de ter o nome na primeira página. Então, 
é um chamariz legal. Eu acho que a gente está até vendo como ter 
uma maneira de chamar mais as pessoas. Com fotos, no caso, que 
mais participaram. 

 

 

· programa de “Milhagem do Conhecimento”: o incentivo para o 

compartilhamento também é promovido por esse mecanismo que faz 

paralelo aos programas de milhagem do setor de aviação comercial. Os 

publicadores de conteúdo se tornam automaticamente consultores 

internos daquele assunto e são convidados a apresentar seu conteúdo 

em sessões, individuais ou múltiplas (via videoconferência, por exemplo) 

para seus pares. Outra forma de promover sessões é através de 

iniciativas dos gestores ou promotores da capilarização nas obras. 

Existem eventos semanais regulares, também. A adesão é voluntária e, 

ao assistir a sessão, o participante e o promotor do evento ganham 

“milhas” que são registradas no sistema. Ao atingir um número 

estipulado de milhas, ele as troca por um livro, ou assinatura de uma 

revista, entre outras opções. Conforme observado: 

 

Alguns artifícios, algumas coisas que são incrementadas para 
as pessoas se sentirem motivadas. Porque o normal é que 
tenha algumas coisas que a pessoa já registra, mas elas não 
divulgam. Já faz parte das atividades dela. Então nós temos 
feito o programa de milhagem, que é no caso das pessoas que 
assistem as apresentações, registram milhas, mas também, 
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quem publica e apresenta ganha milhagem. E, no final, a milha 
é trocada por um livro, por participação em eventos, uma 
assinatura de revista. 

 

 

· prêmio anual: foi instituído, em 2003, e premia os participantes de 

publicações e o desempenho das unidades da empresa em várias 

categorias. Os prêmios são entregues pelo presidente da empresa, em 

evento de comemoração. Os prêmios incluem desde placas de 

reconhecimento e diplomas, até viagens ao exterior, por exemplo. Em 

algumas categorias, da melhor publicação, por exemplo, os premiados 

são escolhidos pelos seus pares através de votação. Isso cria uma 

movimentação muito interessante na empresa, pois são realizadas 

campanhas pelos finalistas para angarearem votos junto aos colegas, 

através de contatos pessoais, cartazes, entre outros artifícios. Isso 

promove uma espécie de “mercado interno do conhecimento” onde cada 

um promove seu produto, tentando vender o seu conteúdo para os 
outros. Isso é positivo e favorece a capilarização maior das LA. 

Conforme observado: 

 

Temos um prêmio que qualquer pessoa pode se inscrever, mesmo 
ele não tendo acesso ao sistema, ele pode se inscrever. Ele pode 
mandar em meio físico e a gente faz a parte eletrônica. 

 

Nós fizemos um prêmio e a placa será entregue pelo presidente da 
empresa. São várias categorias. A diretoria que mais contribuiu. O 
diretor vai receber um diploma. O projeto que mais contribuiu. Tanto 
nos registros quanto na participação nos eventos e de conhecimento 
tácito. 

 

É engraçado que as pessoas, na época do Prêmio, eles colocam 
cartazes, os profissionais mandavam e-mails uns para os outros. 
Tinha pessoas que ligavam para a gente: olha, vota no nosso 
trabalho, não sei o quê. Você está sabendo como é que estão? 
Então, isso aí movimenta a empresa. E a pessoa que não participa, 
pensa: “Por que eu não estou fazendo parte desse negócio?” 
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Eu acho que ainda está amadurecendo na parte de medição. Mas, 
por exemplo, tem um caso, tem agora um prêmio de tecnologia que a 
gente começou ano passado, e nesse prêmio a gente estimula a 
inovação, o uso de tecnologias novas, benefícios e lucros que isso 
trouxe. É isso que entra no prêmio. Esse prêmio, por exemplo, é um 
grupo de pessoas que faz uma publicação sobre uma coisa que foi 
implementada e esse grupo depois faz uma viagem para fora. O ano 
passado, para você ter uma idéia, foram 19 inscritos, e esse ano 
foram 37. Foi o segundo. 

 

Os concorrentes ao Prêmio fazem campanha (lobby do autor) para 
que os seu trabalhos sejam votados, época que a população da 
empresa acessa mais a Memória Técnica. 

 

Então nós fizemos as entregas desses prêmios. O presidente 
entregou o certificado e tudo mais. Mas tudo bem, foi uma coisa do 
evento. Eu acho que falta provar mais a importância para tudo isso. 

 

 
· cursos e treinamentos: a empresa tem investido em cursos sobre 

inovação e promovido o uso da memória técnica. Conforme observado: 
 

Existe uma motivação constante onde o pessoal busca uma melhoria 
específica de equipamentos independentemente das características 
da obra. Vejo que isso já é até uma cultura do pessoal da 
manutenção. A empresa, hoje em dia, tem incentivado o pessoal a 
pensar dessa forma. São vários cursos de inovação oferecidos; 
então, a empresa, pelo menos desde quando eu estou aqui, ela vem 
demonstrando o interesse em colocar isso na pessoa, e aí, sim, 
deixar aquela coisa mais do dia-a-dia, e ela sentir essa necessidade 
de já partir para essa melhoria, dessa inovação. 

 

Tem obra que chama a gente para fazer uma apresentação de 
memória técnica para eles. 

 

 
· papel da equipe da Memória Técnica: a equipe da memória técnica é 

responsável por provocar as pessoas a desenvolverem conteúdos, 

publicarem, promover a capilarização das LA e motivar essas iniciativas 

constantemente.  Por exemplo, no caso de promover a publicação de 
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conteúdo, o gestor da inovação atua como um “Olheiro de LA” (termo 

cunhado pelo autor durante a entrevista com o gestor) que, em visita às 

obras, identifica potenciais conteúdos de lições. Como é um especialista 

que reúne competência reconhecida na empresa, ele chancela o 

conteúdo e incentiva as pessoas a publicarem. Isso soma com o acervo 

de LA. Noutro caso, quando o conteúdo não é validado ou aprovado 

para publicação, é feito um contato direto com a pessoa ou grupo, para 

que se possa explicar o porquê da não aprovação ou indicar os pontos 

de melhoria que devem ser adotados para tornar o conteúdo publicável.  

A equipe acompanha o desempenho da Memória Técnica e, em função 

do resultado, introduz elementos de incentivo de forma dinâmica, através 

de mecanismos de notificação, promoção e propagação dos conteúdos. 

Conforme observado: 

 

Os mecanismos que a gente dispõe são suficientes, hoje; daqui a 
uma ou duas semanas eu não sei se serão. Porque isso muda muito. 
Agora, para alcançar o que eu imagino desse potencial de 
crescimento, aí a gente tem que melhorar muitas coisas. 

 

Hoje eu acho que se os usuários que não tivessem sido informados 
constantemente do que existe lá dentro, eles não seriam motivados a 
entrar. 

 

Fora esse boletim que tem lá dentro, existe um link que nós criamos 
que chama Top 10. Por exemplo, esse mostra os dez mais 
acessados do mês. 

 

Caso não venha a aprovar, a gente escolheu não ter uma rejeição 
assim: seu documento não foi aprovado. Eu acho que é muito forte. 
A gente achou que seria muito forte. A gente tenta ter um contato 
mais pessoal, liga, conversa com a pessoa e pede para alterar 
alguma coisa ou então justifica de forma a não desestimular. 

 

Os membros da equipe da Memória Técnica têm o papel de provocar 
as pessoas para participarem. 
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Em visitas às obras, o gestor do setor de inovação, com a sua 
senioridade e competência reconhecida pelas pessoas, busca 
vislumbrar oportunidades e geração de Lições Aprendidas. Tem o 
papel de “olheiro de Lições Aprendidas”. 

 

E hoje também, normalmente quando alguém liga pedindo alguma 
informação, a gente já fala: você já procurou na memória técnica? 
Ah, tal, procurei e não tem. Então a gente vai atrás disso. Ah, ainda 
não procurei, eu vou ver. Então a gente vê nisso aí que realmente 
deu uma caída digamos assim de buscas nossas aqui. Então o 
pessoal está aceitando e está usando. 

 
 

· outras iniciativas de motivação e incentivo: existem iniciativas como 
competições entre equipes de trabalho nas obras, por exemplo. 
Conforme citado na pesquisa: 

 

Promove-se competição entre as equipes de trabalho nas obras, 
para melhora do desempenho operacional. 

 
· uma manifestação interessante da pesquisa: o Gestor de Renovação 

de Tecnologia citou o seguinte: 
 

Todos são capazes de ensinar também. Algumas vezes as pessoas 
acham que não são capazes de, sei lá. Tem duas coisas. Tem a 
pessoa que acha que não tem que aprender nada e tem a pessoa 
que acha que não tem nada para passar para o outro. Ou seja, que 
ninguém vai aprender nada com ele. A questão é que vão sempre 
existir pessoas que não vão registrar. 

 

Ou seja, por mais que se promova a gestão de melhoria, conforme 

mostrado nesse item, ainda depende-se da natureza humana para 

garantir a participação. Portanto, deve-se promover sempre para tentar 

provocar nas pessoas o sentimento de que todos podem aprender com 

todos. Esse é um papel importante observado na pesquisa. 

 

 
Controle e avaliação: no que se refere ao controle e avaliação geral, existem os 

indicadores operacionais relacionados ao desempenho operacional e empresarial. A 

partir de análises anuais desses indicadores são geradas as metas para o próximo 
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período conforme os objetivos estratégicos da empresa. Esses indicadores podem 

motivar possíveis melhorias operacionais, envolvendo todos do processo. Porém, foi 
manifestado nas entrevistas que os indicadores de medição de ganhos com as LA 

ainda não são suficientes. Mesmo assim, existem as medições de resultados 
efetivos com as LA. Além disso, existe uma sistemática de controle e avaliação da 

Memória Técnica, com diversos indicadores, que incluem acesso, temporalidade das 

publicações, efetividade das publicações, entre outros. Eles são estratificados de 

várias formas, como por obra, por exemplo. Esse controle e análise do desempenho 

permitem, entre outras coisas, fomentar o uso do sistema, definir ações para 

promover publicações, avaliar postura e perfil dos gestores e profissionais das obras, 

localizar promotores locais de conhecimento e focar esforços para diminuir as 

lacunas observadas. Além desses elementos, o controle e avaliação permitem a 

atualização e adequação das funções e características do próprio sistema, indicadas 

pelos usuários na pesquisa de satisfação, por exemplo. O controle de temporalidade 

das publicações é feito através do número de vezes que a publicação é acessada. 

Quando não é acessada durante um longo período, ela é classificada como 

desativada no sistema. Porém, pela característica da operação da empresa, ela 

pode ser útil em ocasião futura, pois as obras e operações são extremamente 

diversificadas, podendo ser ativada quando necessário. Pode-se afirmar que existe 

um controle e avaliação eficiente da Memória Técnica, podendo se tornar mais 

efetivo no futuro. Os elementos acima são suportados pelo observado na pesquisa: 

 

Foram criados indicadores de acesso e novas publicações, e se 
compõe um índice. 

 

Mede-se a entrada em uma página por dia. Então, em 2003 eu tinha 
70 vezes. Por dia, na média alguém entrava lá. Em 70 momentos, a 
pessoa entrava no sistema para ver alguma coisa. Na média. 70 
vezes. Em 2004 foi para 165. 

 

A publicação tem vida útil. Por exemplo, isso aqui me informa as 
publicações que foram consultadas no ano. Nos últimos 12 meses. 
As páginas acessadas. Você já sabe onde eu quero chegar? Então 
eu tenho as publicações dos últimos 12 meses e eu tenho nove 
páginas acessadas. Até venho e, puxa, que publicação é essa? A 
gente é bem chato com isso, porque não adianta ter conteúdo de 
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publicações que não são consultadas. A gente tem um critério. Os 
relacionados à segurança permanecem. Tem algumas coisas que 
irão ser avaliadas...daí é o tato da gestão. Nenhum sistema de TI 
pode substituir a interpretação de um profissional. Não tem como. 
Porque se não envolvesse, eu não precisava de ninguém. O sistema 
era auto-suficiente. Agora, quando eu tiro a publicação, não quer 
dizer que ela morre, é como se ela não existisse. Ela é desativada.  
Porque a gente tem experiência de, por exemplo, quando a gente 
estudou o reciclador de concreto, ele ficou um ano e meio aí, incluído 
aí, e ninguém acessava. Depois de um ano e pouco surgiu a 
necessidade de um reciclador. Se alguém tivesse tirado o conteúdo 
sem permanecer a consulta, a gente teria tido muito mais retrabalho 
para aquisição. Tem que haver um controle, um gerenciamento 
tácito. 

 

Tem valores que o projeto atingiu que poupou tempo, valores e 
prazo, por exemplo. Antes e depois. Eu não sei te falar quanto. A 
gente até tem isso em registro, em apresentações. 

 

Apesar de um sistema de indicadores de controle e avaliação, a 
maioria manifestou os indicadores ainda insuficientes para medir os 
ganhos conquistados com as Lições Aprendidas. 

 

Não vou dizer que seja essa perfeita. Tem como ser melhorada. 
Tanto é que a gente tem uma pesquisa de satisfação que a gente 
começou ano passado. Então isso tem muitas sugestões de usuários 
que a gente acha legal. Tem coisas que dá para fazer já. Isso aqui dá 
pra fazer do jeito que está na ferramenta. Fazer grandes mexidas. 
Então eu faço algumas sugestões. Agora, tem coisas que não dá. 
Daí tem que mexer muito na estrutura do sistema. Então eu vou pôr 
como melhoria para a gente colocar na próxima manutenção do 
sistema, como por exemplo, busca de sinônimos. 

 

A gente, eu e o Gestor de Inovação, ele principalmente, a gente está 
vendo o que é importante para os usuários no momento. Tem que ter 
coisa que seja importante para a área de atuação da empresa. 
Então, a gente não deixa tudo. A gente faz esses levantamentos. 

 

Pesquisa de satisfação do usuário em relação à Memória Técnica. 
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Indicadores de Acesso, estratificados em mais acessados, entre 
outros. 

 

O equipamento da frota não tem uma perspectiva de ser retirado. 
Porque, enquanto a gente tiver esse equipamento na frota, é 
interessante que tenha uma publicação dele e todo histórico do 
equipamento. Porque esses equipamentos, eles têm o seu modelo e 
esse é o modelo que a gente tem na frota. Podem passar os anos, 
enquanto a gente tiver, o modelo ainda vai ser o mesmo. O 
equipamento passa por uma reforma, é colocado. Então, aí aumenta 
o índice de informação, mas não é retirada a técnica quando acaba. 
Por exemplo, foram vendidos todos os modelos desse equipamento. 
Não temos mais nenhum. Então vamos retirar essa publicação. Isso 
é para equipamentos próprios. Para equipamentos não próprios a 
idéia nossa é fazer uma solicitação para o fornecedor. Normalmente 
eles passam série 1, série 2, vão fazendo atualização nos modelos. 
Aí, sim, a gente tem que fazer essa troca. Conforme a atualização 
dos modelos. Aí, sim, vai exigir um acompanhamento maior nos 
equipamentos não-frota, para poder evitar que equipamentos não 
mais fabricados não estejam publicados. 

 

 

4.4.4.5 Ambiente para criação, disseminação e uso do conhecimento 

 
Estrutura organizacional: pôde-se levantar alguns aspectos sobre a estrutura 

organizacional, relativos ao sistema gestão de LA.  

 

No que se refere ao Ba, espaço para manifestação e criação do conhecimento, hoje 

a empresa propicia condições para que as pessoas possam se manifestar com mais 

autonomia, ferramentas adequadas, tempo e resultado num ambiente que está se 

configurando para ser um Ba orgânico, onde existe uma integração entre os vários 

pontos de criação de valor da empresa, permitindo-se a capilarização. Assim, 

promove-se muito bem o aspecto de criação, disseminação e o uso local e global do 
conhecimento, dentro do escopo tratado no sistema de LA, a Memória Técnica. No 

início, o processo começou com inciativas do tipo bottom up, evoluiu e cresceu para 

um estágio em que se tem o apoio da alta direção. Um dos pontos observados é 

que, mesmo fazendo parte da agenda da alta direção, há necessidade de se 

promover a atuação dos líderes, do gestor de obras, e das pessoas, pois, alguns têm 

grande iniciativa em promover a estrutura middle-up-down, fundamental para 
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geração e disseminação do conhecimento, e outros nem tanta. Isto depende do 

indivíduo e de sua equipe, ou seja, é uma competência a ser desenvolvida num 

escopo maior na empresa. Há registros destes traços observados na pesquisa. Por 

exemplo, pessoas que participavam muito da Memória Técnica, enquanto em uma 

obra, e, quando alocados em outra, paravam de contribuir com a mesma 

intensidade, sem motivo aparente do ambiente na nova obra ser inadequado para 

geração de lições. As obras são gerenciadas por gestores de obra e sua equipe, e 

cabe a eles esse papel de promover e apoiar. As observações da pesquisa 

suportam esses pontos: 

 

No início, de baixo para cima, hoje apoiado pela alta direção da 
empresa. 

 

O processo não depende da estrutura, depende das pessoas para 
acontecer. 

 

O trabalho de hoje para um projeto, que é válido hoje, que a gente 
consegue fazer hoje, amanhã esse profissional está em outro projeto, 
sob outra gerência, aí muda tudo. Aí a gente passa a entender: não 
era o profissional que contribuía tanto. Era aquele projeto que 
contribuía tanto. A importância do gestor da obra é grande (gerência 
média). Tem uma obra que o cara registrou, lá tem dez registros ao 
longo do ano. Dez registros, de oito autores diferentes. Teve outra 
que ela registrou doze trabalhos. Dois autores só. 

 

Sabe quando você ainda está querendo que essa cultura ainda fique 
bem clara na cabeça de todos e que seja seguida. Eu acho que a 
gente conseguiu muito do jeito que a gente começou. No início era 
difícil. Difícil registro. Hoje, a partir dessas iniciativas do prêmio, por 
exemplo. Do ano passado para cá, subiu acesso, subiu registros. 
Parece que a gente ainda não conseguiu fechar, fazer com que isso 
seja um objetivo corporativo. Depende do gerente da obra. Depende 
muito da equipe. 

 

A empresa não realiza de forma sistemática reuniões de 
acompanhamento, falta isso no planejamento corporativo. Com o 
sistema, as pessoas estão vendo a importância e a idéia é chegar lá. 
Esse é o grande trunfo do processo, permite que enxerguem isso. 
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E teve um usuário que me disse uma coisa muito interessante: aqui 
têm poucos que usam muito. 

 

Eu acho que ela poderia ser algo que fizesse parte da estratégia de 
gestão da empresa. 

 
 
No que se refere ao acesso de LA e efetividade do uso das mesmas, a maioria dos 

entrevistados manifestou que existe uma cultura de aprendizagem boa no nível 

global da empresa, mas existem ainda lacunas. Duas lacunas observadas se 

referem à não incorporação plena da competência de promover o processo de 

geração e capilarização de conhecimento pela liderança, conforme mencionado 

anteriormente e à adequação dos processos de trabalho da empresa, por exemplo. 

Destacou-se o papel do líder, como principal catalisador do processo, pela maioria 

na pesquisa.  Conforme observado: 

 

Também tem a questão profissional. A estrutura montada na equipe. 
A autonomia do gestor, que não necessariamente publica, mas 
provoca. A equipe fica predisposta a isso. 

  

A gente tem a coisa ainda que é a vaidade, que é uma coisa que 
está pegando ainda. 

 

Foi recentemente criado o papel de promotor. Promotor é aquele que 
não é aquele que vai apresentar. Ele é aquele que vai agitar. A 
pessoa é da obra. Qualquer profissional pode ser promotor de algum 
evento. Eu tenho um colega lá que sabe muito de tal atividade. Eu 
vou provocá-lo para fazer isso. E vou organizar o evento. Ganho 
ponto. 

 

Tem N mecanismos que são suficientes por agora; a produtividade 
deles poderia ser maior. Eu vejo isso pelo alcance que nós podemos 
ter. 
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As pessoas, em geral, estão ávidas a produzir e trocar seus conhecimentos pelo 

observado na pesquisa. O foco atual é no líder apoiando as pessoas para moverem 
o conhecimento das LA, com o escopo predominantemente local. Alguns líderes 

apóiam as iniciativas e as relacionam às metas de resultados das pessoas. No 

escopo da empresa, a Equipe de gestão da Memória Técnica promove o processo 

de criação, publicação e capilarização do conhecimento, de forma atuante, conforme 

já citado neste trabalho. As observações da pesquisa complementam, conforme:  

 

Na pesquisa de satisfação, a maioria dos respondentes acha que 
todos devem contribuir com seu conhecimento no sistema. 

 

Na época do Prêmio dá um boom, mas, no decorrer do ano, sempre 
tem. Tanto é que tem um usuário que nos fala que ele já tem como 
meta lá no projeto todo mês incluir, pelo menos, duas publicações na 
memória técnica; pode ser iniciativa dele próprio e depende do 
projeto. Não é da empresa. Por enquanto é assim. Não está fechado. 
Sabe quando você ainda está querendo que essa cultura ainda fique 
bem clara na cabeça de todos e que seja seguida. Eu acho que a 
gente conseguiu muito do jeito que a gente começou. No início era 
difícil. Difícil registro. Hoje, a partir dessas iniciativas do prêmio, por 
exemplo. Do ano passado para cá, subiu acesso, subiu registros. 
Parece que a gente ainda não conseguiu fechar, fazer com que isso 
seja um objetivo corporativo. Depende do gerente da obra. Depende 
muito da equipe. 

 

O pessoal, principalmente os operadores, estão usando muito. O 
pessoal lá da obra, da ponta mesmo. E às vezes isso não chega a 
sensibilizar. Eu acho que está faltando umas propagandas. Então, 
nós fizemos as entregas desses prêmios. O presidente entregou o 
certificado e tudo mais. Mas tudo bem, foi uma coisa do evento. Eu 
acho que falta provar mais a importância para tudo isso. 

 

 
No caso de registro das LA negativas, houve manifestações paradoxais, a maioria 

dos entrevistados colocou que se sentem confortáveis em registrar seus “fracassos 

ou erros” ou projetos mal sucedidos ou inviabilizados, porém esses itens aparecem 

menos no que se refere ao seu registro ou propagação. Não foi pesquisado o índice 

de acerto ou erro das iniciativas da empresa, está fora do escopo deste trabalho. Ou 

seja, se aparecem menos, pode ser que a empresa “erra” menos ou então as 
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pessoas não registram os erros na proporção igual à manifestação de sua pré-

disposição de fazê-lo. Porém, há registros de lições negativas, conforme 

observações dos entrevistados. Por exemplo, projetos de melhoria de desempenho 

técnico de um componente, como no caso de um pneu para permitir maior carga no 

equipamento, que não deu certo - isso foi registrado. Outro exemplo são as 

alternativas testadas de processos produtivos e tecnologia que não vingaram técnica 

ou economicamente. No caso das reivindicações, houve muita resistência em expor 

seu conteúdo por parte da liderança, porém evoluiu para que fossem 

disponibilizadas, ao menos, para uma mesma diretoria. Observação que reforça que 

as pessoas não gostam de se expor. Fato que, às vezes, prejudica a capilarização 

de lições importantes para que se possa evitar a sua reincidência nos processos da 

empresa. Há registros de casos de lições negativas que permitiram a associação de 

conteúdo complementar, para garantir que o erro não se repetisse.  

 

A alta direção promoveu um evento para discutirem falhas nos projetos, porém isso 

foi um elemento pontual sem muito efeito para mudar a cultura. Conforme observado 

na pesquisa: 

 

Nós temos registros, mas, com certeza, é a grande minoria. Porque a 
pessoa não vai sentir confortável...nós não estamos ainda nesse 
nível das pessoas se desprenderem dessa questão de registrar o 
negativo. 

 

Há uns cinco anos atrás, os acionistas fizeram um encontro sobre 
projetos que falharam. Fora da empresa. Eram cincos projetos e o 
nome desse evento era “os projetos que falharam”. 

 

Principalmente porque a gente ouve coisas que aconteceram, na 
área de segurança, e essas coisas não foram documentadas. 

 

Mas, tiveram casos já de um filminho que entrou de um guindaste 
que caiu em uma obra. Nós conseguimos associar esse filminho com 
outro manual que entrou na memória técnica que é como fazer o 
levantamento de carga da melhor forma. Às vezes estão lá no projeto 
e ficam lá no projeto. Talvez sejam poucos que sejam divulgados. Eu 



 226

acho que vai mais das pessoas desse projeto, porque você vê que é 
bem lá na ponta. Depende da equipe que está lá. Seria mais isso. 

 

Quando começou a desenvolver o sistema, a gente tinha resistência 
do superintendente de deixar aberto toda a sua tratativa, porque 
aqueles que têm sucesso, todo mundo quer pôr na vitrine, os que 
não têm sucesso a gente tem um pouco de pudor. Aos poucos, essa 
mentalidade está difundindo porque todas essas informações são 
acessadas e discutidas na reunião. Então, pelo menos entre o 
superintendente de uma mesma diretoria há troca de informações. 

 

Foi testado um pneu em um caminhão nessas obras. Foram feitas 
adaptações para poder receber esse pneu. Era um pneu maior para 
aumentar a capacidade de carga, pois o pneu original estava 
limitando a carga no caminhão. Foi gerado o custo para fazer essa 
modificação. Foi feito o teste e não deu certo. Não valeu a pena. 
Voltamos o caminhão para o original. Publicamos que não deu certo. 
Foi um dos casos que não deu certo. 

 

Normalmente, não são registradas. A conversa abrange mais quando 
teve uma melhoria. Aquela que não deu certo acaba não sendo tão 
divulgada. 

 

Normalmente o registro de lições negativas não é feito, evita-se 
exposição. 

 

4.4.4.6 Mecanismos de capilarização de LA 

Foram observados os seguintes mecanismos de capilarização de LA utilizados na 

empresa e externados pelos entrevistados. O Quadro 9 refere-se aos resultados 

observados: 
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(continua) 
Mecanismos 

(Classificação da Eficiência do 

Mecanismo pela Maioria dos 

Entrevistados) 

 
 

Observações 

Propagação através de 
especialistas 

(MUITO EFICIENTE) 

A idéia surge daquelas pessoas que estão mais envolvidas 
com o equipamento, até porque elas conhecem mais. Mas 
isso tem que ser levado a um gerente, porque você vai ter 
que acionar normalmente o fornecedor também para 
participar. 
O público pode tirar dúvidas, se for necessário com os  
palestrantes. Geralmente são mesclados. Parte deles são de 
funcionários da empresa e parte são palestrantes externos. 
Para ter experiências de outras empresas ou deles. 
Localizar a experiência. E às vezes tem até casos de 
consultores externos que prestou alguma coisa, algum 
serviço. Isso também está lá documentado. Você não vai 
partir do zero. Isso aqui já tem um consultor que faz parte do 
Board que já foi validado pela empresa, já atuou. Você já 
tem como começar o dia que você tiver um serviço ou 
alguma coisa que vai ser feita. 

Apresentações 
(MUITO EFICIENTE) 

Eventos de Milhagem. 

Visitas informais a outros setores 
(EFICIENTE) 

Visitação em Obras. 

Conversas informais com colegas 
(MUITO EFICIENTE) 

Esse mecanismo, o ponto forte dele é o fato de incentivar o 
contato. Agora, existem publicações aqui que são 
maravilhosamente bem feitas. Temos, vídeos, apresentando 
detalhes dos equipamentos, esse tipo de coisa. A 
metodologia utilizada. As pessoas gostam muito de ver isso. 
Isso faz com que outras pessoas registrem também. 
E depois você vai ver ali na área do café são divulgados os 
indicadores de desempenho. É um espaço de interação. 

Processos de auditorias internas 
ou externas 
(EFICIENTE) 

Auditorias Técnicas.  
Grupo técnico visita as obras para verificação de condições 
e falhas. É realizado registro na Memória Técnica. 

Projetos de melhoria contínua 
(MUITO EFICIENTE) 

Ele mostrou como ele utilizou PMI (método de gestão de 
projetos) para ajudar ele no gerenciamento dessas obras 
que tinham serviços muito distantes uma da outra. 
Vou dar um exemplo de uma perfuratriz que a gente tem nas 
obras. Na perfuratriz você entra lá e vai ter a ficha técnica, 
vai ter o catálogo dela. Agora a gente está fazendo, em uma 
das obras, a gente está fazendo o apanhando para 
apresentar algumas melhorias que foram feitas com redução 
de custo de mangueiras. 

Conferências / Simpósios 
(MUITO EFICIENTE) 

Atuações junto a Associações da Indústria para discussão 
de alternativas. 

Reunião inicial ou final de projeto 
(MUITO EFICIENTE) 

Nós fazemos uma reunião de abertura do contrato, onde é 
discutido cláusula por cláusula do contrato da obra. A gente 
discute o contrato com pelo menos um representante de 
cada área. Nós tentamos conscientizar de que ele tem que 
cumprir aquilo que está estipulado no contrato. 
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(continuação) 

Workshops (Oficinas de trabalho) 
(MUITO EFICIENTE) 

Inclusive tem um seminário para disseminações e trocas de 
experiências. Nós convidamos os representantes de todas 
as obras que estão envolvidos com a área de contratos ou 
de gestão do projeto. São dois dias de palestras com 
assuntos pertinentes para a área de administração 
contratual e também, conforme necessário, fala de gestão 
de projetos. 
Todas as pessoas, não só as pessoas do projetos, mas 
todos os gerentes, os superintendentes da empresa, se 
reuniram em um lugar fora da empresa e se encontraram. 
Então, a pessoa presente na apresentação pensa: eu falho 
nisso, às vezes eu falho naquilo. Não era um tribunal de 
punição. 

Consultores internos 
(MUITO EFICIENTE) 

Eu acho que a procura aumentou, de uma consultoria, de 
um apoio na elaboração de reivindicações. 
Nosso trabalho é mais de orientação do que de cobrança. 
Todos os publicadores de um assunto tornam-se consultores 
internos. 
A partir que alguém tem sua publicação aprovada ele recebe 
o título de consultor interno. 

Mentoria 
(MUITO EFICIENTE) 

Conceito de “olheiro de Lições Aprendidas” que promove o 
desenvolvimento de conhecimento, partindo das obras. 

Contato com outras unidades da 
empresas 

(MUITO EFICIENTE) 

Visita às obras. 
Integração das pessoas entre projetos, para troca de 
experiências. 

Publicações internas / Jornal da 
empresa 

(MUITO EFICIENTE) 

Tem o boletim da memória técnica que mostra todos aqueles 
que foram publicados durante um mês. Agora a gente 
começou a implantar um boletim só para equipamentos. 
O boletim é uma notificação, uma comunicação. Não é 
periódica. A gente destaca o sucesso de reivindicações, a 
qualidade sobre a administração de contratos, 
apresentações sobre novas reivindicações que estavam 
começando e não tinham ainda essa produção. 
Nós temos um boletim mensal onde nós divulgamos o nome 
da pessoa, digamos, das novas publicações e o nome das 
pessoas que fizeram. Todo o lugar que aparece o registro, 
aprece o nome de quem fez independentemente do nível 
operacional dele. 
A gente tem vários boletins. Tem boletins mensais que a 
gente manda com todas as publicações novas. Eu mando 
pelo sistema. É um evento que o administrador ativa. 
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(continuação) 
Intranet da empresa 
(MUITO EFICIENTE) 

É o mecanismo eletrônico que temos: a Memória Técnica. 
Ele é um ótimo mecanismo para as pessoas saberem quem 
faz alguma coisa, quem fez. Então, pode ajudar. Mas a 
forma mesmo, de Lições Aprendidas, só acontece com o 
contato. 
Memória Técnica de Equipamentos. 
Memória Técnica de Reivindicações. Anteriormente nós não 
tínhamos uma unicidade de informação. Cada projeto 
controlava suas próprias reivindicações e enviava para a 
administração central as mais relevantes...as que tinham 
mais sucesso eram destacadas. As que não tinham sucesso 
ficavam para comentário e não eram registradas em nenhum 
lugar. Então nós começamos um sistema mais simples, 
controlando através de tabelas, e mais recentes; nós 
criamos esse sistema e alocamos na memória técnica para 
que as informações sejam acompanhadas desde a sua 
elaboração, depois a apresentação ao cliente, o estágio da 
aprovação, por fim, até o recebimento. 
Memória Técnica é a principal interface das Lições 
Aprendidas. 

Envio dirigido 
(MUITO EFICIENTE) 

Quando é feita a publicação, a gente já direciona alguns e-
mails, alguns contatos. A maioria, a grande maioria lê. 
Incluem: mensagem enviada, mensagem recebida, 
milhagens, cobrança de aprovação. Então fica tudo 
separado e a pessoa já tem a senha. Pesquisa. Que é um 
meio...as pessoas recebem as pesquisas e elas respondem 
tanto por e-mail e em papel. 

Envio geral 
(EFICIENTE) 

Elas são provocadas a participar porque recebem os e-
mails. 

Disseminação ativa 
(EFICIENTE) 

Envio de conteúdo de interesse específico. 

Disseminação pró-ativa 
(NÃO POSSUI) 

 

Disseminação reativa 
(MUITO EFICIENTE) 

Na pesquisa sobre tópicos, assuntos, entre outras chaves 
existentes no sistema. 

Eventos incentivados de 
propagação de LA 

(MUITO EFICIENTE) 

Nós temos um programa de milhagens. As pessoas fazem 
apresentações sobre temas de assuntos que elas atuam... 
Mas eu acredito que a grande alavancagem do programa é a 
questão da pessoa apresentar sobra aquilo que faz. Gerar a 
conversa. Aí, efetivamente, que há a gestão do 
conhecimento. 
Eventos programados, tanto na sede quanto nas obras, são 
promovidos eventos de aprendizagem com controle de 
presença para ganho de “milhagem”. 

Portal do conhecimento 
(MUITO EFICIENTE) 

A Memória Técnica é o Portal de Conhecimento da empresa. 
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(continuação) 
Reuniões com equipe de trabalho 

(MUITO EFICIENTE) 
 

Um outro caso é o pessoal da operação sentir que o 
equipamento pode trabalhar de alguma outra forma. Só que 
aí eles destacam para manutenção. Para a manutenção 
fazer as melhorias. 
Nós participamos de uma reunião que tem de análise de 
riscos na fase de elaboração da proposta, onde nós 
salientamos os riscos técnicos, comerciais, contratuais, 
executivos, financeiros. E aí é feito um plano de ação. 
Inclusive com a contingências e ônus  contratuais. 

Revisões de procedimentos 
operacionais 

(MUITO EFICIENTE) 

No próprio processo de validação de conteúdo. 
Revisão dos contratos incluindo cláusulas adequadas para 
evitar reivindicações no futuro. 
E, nessas reuniões de tratativas, eles conciliam algumas 
modificações contratuais e outras facilidades para os 
contratados. Isso gerou algumas comunicações. 
A revisão de procedimentos são colocadas em um relatório 
de um controle de escopo, mas o procedimento já é publicar 
na memória técnica para gerar um sistema documental. 

Recomendações de equipes de 
projeto 

(EFICIENTE) 

Uma análise de risco em todos os projetos, e reunimos 
pessoas de várias especialidades, antes de começar o 
projeto, para registrar o que pode dar errado, e o que não 
pode, entre outros, baseando-se na experiência de cada um 
que participa. Quando a diretoria vai assinar: Nós vamos 
pegar esse projeto, nós vamos participar do processo de 
concorrência desse projeto, ele pergunta “cadê a análise de 
risco desse projeto?”. Foi feito? Não foi feito? 
Recomendações provenientes de equipes participantes de 
eventos promovidos com clientes e pares, via Associação de 
Fabricantes do Setor. 

Projeto de transferência de 
práticas melhores ou melhores 

práticas 
(MUITO EFICIENTE) 

Esse tipo de publicação é bem propício para isso, porque é 
sobre construtuvidade. Como nós incentivamos as pessoas 
a registrar. Nós vamos mostrar para ele todas as alternativas 
existentes para fazer aquilo. Porque nós temos um programa 
de tratar isso nas obras, falando: você quando for fazer 
algum estudo com alguma tecnologia, estudam pelo menos 
quais alternativas. Tem procedimento para isso. 
PMP – Projeto de Melhorias de Práticas. 
Tinha uma linha de transmissão acima do local da explosão. 
Então teve uma técnica de explosão desenvolvida para não 
atingir a linha, que, se for fazer novamente um serviço 
desses, por que não reutilizar essa técnica? É muito 
específico. 
Em um campo nosso é adotado nas saídas de uma central 
de concreto, foi adaptado um pistão hidráulico; e com esse 
pistão você consegue ter mobilidade na esteira que está 
embaixo na saída. Com essa esteira você consegue fazer a 
carga de duas betoneiras e mais uma bomba de concreto. 
Então, o que antes era fixo e alimentava uma saída está 
alimentando três. Isso aí foi visto ali com o pessoal na 
necessidade da produção, com o pessoal da manutenção 
específico daquela área. 

Story telling 
(NÃO POSSUI) 
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(conclusão) 
Outros 

(Não foi pesquisada a eficiência, por 

serem casos que apareceram de 
forma isolada) 

Promoção de eventos: o meu público é independente do 
nível hierárquico. Então, ele não vai... Obviamente, ele 
recebe o e-mail, ele recebe aquelas informações, tudo. Ele 
entra em contato e vê: como é que a gente pode fazer isso. 
Eu dou suporte para ele fazer isso. É unir as pessoas, 
Basicamente, se eu puder falar três vezes é unir as pessoas, 
unir as pessoas, unir as pessoas. 
Videoconferência com obras para exibir eventos sobre 
Lições Aprendidas. 
Administração por competências: Vinculação de 
conhecimentos adquiridos (competências) na classificação e 
remuneração dos profissionais. 

 
Quadro 9 - Mecanismos identificados na pesquisa e a percepção dos entrevistados em 

relação a eficiência  deles na capilarização das LA 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4.4.5 Descobertas relevantes do caso B 

 

Serão relatadas as descobertas relevantes deste caso, relacionadas ao processo de 
gestão do conhecimento da empresa, o sistema de gestão de LA, os tipos de 

conhecimento e os processos de transferência. Também, serão analisados os 

mecanismos de capilarização, com enfoque em alcance, riqueza, o uso eficiente e a 
sua suficiência para a capilarização das LA na empresa. 

 

4.4.5.1 A gestão do conhecimento na empresa B 

 

A empresa, hoje, tem um portal de conhecimento que evoluiu a partir de uma 

ferramenta que era um repositório de dados. O objetivo inicial dessa ferramenta era 

o de dar apoio à área de gestão de inovação da empresa. O seu principal objetivo 

era poder registrar e manter os conteúdos associados à inovação e renovação 

tecnológica de processos, tecnologias específicas e equipamentos, buscando 

unificação e centralização dessas informações. Antes, essas informações ficavam 

estocadas em bibliotecas, nas obras e arquivos físicos nos escritórios, ou então com 

alguém, por exemplo. Evoluiu para um portal, dentro do escopo que reúne os 

conhecimentos relevantes para auxiliar no desenvolvimento das atividades centrais 

da empresa, que contribui para um desempenho melhor dos projetos e obras. Isso, 

tanto pelo lado técnico/operacional quanto da gestão do contrato. Os arquivos 
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incluem dados, informações e conhecimento para apoiar a elaboração de propostas, 

a gestão do projeto e a incorporação de práticas adequadas para a execução das 

obras, por exemplo. Entre esses figuram conteúdos, tais como: métodos de 

construção, tecnologias, equipamentos e seus históricos, informações sobre 

contratos e reivindicações, histórico de mercado e clientes, incidentes de segurança, 

normas, padrões e procedimentos operacionais. As áreas de apoio não estão no 

escopo do portal, como por exemplo, recursos humanos. 

 

A ferramenta computacional está bem estruturada e disponibiliza funções de acesso, 

busca e inclusão de conteúdo, adequada à cultura informacional da empresa. Foi 

desenvolvida em plataforma web com tecnologia atualizada e banco de dados 

centralizado. Fato que garante a unicidade de informação e permite o acesso fácil 

aos potenciais usuários, principalmente pelas atividades das obras estarem 

espalhadas geograficamente pelos quatro cantos do país e no exterior. A evolução 

das versões da ferramenta, quando de porte pequeno, são desenvolvidas e 

incorporadas de forma rápida e sem necessidade de contratação de terceiros. No 

caso de alterações maiores, essas são contratadas. A flexibilidade da arquitetura e a 

forma aberta com que a ferramenta foi desenvolvida permitiram que fosse evoluindo 

e incorporando um formato coerente e adequado às características específicas da 

empresa. 

 

O fluxo de registro de conteúdo é um processo bem estruturado, único, que garante 

que as publicações, independentemente do tipo de conteúdo, tenham as mesmas 

características perante o sistema, ou seja: a forma de busca, consultas, entre outras 

funções, por exemplo, são uniformes e comuns a todos os conteúdos. A taxonomia 

utilizada favorece, pois foi elaborada em função das atividades e serviços 

disponíveis na empresa. Além de se basear nos serviços, existem outras chaves 

importantes, como assunto e palavras-chave, por exemplo. 

 

O sistema tem um modelo de controle e avaliação que, através da análise da 

movimentação de acesso dos usuários e do conteúdo, analisa o quanto que a 

ferramenta está contribuindo para que seja melhorado o desempenho do negócio. 

Nesse sentido, a equipe que gerencia o portal pode tomar atitudes no sentido de 

promover mais seu uso, visando maior desempenho, por exemplo. Isso é feito de 



 233

forma dinâmica e constante. Além disso, há uma interação pessoal e direta com os 

usuários. 

 

Hoje, o usuário tem que passar com muita freqüência pelo sistema para realizar 

suas atividades; portanto, aproveitou-se para criar mecanismos de notificação, 

propagação e promoção de conteúdos, fato que pode incentivar o processo de 

capilarização do conhecimento. Esse conteúdo conta atualmente com cerca de 

10000 documentos, 3000 fotos, filmes, entre outros. São acessadas em torno de 

1500 páginas por dia por aproximadamente 600 usuários, os quais contribuem com 

25 novas publicações por mês. 

 

A Gestão do Conhecimento, dentro do escopo das atividades centrais de 

desenvolver e executar um projeto de obra, é um processo estruturado e 

sistematizado na empresa. Está na agenda da alta direção que dá apoio ao 

processo, porém a visibilidade poderia ser maior. É um instrumento de gestão, 

composto da ferramenta computacional; as atitudes da gestão, que visam aumentar 

a capilarização do conhecimento, com objetivo de atingir maior desempenho 

empresarial. Foi observado, na pesquisa, que as atitudes da gestão incluem artifícios 

e mecanismos dinâmicos de incentivo, motivação e reconhecimento de esforços, por 

exemplo, para promover a capilarização. Além disso, observações da pesquisa 

mostraram registros de maior desempenho nas atividades, pois foram relatados 

casos que tiveram impacto na redução de retrabalho, na escolha melhor de 

equipamentos para obras, na diminuição dos tempos de elaboração de propostas, 

entre outros.  Assim, a gestão do conhecimento está sendo utilizada para buscar 

elevar o nível de capilarização do conhecimento empresarial da empresa B, um dos 

principais objetivos da gestão do conhecimento. 

 

4.4.5.2 Sistema de gestão de LA da empresa B 

 

O sistema de LA é a base do portal do conhecimento da empresa B. A empresa tem 

uma prática bastante desenvolvida de geração, compartilhamento e transferência de 
LA.  
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O ciclo proposto no protocolo de pesquisa é aplicado pelas áreas técnicas, 

operacionais e de gestão de contratos, que incluem a engenharia, manutenção, 

equipamentos, produção, operação, segurança e contratos, entre outras. O sistema 
computacional de apoio favorece a integração dos subprocessos do ciclo de LA, que 

são gerar, validar, explicitar e usar as LA, conforme quadro teórico, pois ele permite 

que as atividades viabilizadoras, ou seja, a coleta, a decisão de agir corretivamente 

ou incorporar o conteúdo, a capilarização e o controle e a avaliação, sejam 

executadas de forma estruturada e sistematizada dentro de um fluxo de atividades 

(workflow) desenvolvido para tal.  O fluxo integra os responsáveis pela execução de 

cada tarefa, de forma a permitir que seja cumprido o ciclo de publicação dentro de 

padrões adequados de qualidade e que permita disponibilizar os conteúdos a tempo.  

 
Existe uma cultura forte de melhoria contínua na empresa. O sistema de LA, 

conforme citado no item anterior, é um instrumento de gestão para promover essa 

cultura de aprendizagem. São promovidos eventos sistemáticos de transferência de 
LA e são introduzidos eventos de promoção conforme necessidade de manter 

“ânimo” alto para o uso do sistema, por exemplo. Assim, o sistema de LA transcende 

o escopo local e permite que um escopo amplo da empresa possa se beneficiar do 

conteúdo e dos benefícios do processo.  

 

O processo está apoiado nas lideranças locais, gestores de obras e suas equipes, 

promotores de eventos de transferência de lições, iniciativas individuais e na equipe 

de gestão do setor de inovação, responsável pelo desenvolvimento e manutenção 

do sistema. A equipe, além de gerir, é provocadora de geração de publicações. A 

ferramenta tem sido um instrumento de apoio e catalisador de um processo de 
gestão de LA que está bastante maduro e faz parte do dia-a-dia de muitas pessoas 

da empresa. 

 
O sistema de gestão de LA da empresa está implementado em escopo local e global 

na empresa, dependendo da vontade de uso ou participação de cada uma das 

equipes de campo, projetos, ou dos indivíduos. A ferramenta funciona como grande 
alavancador da capilarização das LA, promovendo tanto a possibilidade de uso do 

conhecimento explícito quanto a interação entre pares interessados em lições 

pertinentes ou potencialmente úteis para o bom desempenho das atividades.  
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O ciclo tem processo de controle e avaliação estruturado, o qual permite que sejam 

revistas as ações e seus resultados. Assim, a equipe de gestão de inovação pode 
atuar de forma estruturada e sistemática para promover a capilarização das LA. 

Pode-se afirmar que existe uma gestão dinâmica entre ações gerenciais e de 

sistema que buscam promover a melhoria de desempenho da empresa por meio da 
incorporação e uso do conhecimento das LA. Porém, foi observado que pode-se 

melhorar a forma de medição dos benefícios trazidos pelas LA, fato que promoverá 

mais o sistema. 

 

Outro fator muito interessante é a criação de um “mercado interno” de conhecimento, 

tanto pela propagação feita pelo sistema e pela Equipe de gestão da Memória 

Técnica, quanto pelo fato das pessoas tentarem vender seu conteúdo para seus 

pares na época da votação dos trabalhos finalistas ao Prêmio. Ou seja, tenho 

vendedores de conteúdo fazendo propaganda e promovendo o seu trabalho para 

conseguir votos. Isso incentiva outros a participar, também, conforme observado. 

 

4.4.5.3 Tipos de conhecimento e os processos de transferência da empresa B 

 
As LA na empresa incluem conhecimentos existencial, experimental e explícito. 

 

No caso, das LA e dos projetos de melhoria, os três tipos de conhecimento se 

manifestam.  

 
As LA permitem transferência seqüencial, próxima, distante e especialista. Depende 

da situação em que vão ser usadas ou reusadas. Essas lições podem ser soluções 

elaboradas e testadas em ambiente de obras. São processos e tecnologias 

desenvolvidas para situações específicas, por exemplo. Uma vez analisada a 

viabilidade das soluções testadas, esses registros permanecem disponíveis no 

sistema, na Memória Técnica, mesmo quando inviáveis naquele caso. As lições 

podem ser resgatadas a qualquer momento para servirem como possível solução de 

replicação ou de adaptação para uma nova necessidade ou obra. A riqueza do 

conhecimento é alta e seu alcance é, no máximo, de equipe, local, um processo na 
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obra. Pela característica do instrumento neste caso, normalmente demora-se meses 

para se chegar a uma nova lição aprendida. O conteúdo soluciona a situação em 

questão e existe a oportunidade de uso futuro ou, no caso, de uma solução comum, 

poder ser incorporada aos processos e atividades de geração de valor da empresa. 

Porém, como o teor é altamente técnico, quando consultado para eventual ou 

potencial uso em outra obra, por exemplo, pode provocar uma interação entre 

interessado e o autor para melhor entendimento do assunto. Ou seja, o conteúdo 

explicitado no sistema serve para que não se perca o conhecimento e, também, para 

promover a troca tácita entre pares.  

 
Os projetos de melhoria trazem as mesmas características que as LA com os 

processos construtivos e tecnologia; seu registro é feito na totalidade, através da 

publicação das atualizações das alterações feitas nos equipamentos, por exemplo.  

 

As regras, padrões, procedimentos e relatórios de incidentes são explicitados na 

memória técnica, na sua totalidade, e podem ser consultados por qualquer pessoa 

da empresa.  Os tipos de transferência, nesse caso, envolvem transferências 

seqüencial e próxima. 

 

Casos fazem parte da memória técnica, são explorados, principalmente, através dos 
eventos de propagação de LA (eventos de “milhagem”). Seu alcance é local ou 

amplo, ou seja, atinge a equipe na obra, por exemplo, ou é de escopo maior quando 

é propagado em mais de uma localidade, via videoconferência, por exemplo, que 

permite interação maior. O conteúdo possui alta riqueza. A transferência pode ser 

próxima, nesse caso. Em casos de interação pessoal nas obras, por exemplo, a 

transferência poderá ser distante ou especialista, dependendo do objetivo. 

 

O benchmarking Interno é de conteúdo experimental de transferência especialista e 

próxima, com riqueza alta e alcance local, ou seja, na obra ou projeto.  A 

transferência poderia ser distante ou estratégica também. 

 

O sistema de gestão do conhecimento da empresa permite que sejam usufruídas 

todas as possibilidades de transferência de conteúdo, de acordo com o tipo de 

conhecimento, conforme colocado acima. Além disso, o conhecimento explicitado na 
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memória técnica está estruturado de forma uniforme, independentemente de seu 

tipo, para as funções de localização, busca e acesso, além de ter a vantagem de 

estar em banco de dados único e integrado para o escopo técnico, operacional, 

equipamentos e contratos. Isso significa que está disponível e o seu acesso 

depende da vontade e da avidez de cada gestor, técnico ou qualquer profissional da 

empresa, em buscar  conteúdo almejado na memória técnica. Isso pode ser 

considerado uma transferência seqüencial no que se refere à busca de conteúdo, 

pois a pessoa, no mínimo, fica ciente do que existe na memória técnica. A partir daí, 

são potencializadas as possibilidades dos contatos interpessoais, de cunho tácito, 

para promover as transferências distante, especialista e estratégica, conforme o 

caso, quando ocorre a gestão do conhecimento propriamente dita, conforme 

observado pelo gestor de renovação tecnológica da empresa. 

 

4.4.5.4 Os mecanismos de capilarização na empresa B 

 

Os mecanismos de capilarização das LA, observados na pesquisa e classificados 

pelos pesquisados, são adequados ao seu uso atual. A empresa só não possui a 

disseminação pró-ativa e o story telling, dos vinte e seis mecanismos testados. Além 

desses, foram adicionados pelos entrevistados os seguintes mecanismos: promoção 
de eventos de propagação de LA, independentes e voluntários dos eventos 

programados, uso da videoconferência  na propagação e um mecanismo de gestão 

por competências atrelado à carreira e ganho, visando à promoção da geração e 

disseminação de conhecimento. 

 

Os mecanismos que foram classificados como muito eficientes envolvem: 

propagação através de especialistas, apresentações, conversas informais com 

colegas, projetos de melhoria contínua, conferências e simpósios, reunião inicial ou 

final de projeto, workshops, consultores internos, mentoria, contato com outras 

unidades da empresa, publicações internas (boletins), intranet (portal do 

conhecimento), envio dirigido, disseminação reativa, eventos incentivados para 
propagação de LA, reuniões com a equipe de trabalho, revisão de procedimentos 

operacionais e transferências de práticas melhores ou melhores práticas. Visitas 

informais a outros setores, auditorias internas ou externas, envio geral e 
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disseminação ativa foram classificados como eficientes. Nenhum mecanismo foi 

classificado como pouco eficiente ou ineficiente.  

 

Vale ressaltar que o papel da intranet (portal do conhecimento, memória técnica), 

como elemento centralizador e integrador do conhecimento, é fundamental para 

promover o uso dos mecanismos pelas pessoas na empresa. A ferramenta tem o 

papel de promover, através dos mecanismos de notificação, promoção e propagação 

do sistema, os eventos de busca de conhecimento e provocar os contatos entre 

pares. Vale destacar, também, a função importante das apresentações e eventos de 

propagação incentivados, que promovem a troca explícita e tácita do conteúdo das 
LA. Existe um ciclo duplo entre encontro explícito e tácito de conhecimento nas 

transferências, e vice-versa, promovido pelo sistema através do uso dos 

mecanismos. O fato de a intranet estar bem estruturada facilita o uso eficiente dos 

mecanismos disponíveis para a capilarização das LA. 

 
As observações feitas na pesquisa patenteiam que a geração de LA é apoiada pelos 

líderes e provocada pela equipe de inovação, em ambientes propícios à troca e 

geração de conhecimento, permitindo-se que as pessoas publiquem ou adotem 

lições aplicáveis com impacto positivo na capabilidade local. Essa vantagem pode 

ser transposta para potencial uso em outras localidades, atuais ou futuras, através 

da publicação do conteúdo na memória técnica.  

 

A boa estrutura do sistema permite que os mecanismos sejam eficientemente 

utilizados. Porém, não há suficiência de mecanismos de capilarização, tais como a 

falta de publicação e propagação de incidentes de segurança, o uso de mecanismos 
mais ativos para propagar melhor as LA em equipamentos, aplicação sistêmica de 

reuniões de acompanhamento e fim de projeto, muito eficientes para gerar lições em 

empresas de projetos, entre outros. Os mecanismos que podem viabilizar essa 

suficiência existem na empresa. Se essas atividades de registro dessas lições forem 

atreladas aos processos e procedimentos da empresa, passando a ser uma 

atividade vinculada e obrigatória no sistema (intranet), poderá se conseguir um grau 
de suficiência adequada do uso dos mecanismos de capilarização das LA.  Por 

enquanto, a equipe responsável pela memória técnica, de acordo com o 

desempenho medido do sistema, promove mecanismos de incentivo e motivação 
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para manter o “ânimo” e poder aumentar a eficácia potencial do sistema. Isso se 

reforça pela afirmação, feita pelo gestor de renovação tecnológica e citada 

anteriormente: “Os mecanismos que a gente dispõe são suficientes, hoje. Daqui a 

uma ou duas semanas eu não sei se serão. Porque isso muda muito. Agora, para 

alcançar o que eu imagino desse potencial de crescimento, aí a gente tem que 

melhorar muitas coisas, porém, esta é uma atitude”. Essa atitude poderá intensificar 

o uso de quem já é usuário e também poderá atrair novos usuários, porém os que 

não são ávidos a participar com suas contribuições para memória técnica, como já 

mencionado, só serão sensibilizados quando tiverem a obrigação de registrar o 

conhecimento inerente às atividades e potencialmente útil para elevar o 

desempenho global. Ou seja, quando esse registro fizer parte do dia-a-dia, muito 

conhecimento existente e não registrado hoje poderá ser capilarizado. Outro aspecto 

da insuficiência é no que se refere ao registro de lições negativas, principalmente de 

acidentes. Fato que poderia melhorar os procedimentos de prevenção ou alertar de 

forma preventiva, além do colocado acima, seria a adoção de disseminação pró-

ativa e do story telling, os quais complementariam os mecanismos pesquisados, no 
sentido da suficiência da capilarização de LA. 

 
Pode-se concluir que a socialização e a internalização de conteúdo de LA na 

empresa encontram-se num nível muito bom, conseguido através de inúmeras 

iniciativas e mecanismos, tais como os eventos de milhagem e os prêmios. Porém, 

existe um potencial de melhoria real, dada a estruturação da gestão de 

conhecimento existente na empresa hoje, cuja capacidade está muito aquém de 

estar esgotada. 
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4.5 ANÁLISE INDIVIDUAL DO CASO C 

 
 

Neste item serão relatados e analisados todas as observações e pontos relevantes 

levantados durante a pesquisa de campo na empresa.  

 

Os elementos são oriundos das entrevistas, dos questionários, de materiais 

disponibilizados pelos entrevistados, material pesquisado pelo autor sobre a 

empresa e observações feitas pelo autor durante as entrevistas, a apresentação das 
ferramentas de gestão de LA e a visitação aos locais referentes ao escopo do 

trabalho. As citações colocadas para dar suporte aos pontos relatados em cada item 

encontram-se no Apêndice 3, o qual engloba o resumo dos principais pontos 

transcritos das entrevistas dentro dos temas de interesse do trabalho. 

 

O relato e a análise foram organizados em itens coerentes com os temas do escopo 

do estudo, com o objetivo de facilitar o entendimento e a interpretação do conteúdo 

levantado e permitir evidenciar os pontos importantes para construção das 

conclusões do trabalho.  
 

4.5.1 Características gerais78 

 

A empresa em questão é uma indústria de base de produção de insumos básicos 

químicos, brasileira, de grande porte, figurando entre as maiores empresas de seu 

setor, de capital aberto, que fabrica produtos oriundos do petróleo, sensível a 

oscilações de custos de matéria-prima, intensiva de capital, com processo produtivo 

contínuo, alto risco de periculosidade devido à característica da matéria-prima e dos 

produtos. Existem várias unidades de produção em diversas regiões do país, 

normalmente instaladas próximo ou dentro de pólos petroquímicos. Tem entre os 

seus valores o desenvolvimento sustentável, a valorização do ser humano, a busca 

                                                        
78 Retirado e adaptado do material institucional da empresa, disponível em seu site, acessado em  
   janeiro de 2005. 
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da excelência em nível mundial, a satisfação do cliente e a remuneração adequada 

do acionista. 

 

Os princípios de qualidade norteiam a atuação tanto dos líderes quanto dos 

integrantes da C. Foram destacados alguns pontos que refletem as características 

da empresa, tendo-se em vista o escopo deste trabalho: 

 

a) a essência da organização são as pessoas e o seu envolvimento com as 

questões da qualidade possibilita manter a empresa C no caminho da 

excelência empresarial, estando elas motivadas e compromissadas com os 

objetivos da organização e com a maximização dos resultados, além de 

estimuladas pela liderança; 

b) as necessidades e expectativas de clientes e outras partes interessadas, 

quanto à gestão da qualidade, são identificadas, compreendidas, atendidas 

e incorporadas aos processos organizacionais; 

c) resposta pró-ativa e rápida às mudanças de cenários e às necessidades das 

partes interessadas através da adoção de processos de trabalho ágeis, 

flexíveis e simplificados; 

d) os processos de trabalho são a base das ações de sistematização e 

melhorias; os processos de trabalho são, portanto identificados, claramente 

entendidos, gerenciados de forma sistêmica e continuamente melhorados; 

e) avaliam-se sistematicamente os processos por intermédio de diagnósticos, 

qualitativos e numéricos, auto-avaliações e/ou auditorias, para medir o 

atendimento aos requisitos e identificar oportunidades de melhorias; 

f) os dados são a base para tomada de decisão eficaz em todos os níveis da 

organização;  

g) busca-se evitar perdas nos processos, fazendo certo desde a primeira vez, 

prevenindo problemas e eliminando suas causas, ou minimizando seus 

impactos sobre os processos e sobre a sociedade; 

h) o aprendizado retido é internalizado na cultura organizacional, tornando-se 

parte do trabalho diário em quaisquer atividades; 
i) as expectativas de melhoria constante de desempenho dos processos e 

operações são realizadas através da promoção de ações impulsionadoras 
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de valor, que mudam o patamar de desempenho, proporcionando inovação e 

ganhos rápidos, permitindo competitividade e a sustentabilidade do negócio.  

 

Em resumo, e atendendo ao escopo deste trabalho, essas são as características 

gerais da empresa. 

 

4.5.2 Características específicas 

 

A unidade objeto de estudo desse trabalho é produtora de insumos básicos. O perfil 

de seus funcionários inclui pessoas com graduação, pós-graduação, técnicos e 

operadores especializados, todos com, no mínimo, o segundo grau completo, 

estando uma grande parte deles engajada em obter sua graduação. 

 

Há uma forte integração entre as áreas de engenharia, manutenção e operação, 

motivada pela característica do processo produtivo. 

 

4.5.3 Entrevistados 

 

Foram entrevistadas oito pessoas individualmente, sendo seis delas gestores, 

coordenadores e técnicos, principalmente geradores e aprovadores de 

conhecimento, nas diversas modalidades de conhecimento da empresa. As outras 

duas pessoas entrevistadas foram o gestor  responsável pela gestão de recursos de 

informações da empresa e o responsável pelas ferramentas de informática 

relacionadas à gestão de informações e conhecimento.  

 

Além das entrevistas individuais, houve a participação de 40 pessoas, de forma 

coletiva, que contribuíram com o preenchimento dirigido de um questionário relativo 
às proposições do trabalho e aos mecanismos de capilarização de LA. Esse grupo 

também foi composto por gestores, técnicos e operadores. O perfil desses 

profissionais envolveu a sua visão, tanto como usuários quanto como geradores de 

conhecimento, na sua maioria. Porém, dos 40, houve cinco que se caracterizaram 
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somente como usuários, e um somente como gerador de conhecimento. A maioria 

quis ser ouvida como geradora e usuária de conhecimento, também neste caso. 

 

4.5.4 Relato e análise do caso C 

 

4.5.4.1 Características do conhecimento na empresa 

 

Pode-se dizer que o foco do conhecimento da empresa está concentrado em cinco 

grandes áreas que interagem entre si e atuam de forma integrada e isolada no 
processo que tem impacto na gestão de LA. 

 

O conhecimento inclui os conteúdos da: 

a) engenharia: engloba as instalações, projetos e processos, entre outros; 

b) manutenção: engloba a manutenção planejada, autônoma e inspeção de 

equipamentos, entre outros; 

c) produção e operação: produção, manutenção autônoma, operação, entre 

outros; 

d) qualidade: padrões e especificações de processos e produtos, ferramentas e 

metodologias de melhoria contínua, entre outros;  

e) segurança e meio ambiente: processo de segurança e saúde no trabalho, 

riscos e meio ambiente, entre outros. 

 

Foi observado que as iniciativas de gestão de LA se concentram nessas áreas, e 

essas áreas constituem uma parte importante do foco central do negócio da 

empresa. 

 

4.5.4.2 Sistema de gerenciamento do conhecimento 

 

Atualmente, a empresa tem práticas isoladas de gestão de conhecimento voltadas 

para guardar a memória organizacional de forma remota, funcionando num conceito 
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de Biblioteca Digital Virtual que mantém a memória organizacional. Conforme 

observado pelo entrevistado: 

 

A C não tem um processo de gestão e conhecimento. Nós temos 
práticas que eu considero isoladas, oriundas de outros projetos e que 
não se integram. Então, nós temos um sistema maravilhoso de 
gestão e competência e de habilidades, mas quando se pensou na 
gestão do conhecimento nós temos a memória organizacional. A 
área está em processo de sistematização e organização neste 
momento. 

 
 

Essa memória organizacional é dividida em três blocos: engenharia, padrões e 

memória tecnológica. Conforme observado pelo entrevistado: 
 

Desses três grandes grupos, o que é mais utilizado, na verdade, é da 
documentação de engenharia, são todas as plantas das unidades, 
fluxos, fluxogramas e processos. Todos estão armazenados nesse 
sistema de documentação. Esses arquivos são gerados geralmente 
por fornecedores externos e são incorporados aqui no sistema de 
documentação. 

 

 

Esses documentos atendem a um grande contingente de pessoas, pois, face a  

qualquer problema, incidente ou dúvida que surge nas plantas industriais, eles 

recorrem a esse arquivo. 

 

Outros conteúdos incluem gestão de competências, clima organizacional, plano de 

desenvolvimento individual, além de sistemas de apoio ao capital intelectual, 

composto por indicadores organizacionais, o capital estrutural e o capital de 

relacionamento, tudo considerado importante para a gestão das atividades da 

empresa. 

 

Existem várias comunidades de prática na empresa e o conteúdo gerado é verificado 

quando coletado, sendo depois internalizado no sistema, baseando-se no formato- 

padrão definido pela área de gestão dos recursos de informação. Esse procedimento 
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vale para as LA também. O foco do conhecimento está nas atividades técnicas e de 

produção da empresa. Conforme observado pelo entrevistado: 

 

Está muito claro na minha cabeça quando eu aponto os grupos e 
comunidades, a manutenção, operação, a produção, a inspeção e a 
engenharia, está muito claro o foco na área técnica. 

 

Além da memória técnica, existe um sistema de Gestão Eletrônica de Documentos 

(GED). Atualmente, a integração de alguns sistemas permitiu que não se tivesse 

limitação para anexar mídia, como fotos e vídeos, junto ao conteúdo escrito ou 

apresentações. Conforme informado pelo entrevistado: 

 

Antes a gente tinha muita restrição da mídia, você tinha que 
digitalizar; então, hoje tem muitas facilidades de você ter um vídeo. 
EsSas são as facilidades que a tecnologia dá, de integração de todos 
essas formas de representação do conhecimento. 

 

A empresa desenvolveu internamente a sua intranet, porém é considerada de 

primeira geração em termos de tecnologia. No sistema de gestão eletrônica de 

documentos não se tem a possibilidade de avaliar ou validar conteúdos, na intranet 

há possibilidades de uma verificação e controle do conteúdo colocado de forma 

manual, em espaços adequados que foram estabelecidos para tal. Não existe o fluxo 
de publicação e aprovação ainda. No caso de LA, a situação é caracterizada por ser 

um repositório de dados remoto com poucas facilidades. Conforme observado pelo 

entrevistado: 

 

O sistema de Lições Aprendidas é standalone (remoto); não tem 
nada ativo e muito menos prático. 

 
 
Para o gestor do setor, cuja formação é em Biblioteconomia, é clara a posição de 

que as ferramentas de tecnologia da informação são importantes, porém a 

importância maior está em criar a consciência da grandeza da área de recursos de 

informação e ampliar sua atuação por toda organização, sendo ela a base da gestão 

do conhecimento da empresa. Mas hoje a área está subordinada à engenharia, algo 
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que aparentemente não permite uma visibilidade mais ampla. Conforme observado 

pelo entrevistado: 

 

A área de recursos de informações de conhecimento, talvez, seja 
uma das áreas mais expressivas da empresa. Eu tenho notado que 
os conteúdos estão disponíveis. Relatórios de pesquisa, por 
exemplo. Eu diria que recursos não faltam. Mas as pessoas 
desconhecem o como usar, se está disponível. A organização não 
conseguiu ainda entender o seu papel estratégico. Onde ela está 
inserida hoje; eu lhe digo que ela vai ter dificuldade, pois vai 
continuar sem a visibilidade. 

 

O gestor é consciente disso e, como é pós-graduado em gestão do conhecimento, 

atribui essa situação à falta de conhecimento, por parte da liderança, de tal 

importância do processo de gestão do conhecimento e não à falta de motivação para 

implantá-lo, pois a empresa coloca nos seus valores e princípios citados neste 

trabalho a importância do conhecimento para o seu sucesso e sustentabilidade. 

Reforçado pelas posições e atuação do entrevistado: 
 

...mas agora tenho só uma observação, na cabeça das pessoas, 
talvez até pela literatura que é disponibilizada quando se pensa em 
gestão do conhecimento, se pensa muito em tecnologia de 
informação e isso é ruim, e a primeira coisa que a gente faz é dizer 
que não. Tecnologia da informação traz mecanismos e ferramentas 
que vão nos ajudar quanto aos principais conhecimentos, mas não é 
essencial. Gestão do Conhecimento não é TI (tecnologia de 
informação). Eu acho que o conhecimento é parte do homem, da 
imprevisibilidade do homem. 

 

 

Assim, o gestor tem tomado a iniciativa de mostrar à empresa a importância da área. 

Está planejando um projeto de gestão de conhecimento em paralelo à 

implementação do novo Enterprise Resources Planning - ERP, sistema integrado de 

gestão transacional da empresa, junto com a nova Intranet e o novo Portal. 

Conforme observado pelo entrevistado: 
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Eu acho que em 2005 a gente possa ter alguma coisa mais 
consistente com a entrega do novo ERP. Na verdade, a gente vai 
trabalhar o portal e a intranet da C em uma única ferramenta e se 
tornar um portal corporativo mesmo. 

 

Além disso, está sendo implantado um novo sistema de gestão da empresa e nele 

se fala em LA. Conforme observações feitas pelo entrevistado: 

 

[...] no processo de gestão C já se fala em Lições Aprendidas. 

 

Peguei então todas as teorias de gestão do conhecimento que estão 
por aí, essas abordagens, e mostrei que a gestão do conhecimento 
fala sobre memória organizacional, gestão de competências, 
habilidades, adoção do compartilhamento, inteligência competitiva, 
planejamento estratégico, tudo isso está no guarda-chuva. 

 
 
O novo projeto de gestão do conhecimento possui um escopo amplo. Os projetos 

iniciados são: o Banco de Talentos e o Mentoring (mentoria). Este segundo será 

explorado mais adiante no item sobre os mecanismos de capilarização. O Banco de 

Talentos envolve localização de pessoas, seu perfil, suas atividades, publicações, 

interesses profissionais e pessoais. 

 

4.5.4.3 Instrumentos de conhecimentos identificados 

 

Os instrumentos de conhecimento relacionados às LA observados no levantamento 

incluíram os seguintes: 

 

Lição Aprendida: esse instrumento foi observado através de duas manifestações de 

conteúdo, projetos de melhoria contínua e da lição de um ponto que está associado 

a uma das práticas do processo de Manutenção Produtiva Total - TPM. A lição de 

um ponto foi definida de várias formas pelos entrevistados, a saber: 

 

O TPM trouxe o método de trabalho voltado para a produtividade, 
teoricamente, de mini-transformações, através de ajustes na planta. 



 248

E esse pessoal começou a gerar essa quantidade enorme de 
informações. E a gente tem um dos mecanismos, é o chamado lições 
de um ponto; ela pode ser de um conhecimento básico ou de uma 
questão de melhoria, como pode ser de uma questão de um 
problema, por exemplo. 

 

Então, os grupos que se formam na manutenção autônoma têm, em 
geral, técnicos, operadores, mantenedor. Então, eles podem redigir 
as lições de um ponto para esclarecer como realiza alguma coisa. 

 

A lição de um ponto é um instrumento de esclarecimento de uma atividade, um 

procedimento, uma dica ou até um ponto relacionado à melhoria. É normalmente 

documentado em papel pelo idealizador, com desenhos e ilustrações, pode ser 

digitalizado e disponibilizado tanto no ponto de uso quanto no sistema. É um 

instrumento que é repassado de forma rápida e simples para absorção de um ponto 

de conhecimento relacionado à atividade da pessoa ou equipe. É eficaz e permite a 

quebra da complexidade do conhecimento. É incorporado no dia-a-dia do trabalho. 

Explica o entrevistado: 

 

São os grandes macetes. Eu acredito que a lição de ponto arrebenta 
a complexidade do conhecimento, e ela vai tornando o que as vezes 
é complexo em simples, cada vez mais simples, e vou dizer mais, 
acredito profundamente, pela experiência que a gente teve, que isso 
não é mais teoria. Até então, no início, não era teoria, em 96, 97, 
depois que a gente começou a fazer mesmo. E ouvir das pessoas 
que falam e declaram em diversos momentos, para mim, eu não 
tenho dúvidas.  

 

A empresa tem acumulado em torno de 7000 lições de um ponto, das quais a 

metade encontra-se também digitalizada na memória corporativa. Conforme 

observado: 

 

Introduzindo aqui na empresa, deu quase 7000 lições dessas. Isso 
está aqui na documentação técnica. Não de 100% dela. De uma 
parte, uns 50%.  

 

 

 



 249

Regras ou procedimentos: neste instrumento concentram-se as regras, 

procedimentos e padrões, tais como normas, procedimentos operacionais, manuais, 

projetos, entre outros.  

 

Além de existirem no sistema, de forma digital, estão colocadas nas salas de 

controle de produção. Conforme observado nas entrevistas: 

 

Temos os manuais de operação, mas no meu modo de ver a 
consulta a esse tipo de material é reativa. 

 

Informação e documentação de engenharia, temos uma sistemática 
de investimento que é considerada benchmark. 

 

Os de inspeção de equipamento, eles geram as recomendações de 
inspeção. É um grupo também que tem essa característica muito 
forte, de registrar a informação e mandar para a memória.  

 

Incidentes: estão relacionados a elementos de segurança e risco, tanto na 

manutenção quanto na operação. São relatos que permitem que sejam alertadas 

situações ou, no caso, podem ser alertas tão bem estruturados e vivenciados que 

poderão até ser incorporados nas normas e procedimentos. Conforme observado 

nas entrevistas: 

 

Existem instrumentos em que, quando você tem tipos de serviços 
específicos, você tem que redigir um documento chamado ART - 
análise, risco, tarefa - quando é do ponto de vista tarefa da 
manutenção. Quando é operacional, tem um instrumento, é a APP - 
análise preliminar de perigos. Essa parte de riscos e segurança, ela é 
muito regulamentada. 
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Atualização dos fatos de acidentes ou desvios para melhorar, 
antecipar ou prevenir perdas, isso ainda é uma grande intenção. 
Porque, primeiro, existem falhas de registros. Existe uma lacuna do 
entendimento conceitual. 

 

As Lições Aprendidas eles trabalham muito com a questão do DDF, 
que é o diário de segurança que está dentro do programa SSMA 
(Segurança, Saúde e Meio Ambiente); na área industrial os grupos 
todo dia tem um DDF, tanto nos aspectos como permissão de 
trabalho, PT, ou um assunto de saúde, ou assunto de segurança de 
meio ambiente. 

 

STD – Ações preventivas geradas da análise de desvios e que 
podem ser replicadas em áreas que ainda não ocorreram os desvios. 

 

Memória corporativa: é o repositório de dados de todo conteúdo informacional e 

técnico. Todo conteúdo publicado é aceito na memória corporativa sem necessidade 

de aprovação. Quando passar por processo de aprovação, é incorporado como 

procedimento corporativo e se torna uma norma. Conforme observado: 

 

Em termos de memória organizacional, exceto a de inspeção de 
equipamentos, que é uma área muito regulada e que teve uma 
cultura diferente porque sempre permaneceu na companhia, então, 
eles realmente fazem memória fortemente, qualquer inspeção de 
equipamentos tem memória fotográfica, relatórios, qualquer problema 
que é necessário fazer uma estudo é catalogado; então, isso é muito 
forte. Exceto por essa área, as demais têm uma diferença grande. 
Não são gerados muitos estudos formais nessa linha que a inspeção 
realiza, muito fortemente. Agora, qualquer estudo que se gere, ele 
entra na memória organizacional. 

 

Pelo exposto acima, é observado que a memória organizacional não abrange de 

forma igualitária todos os ambientes e áreas da empresa.  

Casos: os casos se resumem em publicações de apresentações, dissertações e 

teses, casos de melhoria, por exemplo. São iniciativas pontuais. Está havendo uma 

iniciativa em promover a discussão de casos. Conforme observado: 
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Na C para troca de conhecimento ou apresentação de “case”. Ainda 
existe uma coisa muito pontual, iniciativas pontuais. Existe, sim, de 
repente alguma coisa de workshops, mas que fica restrita à planta, à 
área; quando cresce muito fica restrita à unidade de negócios, mas 
que não é compartilhado com outras unidades. 

 

Consegui esse ano, em março/2005 nós vamos ter uma semana, um 
encontro de cases. Os cases são associados aos cases que 
conquistaram resultados no plano de ação. 

 

QC Story – Casos de melhoria. 

 

O instrumento de casos tem uso pontual e local. 

 

 

Benchmarking: existem iniciativas de benchmarking Interno, inclusive com apoio de 

consultorias externas e fornecedores, visando-se manter o nível de excelência 

operacional esperada da tecnologia; quando diagnosticadas lacunas, são feitos 

esforços para melhoria ou adquiridas novas tecnologias. Conforme exemplos 

observados nas entrevistas: 

 

Nós tivemos recentemente um trabalho sistemático, feito por uma 
empresa de consultoria, que identificou uma série de desvios entre o 
nosso desempenho e os nossos melhores concorrentes. 

 

“Árvores de oportunidades”, onde nós fazíamos a comparação 
permanente dos nossos principais indicadores de desempenho, ou 
seja, consumo de energia, rendimento de matérias-primas, os 
principais itens de consumo com reflexo em custos variados em 
relação a uma referência que seriam os melhores índices. 

 

 

Mais recentemente, tem-se feito o benchmarking entre conteúdos de lições de um 

ponto para definir, no caso de duplicidade de conteúdo, qual deve ser adotado. Vale 

ressaltar que, pela filosofia do instrumento, a lição de um ponto, isso só se realiza 
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uma vez; o sistema está amadurecido, pois nas fases iniciais é importante que seja 

um processo mais livre e solto, dando autonomia e permitindo que a espontaneidade 

prevaleça. Conforme observado: 

 

Então, faça do seu jeito que ele faz do dele. Vamos agora conhecer 
os dois? Aí nós começamos a promover esse conhecimento. “Ah, 
está legal, dá para ficar um modelo só”. Então, vamos acabar com 
um e ficar com o outro. E a gente começou a construir a 
padronização. Não de todos os temas, mas alguns. Aí começou a 
fazer o benchmarking. 

 

4.5.4.4 Sistema de gestão de LA 

 

Neste item, serão descritos os resultados observados na pesquisa, em relação ao 
modelo de gestão de LA proposto, de acordo com os subprocessos e atividades 

viabilizadoras propostas no protocolo de pesquisa deste trabalho. 

 

Geração da Lição Aprendida: a geração de LA da empresa ocorre de várias 

formas; os fatores de motivação incluem, entre outros: 

a) comparativos do desempenho industrial, gerando prospecção para melhoria; 

b) desgaste de componentes ou outros fatores que têm impacto negativo na 

qualidade ou na produtividade do processo; 

c) necessidade de gerar padrões universais na empresa; 

d) a partir de uma observação pontual por alguma pessoa, no processo 

produtivo. 

 

O local é a produção e o escopo de atuação de pessoas envolve os operadores, 

técnicos, engenheiros e as equipes de trabalho, principalmente os grupos de 

manutenção autônoma, que são equipes mistas de produção, operação e 

manutenção, que atuam juntas para permitir a disponibilidade plena da capacidade 

produtiva. Conforme observado: 

 

Começa da seguinte forma: tem o problema do equipamento ou 
então a gente quer que o equipamento fique numa condição 
eficaz/eficiente; então, o grupo de especialistas, mantedentores de 
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produção de engenharia e as pessoas se reúnem pra colocar nosso 
conhecimento detalhado do equipamento, que é o processo de 
socialização. 

 

Quem sabe o que propor é quem faz. No lugar comum são as 
pessoas. E aí, efetivamente o conhecimento de cada um. 

 

Através da comparação do nosso desempenho industrial. 

 

O trabalho de prospecção é basicamente individual. 

 

Necessidade de integralizar as estratégias dos procedimentos de 
manutenção e confiabilidade. 

 
 
Os principais grupos envolvidos na geração das LA incluem:  produção, operação, 

engenharia de processos, manutenção, qualidade, segurança e meio ambiente. 

 

O grupo de profissionais de manutenção autônoma é um dos mais atuantes. Existem 

em torno de 40 grupos, com, em média, dez pessoas em cada grupo, envolvendo 

uma população de quase 500 pessoas potencialmente gerando lições. 

 

Coleta das LA: a coleta das lições ocorre de forma variada, também dependendo da 

característica do conhecimento envolvido. Os meios incluem desde formulários 

próprios para coleta direta no sistema, passado pelo desenvolvimento de projeto e 

pelos grupos de manutenção planejada e autônoma - nos últimos dois casos, 

envolvendo especialistas - além da busca de informações externas em materiais 

disponíveis na empresa ou fora.  

 

Algumas manifestações interessantes foram: 
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Transformação do conhecimento tácito que estava na cabeça do 
operador, do analista do laboratório, da pessoa da manutenção, que 
a gente pudesse documentar isso ao longo do projeto de melhoria. 

 

Tenho aprofundado bastante na parte de combustão e fico 
impressionado quanto se estuda isso no mundo. Quanto material 
existe e, no dia-a-dia, a gente não sabe que existe tanta informação. 

 

Nossos grupos de manutenção planejada e os nossos grupos de 
manutenção autônoma são grupos compostos por especialistas. 

 

O conceito da manutenção autônoma é amarrado no processo. 
Principalmente, os operadores começam ver um pouquinho mais 
sobre o equipamento que ele opera. Por exemplo, sua máquina de 
Fórmula 1 aí, existe sempre um conceito que é o seguinte: para você 
ser um piloto de Fórmula 1, tem que ser campeão, tem que chegar 
depois de 50 voltas inteiro. Então não é a pessoa lá de manutenção 
que é responsável; ele está no box esperando você parar para te 
ajudar. Se você não parar e passar qual é o problema, ele não 
saberá te ajudar, pois pega o carro parado. 

 

 

Validação: a aprovação do conteúdo das LA depende mais uma vez do tipo de 

conhecimento envolvido. 

 

No caso de alterações de processo, através de projetos de melhoria, se for uma 

alteração de um parâmetro do processo, sua validação é local e não precisa passar 

por um processo de validação maior. Quando existir necessidade e alteração física 

da planta, a partir da idéia gerada para essa alteração, há avaliação por um grupo 

multidisciplinar e pode ou não resultar num projeto conceitual, numa espécie de pré-

projeto. Uma vez aprovado o projeto conceitual, ele entra no sistema de 

investimentos da empresa. Conforme observado: 
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Mesmo que a idéia não nasça da equipe da engenharia do processo, 
esse grupo inicial que faz essa avaliação, digamos assim, da 
“primeira idéia”, é constituído por pessoas da engenharia de 
produção, da manutenção, da engenharia de empreendimentos, da 
área comercial, da área de saúde, segurança e meio ambiente; 

 

Modificação pequena é aprovada pela engenharia de processos, pela 
engenharia de produção, pela manutenção e recebe, no final, o "de 
acordo" do gerente industrial; então há uma série de níveis de 
avaliação e de aprovação; 

 

Nos projetos de maior peso, é o próprio diretor industrial que dá a 
última assinatura. Dependendo do montante do investimento, o 
próprio vice-presidente tem que assinar o formulário. 

 

 

Assim se processa a validação de projetos de melhoria. 

 

No caso de avaliação, revisão e geração de padrões, existem coordenadores, local e 

geral, para efetivar a validação; porém, é realizado de forma que todos os envolvidos 

participem. 

 

No caso de lições de um ponto, os envolvidos na validação são os operadores, a 

manutenção, a engenharia, a engenharia de processos e o líder local. Conforme 

observado: 

 

Esse é o trabalho aqui, que nós estamos colocando. Agora, quem 
está envolvido? O operador, a manutenção, a engenharia, a 
engenharia de processos, o líder. 

 

O primeiro passo é o ROI (Responsável Operacional Industrial), que 
é a liderança dele imediata, que é o responsável operacional 
industrial. 

 

 
Ação Corretiva ou Incorporação: neste caso, é a adoção local ou a integração da 

lição para o sistema empresarial. Neste caso, depende do tipo de conhecimento.  
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Nos casos de projetos, no de implantação de novos processos ou de melhorias 

localizadas, validação, revisão ou avaliação de padrões, o conteúdo é incorporado 

ao sistema empresarial, ou seja, nos processos de trabalho. 

 

No caso de lições de um ponto, normalmente é uma incorporação da atividade 

proposta pelo ponto ao acervo de práticas do dia-a-dia de cada um. Porém, podem 

existir casos de ação corretiva. Conforme observado: 

 

Lições de um ponto, ação corretiva e incorporação. As instruções 
operacionais permanentes evoluem com o conhecimento, pois são 
lições que já foram incorporadas de forma prática. 

 
Explicitação: a explicitação é feita de forma física documental e, dependendo do 

caso, pode ser digitalizada, no conceito de Biblioteca Digital Virtual, conforme os 

conteúdos em questão: 

 

No caso de projetos: 

 

Uma vez que o projeto conceitual é aceito como um 
empreendimento, chama-se a engenharia corporativa da C. Então, 
uma vez que o projeto conceitual seja aprovado, ele passa a ser 
gerido por esse órgão que tem a missão de contratar a engenharia 
básica, supervisionar as tarefas das empresas contratadas e emitir 
os documentos. 

 

Havendo uma mudança na tecnologia do processo, mesmo que seja 
sutil, ela tem que ser documentada em um formulário próprio e ficar 
arquivada. 

 

Se for uma mudança de variável de processo que não modifique 
fisicamente as instalações, muitas vezes essas modificações são 
documentadas em tão somente no manual de operação. 
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Quanto a tecnologia do processo, existe um documento formal e que 
pode servir de registro do conhecimento adquirido. 

 

Os estudos técnicos ou relatórios informes técnicos são 
documentados e convenientemente registrados na nossa biblioteca. 

 

No caso de padrões, como, por exemplo, o Manual de Manutenção e Confiabilidade, 

que está em elaboração, será disponibilizado de forma física e virtual. 

 

No caso de lições de um ponto, o processo incentiva as pessoas a trabalharem aa 

idéias à mão, de forma simples, em folhas de formato A3. Além do registro local 

manual, ele pode ser digitalizado e fazer parte da memória organizacional. 

Conforme: 

 

Cada comunidade tem uma forma de expressão do conhecimento; se 
você chega nos grupos de produção, tem a tal da lição de um ponto, 
a lição de um ponto é maravilhosa. A lição de um ponto é um 
desenho feito pelas pessoas, você faz manuscrito; quando 
disponibilizado no GED, a gente digitaliza, pode ser no Powerpoint, 
Word o importante é que você comunique esse conhecimento. 

 
 
Capilarização: a capilarização ou a replicação do conteúdo depende do tipo de 

conhecimento também. 

 

No caso de conhecimento documentado e digitalizado, existe o repositório remoto de 

conteúdos que pode ser acessado pelas pessoas, com uma taxonomia 

hierarquizada por palavras-chaves relativas aos processos, subprocessos, 

atividades e conteúdo, refletindo uma linguagem comum da empresa, uma espécie 

de thesaurus. 

 

No caso da manutenção, uma forma de garantir a capilarização é através do sistema 

de gestão de ordens de serviço, que não permite que o técnico feche a ordem sem 

preencher dados importantes e pertinentes, conforme colocado: 
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O sistema de manutenção, não que o informatizar lhe garanta 
absolutamente nada, mas você acaba colocando nele uma série de 
definições que passam a fazer parte automática da vida da pessoa, 
por exemplo, para ele fechar uma ordem de serviço ele tem que 
escrever um relatório. Se ele não escrever o relatório, ele não 
consegue completar ela. Se você garantir que isso não seja só uma 
formalidade, que ele escreve qualquer coisa, e completa você pode 
ter essa memória associada á própria realização de serviço, e você 
vai garantindo que o próximo serviço já tenha uma história do 
anterior. 

 

Esse tipo de sistema aliado à postura gerencial garante a capilarização de conteúdo 

importante relativo à manutenção. 

 

No caso de projetos de melhoria, a implantação e replicação da solução em pontos 

do processo iguais ou semelhantes pode ser explorada, porém o foco observado foi 

que a exploração é local. Por exemplo, um projeto de melhoria da caldeira, após 

aprovado, foi replicado para as outras caldeiras de forma igual ou adaptada somente 

na unidade. 

 

No caso da lição de um ponto, a replicação é bastante rápida e eficaz, é uma 

replicação para equipe local, face a face. Conforme colocado: 

 

Um vai para o outro, como a gente está fazendo aqui agora, durante 
a entrevista; em, no máximo, 5 ou 10 minutos se passa a lição. 
Porque, se passar disso, deixa de ser um ponto. 

 
Uso e Reuso: neste item serão tratados os itens de aceitação do conteúdo, 

atividades de treinamento e capacitação das pessoas para uso do conteúdo, a 

suficiência e eficiência ou não dos mecanismos de capilarização, motivação, 

incentivo e reconhecimento. 

 
a) aceitação do conteúdo: no que se refere a aceitar o uso ou reuso do 

conteúdo observou-se três situações distintas:  

· conteúdo produzido localmente: neste caso, a aceitação de uso e 

reuso é tranqüila, pois o fato das pessoas terem se envolvido na geração 

do conteúdo faz com que esse conteúdo seja utilizado. Isso vale para 
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projetos de melhoria, padrões e lições de um ponto, por exemplo. 

Conforme observado: 
 

A aceitação é muito boa, pois, a pessoa passa a ser um aliado nesse 
processo todo, porque ele queria aprender isso e não teve chance. A 
maioria das vezes, principalmente considerando o pessoal de 
manutenção, de execução e muitas vezes de supervisão e até 
mesmo de engenharia. 

 

100% desenvolvido pela equipe de trabalho local. 

 

No grupo de operação, o sistema de lição de um ponto é muito forte. 

 
 

· conteúdo disponível na memória organizacional: existem dificuldades 

em transpor as fronteiras entre as unidades da empresa. Há dificuldade 

de o potencial usuário aceitar esse conteúdo para uso em suas 

atividades, pois ele não o gerou. No caso das lições de um ponto, por 

ser um instrumento de conteúdo simples e operacional, tem sido bem 

aceito também nas outras unidades, tanto o processo de geração em si 

quanto o seu conteúdo.  Conforme observado: 

 

A C surgiu da junção de várias outras empresas que têm práticas e 
culturas diferentes. Quer dizer, isso ao mesmo tempo é um 
agravante e ao mesmo tempo é uma oportunidade. Um agravante 
porque tem culturas diferentes. Tem toda aquela coisa de resistência 
de mudança de cultura e tal, de que a minha prática é melhor do que 
a sua. Tem toda essa coisa. Mas também é uma tranqüilidade 
porque, de repente, a sua prática é melhor do que a minha mesmo, 
não é? E é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade 
de otimização.  

 

Dificuldade em transpor o uso do simulador de processos nas outras 
unidades, por exemplo. 
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No caso das lições de um ponto, por ser um instrumento de conteúdo 
simples e operacional tem sido bem aceito também nas outras 
unidades. 

 

 
· dificuldade de reuso por falta de entendimento: neste caso, existe a 

dificuldade por parte do potencial usuário em usar o conteúdo 

disponibilizado, por não ter capacidade de absorver ou entender 

adequadamente o seu propósito. Por exemplo, conteúdo relativo à 

segurança, saúde e meio ambiente, que é conteúdo técnico, requer 

conhecimento e preparo adequado. Conforme afirmação: 

 

O conteúdo é aceito com restrição por falta de entendimento 
conceitual. 

 
 

b) capacitação e treinamento: os materiais desenvolvidos são usados como 

fonte para treinamento e capacitação para os novos empregados. Observou-

se que há iniciativas relacionadas a treinamento em relação ao conteúdo 

gerado, nos projetos de melhoria, lições de um ponto, procedimentos, 

normas e padrões.  Porém, não há uma ênfase tão forte atualmente no 
treinamento das pessoas nas LA, com exceção das lições de um ponto. De 

acordo com o observado, a área de treinamento da empresa teria uma 

possibilidade de maior aproveitamento desses conteúdos, de modo a 

desenvolver e aprimorar as competências. As duas manifestações 

observadas nesse sentido são: curso para ensinar as pessoas a prepararem 

uma lição de um ponto e a realização de mestrados em áreas de interesse 

da empresa, tanto na manutenção, quanto na área de segurança, saúde e 

meio ambiente. Conforme observado pelos entrevistados: 

 

Seminário de nivelamento sobre o Manual de Manutenção e 
Confiabilidade para toda equipe. Gerado baseando-se em Lições 
Aprendidas na manutenção. 
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A gente precisa ter uma área de recursos humanos que consiga 
propriamente formar competências e não dar treinamento. Não é um 
treinamento. Treinamento é muito pouco. O conhecimento ainda é 
muito pouco. 

 

Criou motivação à equipe para se especializar fazendo mestrado na 
área com assuntos pertinentes. 

 

Tem um curso, da manutenção, no qual a gente ensina como 
preparar uma lição de um ponto. Esse é o primeiro caminho para 
aquele grupo entender que mecanismo é esse. A gente dá n 
exemplos. Depois a gente estimula que eles façam. Cada um, pelo 
menos, oh, vamos colocar um desafio aqui? Preparei duas lições de 
um ponto. Então, a gente tem um grupo de dez pessoas. Duas por 
mês, já são 20. Multiplicado por 40 grupos. 

 

O processo de treinamento da lição de um ponto tem duração de até 
15 minutos para absorção da lição, feito pelo gerador da lição, de 
forma espontânea, em local e horário combinado, com registro de 
participação no verso do documento. 

 

Procedimentos operacionais, lições de um ponto, relatórios técnicos, 
instruções é material; eu uso em treinamentos para os jovens 
aprender a fazer. 

 

Mesmo se for uma mudança de variável de processo que não 
modifique fisicamente as instalações, o correto é que se faça um 
evento de treinamento e de atualização dos operadores que têm sob 
sua responsabilidade a unidade industrial que sofreu aquela 
modificação. Nem sempre isso é feito.  

 

As modificações principais certamente são, eu diria que, eu não 
posso garantir que algumas mudanças sutis no processo na 
tecnologia passe necessariamente por esse processo de 
treinamento. 

 

Na etapa de implantação de cada projeto, são feitos eventos de 
treinamento com o grupo de operadores que irão lidar diretamente 
com as modificações implantadas nos seus processos. São eventos 
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entre uma e duas horas de duração em que o foco são aquelas 
modificações necessárias. 

 

A gente já teve, no passado, mais forte treinamento de procedimento 
de execução para a manutenção. Hoje, eu acho que a gente treina 
pouco. A gente vai ter que resgatar esse aspecto aí. Provavelmente, 
todos no passado foram treinados no procedimento de execução, 
mas essa reciclagem permanente, ele está fazendo quando realiza o 
trabalho. 

 

Eles treinam as pessoas na lição de um ponto. Tem no verso do 
documento da Lição o nome das pessoas que foram treinadas. O 
treinamento é a própria duração de leitura e explicação. Não pode 
passar de 15 minutos. 

 

 
c) suficiência da capilarização: pelo observado não existe um grau adequado 

de suficiência da capilarização das LA na empresa, frente à quantidade de 

iniciativas de geração de conteúdo, à sua gestão, ao perfil dos processos da 

empresa, à postura das pessoas e aos próprios valores, que favorecem o 

ambiente para geração e disseminação de conhecimento. Essa observação 

apareceu em todo o escopo da pesquisa. Ficou evidente, pelo exposto pela 

maioria dos pesquisados, que os mecanismos utilizados e as ferramentas de 

tecnologia não são suficientes e não são de fácil manuseio para promover a 

capilarização. Conforme observações extraídas dos pesquisados: 

 

O fato é exatamente a forma com que esse conhecimento vai ser 
passado para as pessoas, quero dizer, para um determinado público; 
a informação tem que chegar de uma maneira adequada, não é 
simplesmente pegar um relatório de 120 páginas e passar para o 
operador: “Olha, leia que o conhecimento está aí”. 

 

A empresa do tamanho da C, com a complexidade de operações e a 
dispersão geográfica que tem, possui similaridades.  Então, as 
Lições Aprendidas em Localidade X, certamente, podem ajudar a 
otimização de procedimentos em Localidade Y, e vice-versa. O 
grande desafio é como a gente faz isso chegar lá. Hoje, a gente não 
tem o mecanismo que faz isso. 
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O número de mecanismos, hoje, são insuficientes para uma 
disseminação adequada. 

 

As ferramentas que a gente tem de tecnologia para propagar 
conhecimento não são suficientes. 

 

A maior prova disso é que a área de gerenciamneto de recursos de 
informação passou um tempo, sem saber à quem se reportar. Agora 
que ela virou uma área corporativa respondendo a uma área de 
engenharia. 

 

Os mecanismos de transferência de Lições Aprendidas não são 
suficientes. O aprendizado organizacional não é reconhecido como 
estratégico.  

 

Acho que faltam coisas. Eu vejo que nós precisamos mergulhar mais 
na questão, de fato, porque estamos disponibilizando mecanismos 
para que as pessoas possam explicitar seu conhecimento. 
Precisamos da questão do cognitivo. 

 

Na verdade, o que acontece é que o que a gente vai buscar nesse 
novo projeto é estar integrando as ferramentas e o conteúdo 
produzido... Então, de repente, você cria um novo tema de interesse 
e, cada vez que um documento for postado naquela área, o usuário 
ser informado disso tudo, a gente não tem. 

 

No meio eletrônico não existe data para publicação, quando todo 
mundo podia entrar e ver o que foi publicado de novo. Não tem 
nenhuma sistemática que faça essa promoção. Esse é um ponto de 
deficiência. Não tem uma sistemática assim de divulgação. Como 
sistemática mesmo, de divulgação, onde se possa colocar à vista da 
pessoa, tudo o que está sendo produzido, não tem. É uma coisa que 
a gente vai ter que melhorar muito.  

 

O conhecimento da lição de um ponto já foi internalizado como 
conhecimento de todos os envolvidos. E a parte explicitada foi verbal, 
foi simples e tal. Agora, os mecanismos são falhos ainda.  Ainda tem 
muito elo aí para ser ligado, aí nessa cadeia, está certo? Mas o que a 
gente quis mostrar, quis provar que é possível por um caminho como 
esse aqui, através de fazer uma integração entre aquelas equipes, 
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aqueles grupos, que são aqueles grupos lá embaixo mesmo, criando 
mini-comunidades. Essas vão gerar as mini-transformações. Então, 
que realmente vão promover algumas transformações e que foi muito 
bem aceita por eles. Então isso foi um ponto extremamente positivo. 
E muito bem aceito, porque o caminho adotado foi esse: eles vêm, 
pegam essa lição e aprendem. 

 

Esse é um ponto fraco que tem nesse modelo. Você precisa ter 
gente, estrutura, ficar claro para todo mundo. Nós aqui não estamos 
assim, mas pretendemos chegar lá. Este é um dos  propósitos do 
Sistema C de Produção, é resgatar muito desse material aqui. Fazer 
essa gestão do conhecimento ser mais eficaz. Já teve uma 
vantagem. Já tiramos da cabeça das pessoas, já consumou aquele 
conhecimento tácito, implícito e já está aqui documentado na 
organização. Isso é um passo. Nós temos que dar um passo agora 
seguinte, que é ter essa estrutura, para tornar isso tácito novamente. 
Já num outro nível. Só que esses recursos não estão ainda voltados 
para dar atenção a esse trabalho. É importante, ele é visto e 
reconhecido desde a base da organização até o mais alto nível, que 
conhece como instrumento importantíssimo da empresa. 

 

Pelo exposto acima, fica evidenciado que o processo e os mecanismos de 
capilarização das LA não são suficientes. 

 
d) eficiência da capilarização: na empresa, certamente há capilarização e, 

neste item, será avaliada essa eficiência, de acordo com os elementos 

expostos na pesquisa. Mesmo o nível de capilarização não sendo suficiente, 

conforme constatado no item anterior, os processos e mecanismos utilizados 

têm sua produtividade. Observou-se que a maioria dos entrevistados 
considerou a eficiência da capilarização das LA num nível insatisfatório, em 

geral sendo que, em alguns casos, por exemplo, em lições de um ponto e 

em projetos de melhoria, a eficiência local é muito melhor, tanto no nível 

local quanto em nível global. As observações relacionadas à eficiência 

reforçam a pouca eficiência da capilarização na sua maioria e, por outro 

lado, a sua eficiência nos casos citados. No caso de eficiência menor, 

observou-se: 

 

O instrumento  DDF (Diário de Segurança) é fantástico, não assim 
tão sistematizado na memória organizacional porque é muito amplo e 
solto, ele ainda está na rede , nos diretórios da rede. Como é tão 
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solto, vai de saúde bucal até lição de trabalho; precisamos dar uma 
organizada nesses assuntos para a gente produzir a memória. 

 

Temos é um repositório, a informação é criada, é armazenada, mas a 
gente está pecando na disseminação disso daí, conseqüentemente, 
na utilização do conhecimento gerado. Esse é um desafio. 

 

Se você vai, por exemplo, para uma área de operação, muitos 
operadores sequer sabem que poderiam utilizar dos recursos de 
busca na memória organizacional para tentar buscar algum suporte, 
por exemplo na documentação em relação a algum problema que ele 
está tendo na área - isso é o primeiro ponto. 

 

Na C para troca de conhecimento ou apresentação de case. Ainda 
existe uma coisa muito pontual, iniciativas pontuais. Existe, sim, de 
repente, alguma coisa de workshops, mas que fica restrita à planta, à 
área, quando cresce muito fica restrita à unidade de negócios, mas 
que não é compartilhado com outras unidades. 

 

Realização de workshop para corrigir procedimento, é válido, só que 
é uma situação cíclica. O método tinha que entrar no processo de 
qualificação do operador. Isso tinha que estar realimentando outras 
coisas. E não chega a fazer isso. Ou seja, se tem chance de 
incorporar ao processo e não incorpora. 

 

 

No caso das lições de um ponto e dos projetos de melhoria, a eficiência 

local é muito boa e esta tem tido alcance maior mais recentemente. 

Neste caso, reforça-se o papel da gerência média como catalisadora e 

promotora do processo de capilarização. As lições de um ponto, pelo 

observado na pesquisa, são o instrumento mais eficiente de 
capilarização de LA dos instrumentos de conhecimento analisados na 

empresa. Conforme se observou: 

 

O desafio de pegar esse conhecimento que esse pessoal tem e que 
fica perdido, na maioria das vezes. A lição de um pontopermite 
capacitação e permite conhecer, e permite você propor melhoria, a 
partir do conhecimento da situação, porque esse é um ponto que a 
gente vê o seguinte: a dificuldade que as pessoas têm de ver qual é 
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a situação. Depois do entendimento, pode ser para melhoria ou 
visualizar problemas. E vira, eventualmente, uma lição aprendida ou 
uma lição de um ponto e pode ser incorporada ao procedimento e 
que, de novo, depois do novo procedimento, você começa as lições 
de um ponto e capacitação. E aí você tem um ciclo de aprendizagem, 
e aprendizagem ulterior. 

  

São os grandes macetes. E que está na cabeça de cada um. Eu 
acredito que a lição de ponto arrebenta a complexidade do 
conhecimento e ela vai tornando o que as vezes é complexo em 
simples, cada vez mais simples, e vou dizer mais, acredito 
profundamente, pela experiência que a gente teve, que isso não é 
mais teoria. Até então, no início era teoria, em 96, 97; depois que a 
gente começou a fazer mesmo e ouvir das pessoas que falam e 
declaram em diversos momentos, para mim, eu não tenho dúvidas, 
funciona.  

 

Eu diria que uns 70% das lições são dessa natureza. E o cara diz 
assim: pôxa, eu não sabia que era tão simples assim dar a partida 
em uma máquina. Eu não sabia que era tão simples assim operar um 
sistema de controle de um, sei lá, de um gerador de energia, onde 
você ali precisava pôr todas as lições básicas. Eu pegava no manual 
e mergulhava naquele manual e não entendia nada que estava 
escrito ali. E isso não foi só no nível de operação, foi no de 
engenharia também. A engenharia produziu vários documentos 
desses. Tipo assim, como funciona essa bomba. 

 

Um ponto interessante sobre a questão é levar na direção da 
disseminação. Nos casos de problema de conhecimento básico, 
essas lições, que são em torno de 220, elas estão disseminadas em 
todas as áreas. 

 

Recentemente, depois que a C foi criada, foi um desafio enorme 
levar as lições de um ponto para as demais plantas. A receptividade 
foi fantástica. Isso foi nos últimos dois anos. 

 

No caso de melhorias, nós procuramos o seguinte: a partir das 
melhorias feitas, nós vamos divulgar essas melhorias e nós vamos 
disseminar esse conhecimento. Então, se alguém teve uma solução 
e colocar lá um anteparo de teflon no visor de fluxo para torná-lo 
mais visível, por exemplo, é uma pequena melhoria, não custou 
nada, barata. E é nessa linha que isso vai, não é de grande projetos. 
Propaga-se com o seguinte esforço: Quantos visores nós temos na 
empresa? Ah, eu não sei não, porque eu trabalho aqui na área X. 
Então, quantos tem na área X? Descubra. Quantas pessoas estão 
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envolvidas aqui nesse negócio? Descubra e ensine. Eu, líder, não 
entro. Depois de um tempo, agora vamos ver quantos a gente tem 
aqui na unidade. Então vamos estabelecer um mecanismo para 
buscar esse número aí. Vai atrás de engenheiro, vai atrás de quem 
você precisar e qualquer coisa nós estamos aqui para apoiar. É uma 
forma que nós encontramos para fazer essa disseminação. Agora, 
esse controle....nós não temos, é um controle deficiente. 

 

E a lição ficou para todo mundo? “Ficou para todo mundo. Lógico. E 
o que mais? E o mais importante, além de ter ficado para todo 
mundo, isso nos permitiu desenvolver um material que agüenta. Nós 
chegamos a uma situação crítica aqui desses componentes, eram 
importados. Há 27 anos que eles importam do Japão... E tinha esse 
outro problema, caríssimos, importados e com o tempo de entrega 
muito longo. Mas, agora, com essa informação, nós temos condições 
de desenvolver esses componentes aqui. Desenvolver um 
fornecedor local. Desenvolver um material mais adequado para as 
nossas necessidades. Fizemos esse trabalho. Fizemos pesquisa de 
material. Conseguimos montar um esquema que permite o fabricante 
local a fazer um componente com as mesmas dimensões e 
características geométricas. Resultados: os componentes que 
duravam um período X, ou 2X, tem durado até agora pelo menos 
10X”. No caso de um projeto de melhoria. 

 

 

e) motivação, incentivo e reconhecimento: na empresa foram observados 

alguns elementos em torno da motivação, incentivo e reconhecimento para 

quem gera, usa, capilariza ou, então, para promover o processo. No caso de 

melhoria contínua, o estímulo está em buscar reunir as pessoas em torno do 

problema e promover a discussão. Existem objetivos explícitos de geração de 

lições de um ponto no programa de ação, que é o seu plano anual de metas, 

de cada pessoa. A empresa foi premiada por organismo externo em relação ao 

seu processo de lições de um ponto. Porém, o que se destacou como o 

elemento de incentivo maior é a autonomia de poder desenvolver e o orgulho 

ou privilégio de figurar como gerador de conteúdo útil a outras pessoas, 

principalmente no nível operacional, com os Projetos de Melhoria e as lições de 

um ponto. A visibilidade se apresenta no dia-a-dia com os eventos de instrução 

das Lições e com eventos de reconhecimento público na empresa. Conforme 

observado nas entrevistas: 
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Autonomia local orientada para fazer experimentos e verificar 
possibilidade de ganhos. 

 

Eu procurei não apenas estudando. Estudando foi muito importante, 
mas utilizando o conhecimento das pessoas que já haviam 
trabalhado nesse assunto. 

 

Fomos receber esse prêmio de reconhecimento, pela implantação 
das lições de um ponto. 

 

No nosso aprendizado aqui, as nossas Lições Aprendidas, que nós 
aprendemos muito com esse trabalho, etc., nós conseguimos ainda 
registrar todo esse conhecimento nosso, agora é nosso aqui, do 
nosso grupo. 

 

Eu sou gente. Eu posso fazer parte dessa comunidade aí de 
engenheiros, de técnicos e gerentes que têm nome em vários 
documentos. O meu pode ficar também. Aí, vem cá. O Fulano deixou 
o nome dele aqui. Ou seja, esse lado do documento é 
importantíssimo. Então, eles também perceberam isso. “Puxa, eu 
posso gerar um documento para toda a organização”. Então, não tem 
que receber coisa pronta para fazer. Porque quem faz é só 
engenheiro, é só o cara lá do centro de tecnologia. “Por que eu 
enquanto operário especializado...”, que aqui no nosso caso é isso 
aí. No mínimo a turma tem segundo grau... ”não posso contribuir 
também?”. Então, isso é verdade. Há um orgulho em produzir um 
documento, às vezes com a própria mão, a maioria das vezes, e ver 
que “puxa, rapaz, eu sou capaz de fazer isso aqui e ensinar os meus 
colegas”. Dessa população nós promovemos, nós motivamos, não 
sei se a palavra é bem isso, o surgimento de instrutores. Quem quer 
ser instrutor de determinadas lições, no caso lá de lições específicas, 
que são chamadas de lições de habilidades de pequenos reparos 
para seus pares, quem se sente capaz, se sente motivado nessa 
direção, sem ter nenhuma obrigação? Aí surge um grupo de 10, 20, 
com um ou dois casos. Aí, eu quero. Aí surge a pergunta: o que eu 
ganho com isso? Eu vou gastar mais tempo mesmo, é meu trabalho, 
eu estou aqui para operar a planta, para manter, para engenheirar. E 
o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar com isso o seguinte: 
a empresa tem que me dar uma contrapartida, você passou a ser um 
instrutor interno. E aí tem, no caso da operação, aí específica da 
operação, nós colocamos como um ponto no plano de carreira dele. 
Isso passou a ser visto pelo próprio Diretor, e é o que eles querem. A 
lição de ponto é um mecanismo para promover pessoas e ela fez 
isso aí muito bem. 
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É muito forte eles geram estudos e relatórios, mandam para memória 
organizacional, eles se sentem muito privilegiados, eles se sentem 
reconhecidos. 

 

 
Controle e avaliação: no que se refere ao controle e avaliação geral existem os 

indicadores operacionais relacionados às perdas de produção, eficiência da planta e 

global. A partir de análises anuais desses indicadores, são geradas metas para o 

próximo período, para motivar as possíveis melhorias operacionais, envolvendo 

todos do processo. Conforme observado nas entrevistas: 

 

A gente usa uma métrica de acompanhamento; na verdade, é um 
processo de acompanhamento que a gente denomina de “árvore de 
perdas”. Essa árvore de perdas a gente foca basicamente dois 
grandes blocos. Bloco que é basicamente ligado à eficiência geral, 
eficiência global da planta. Isso aí tem muito a ver com 
disponibilidade da planta para produzir, slow down, redução de carga 
e tal e qualidade daqueles produtos que saíram da especificação. 

 

As análises anuais das lacunas do processo geram metas para o 
plano de ação da pessoa e da equipe dele e, no ano seguinte, se 
mede isso novamente para saber até que ponto conseguiu reduzir ou 
não reduzir isso. Esse seria, digamos assim, o processo que a gente 
utilizaria para identificar possíveis melhorias na área operacional. Até 
envolve manutenção, se estiver falando de quebra de equipamento. 
Na área de engenharia do processo, se estiver falando de problema 
de processo. 

 

 

No que se refere às lições de um ponto, o processo de geração está atrelado ao 

programa de ação da pessoa, negociado diretamente com a sua liderança. 

Conforme observado nas entrevistas: 

 

Então tem um instrumento chamado programa de ação, que você 
tem desafios claros, compromissos com a liderança que você tem 
que reportar resultados. 
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Existe um planejamento para revisão das lições de um ponto, assim como para os 

procedimentos de operação. O prazo desse ciclo é longo e envolve a equipe 

operacional, e deve ser compartilhado o processo de revisão com cada grupo. 

 

Agora existe um planejamento de revisão de lições de um ponto, 
assim como existe um mecanismo de revisão de manuais de 
operação, só que aí o prazo é bastante longo; eu diria que as 
revisões da lição de um ponto, como envolve diretamente a equipe 
operacional e as pessoas, tem que compartilhar essa revisão com as 
pessoas de seu grupo. O acompanhamento das metas tem que ser 
mensal e está atrelado às metas de geração de lições. 

 

Os projetos são acompanhados pelas equipes de engenharia e manutenção. No 

caso, por exemplo, de projetos de melhoria, é medido o ganho no processo, redução 

de custos com materiais, entre outros. Conforme observado: 

 

A engenharia de produção é basicamente responsável pelo 
acompanhamento do projeto. 

 

Medição do ganho no processo operacional e redução de custos com 
materiais. 

 

A transferência do conteúdo das lições de um ponto é feito por meio de lista de 

presença, no verso do documento da lição de um ponto. Conforme: 

 

É feito o registro dos participantes no verso do instrumento e 
aplicação do dia-a-dia. 

 

Para efeito de capacitação, se mede as horas de treinamento por pessoa por ano, 

por exemplo. Porém, não existem métricas e medição do nível de efetividade, por 

exemplo. No caso do sistema de LA na memória organizacional, não há nenhum 

acompanhamento de número de acessos, por exemplo. Conforme observado nas 

entrevistas: 
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A medição é qualitativa. Não consegue medir por enquanto. Não tem 
mecanismo que faça essa medição do quanto que foi incorporado em 
um padrão formal. 

 

O sistema de lições não tem acompanhamento no sistema de 
documentação da empresa. 

 

A maioria dos entrevistados mostrou que há lacunas no processo de controle e 

acompanhamento do sistema de LA. 

 

4.5.4.5 Ambiente para criação, disseminação e uso do conhecimento 

 
Estrutura organizacional: levantou-se alguns aspectos sobre a  estrutura 

organizacional relativa ao sistema gestão de LA.  

 

No que se refere ao Ba, espaço para manifestação e criação do conhecimento, a 

empresa, em geral, propicia condições para que as pessoas possam se manifestar 

com autonomia, tempo e resultado, porém este Ba não é orgânico. Assim, promove-

se muito bem o aspecto de criação, disseminação e uso local, dentro do escopo da 

unidade da empresa. Assim, a pessoa tem apoio, autonomia, recursos necessários e 

tempo para desenvolver ou absorver lições, na maioria dos casos, porém com 

capilarização restrita. Conforme observado: 

 

Esse esforço precisa ser motivado como uma garantia de tempo sem 
compromisso de resultado. O emprego das coisas urgentes acaba 
desviando as pessoas de tarefas de prospecção,  a realidade é essa. 

 

Gere uma solução a partir do conhecimento que você tem que nós 
vamos estar aqui te apoiando. Vou te dar um método, só. Vou te dar 
a vara para pescar.  

 

No que se refere ao acesso de LA e efetividade do uso das mesmas, a maioria dos 

entrevistados manifestou a necessidade de uma cultura de aprendizagem maior no 

nível global da empresa, lacuna que deverá ser eliminada no futuro pelo exposto 
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neste trabalho em relação ao projeto proposto de gestão do conhecimento. 

Conforme observado: 

 

Eu vejo que existe até uma motivação nos níveis operacionais 
táticos; agora, por ser uma área nova ainda não existe aquela 
motivação na alta administração, é pouco conhecido. Não motivação, 
é que é pouco conhecido. Está começando. 

 

De socializar, de saber que conhecimento não é poder. Tem essa 
coisa da cultura organizacional que você disponibilizar tácito, está 
esvaziando para outros. Existe uma parte que a gente tem que 
trabalhar bastante. 

 

Não existe essa consciência coletiva do que é gestão do 
conhecimento. Não tem ainda e por isso quando essa questão do 
conhecimento aparecer em “n” documentos da C. Levantei a questão 
o que é gestão de conhecimento para gente? Nós temos práticas do 
conhecimento sim. Quais são as melhores práticas? Precisamos 
integrar e depois se tornar um processo. 

 

As pessoas estão ávidas por produzir e trocar seus conhecimentos pelo observado 

na pesquisa. O foco atual é no líder apoiando as pessoas para moverem o 
conhecimento das LA com escopo predominantemente local. Os lideres apóiam as 

iniciativas e as relacionam às metas de resultados nos planos de ação, porém isso 

não se integra ao todo de forma sistêmica e orgânica. Conforme observado: 

 

O líder tem que trabalhar as pessoas. Fazer as pessoas entenderem o 
que elas estão fazendo. Por que estão fazendo. Qual é o método que 
a gente pode entregar e ajudar para que elas façam. 

 

No caso de lições de um ponto, a pessoa recebe permissão para 
fazer, tem apoio; a partir daí, ele faz e manda para ser registrado na 
memória, sem passar por aprovação, depois de batido o martelo aqui 
o caminho é direto. Assim como o pessoal de processos. O 
engenheiro gera o relatório e não precisam da permissão do líder para 
mandar o relatório para a memória. O técnico de inspeção, ele gera 
um relatório e não precisa desse líder. Já está dentro do processo de 
planejamento do trabalho deles. 
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No caso de registro das LA negativas, houve manifestações paradoxais. A maioria 

dos entrevistados colocou que se sente confortável em registrar seus “fracassos” ou 

projetos mal sucedidos, ou inviabilizados, porém esses itens aparecem menos no 

que se refere a seu registro ou propagação. Não foi pesquisado o índice de acerto 

ou erro das iniciativas da empresa, está fora do escopo deste trabalho. Ou seja, se 

aparecem menos, pode ser que a empresa “erre” menos ou, então, que as pessoas 

não registrem os erros em proporção igual à manifestação de sua pré-disposição de 

fazê-lo. Porém, há registros de lições negativas conforme observações dos 

entrevistados. Conforme observado: 

 

Aparecem como “o que não deve ser feito”. 

 

Registros de resultados não aproveitados no processo. 

 

Existe um receio em reportar, pricipalmente quando envolvem 
prejuízo. 

 

4.5.4.6 Mecanismos de capilarização de LA 

 

Foram observados os seguintes mecanismos de capilarização de LA utilizados na 

empresa e externados pelos entrevistados. O Quadro 10 refere-se aos resultados 

observados: 
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(continua) 
Mecanismos 

(Classificação da Eficiência do 

Mecanismo pela Maioria dos 
Entrevistados) 

Observações 

Propagação através de 
especialistas 
(EFICIENTE) 

Muitas vezes por um trabalho de prospecção, e esse trabalho 
muitas vezes passa por uma interação de detectores de 
tecnologia. 
A gente já, inclusive, tem um conteúdo do manual todo 
formatado, discutindo isso com um fornecedor, que tem um 
domínio grande nessa área. 
Consultoria para elaboração de diagnóstico de lacunas em 
relação a padrões. 

Apresentações 
(EFICIENTE) 

Eventos de propagação da lição de um ponto. 

Visitas informais a outros setores 
(EFICIENTE) 

Trocas sobre conhecimentos comuns. 

Conversas informais com colegas 
(MUITO EFICIENTE) 

Discussões na elaboração das lições. 

Processos de auditorias internas 
ou externas 
(EFICIENTE) 

Existem em função de auditorias de certificação de normas, 
por exemplo, ISO 14000. 
Revisão de procedimentos operacionais. 

Projetos de melhoria contínua 
(EFICIENTE) 

Processos de melhora de pequeno porte, que visam melhorar 
a eficácia das plantas. 
Então o projeto seguia as demais etapas e a gente procurava 
documentar em cada uma dessas etapas, fosse por meio de 
slides de powerpoint, fosse por meio de relatórios. 

Conferências / Simpósios 
(EFICIENTE) 

O congresso técnico, que é outra coisa que as pessoas 
gostam, fórum de debate com exposição, áreas temáticas. 

Reunião inicial ou final de projeto 
(EFICIENTE, as reuniões iniciais de 

projeto foram consideradas um 

pouco mais eficientes que as 

reuniões finais) 

Tem toda uma metodologia que eles chamam kick off meeting 
e, depois, gera o projeto conceitual, e tem um processo para 
aprovação para ver se ele vai em frente. E todas essas etapas 
são registradas. 
O primeiro passo, quando nós percebemos aquela idéia, pode 
vir a se tornar um empreendimento; é fazer uma reunião inicial 
de projeto que necessariamente tem que comparecer pessoas 
das mais diversas especialidades e equipes, que constituem a 
empresa. 
A gente provocava que o próprio grupo fosse levantando isso 
ao longo do projeto e, no final, a gente tentava documentar 
por meio de bullets (pontos) o que a gente aprendeu em 
relação a esse projeto. A gente tentava estipular aspectos 
técnicos, quero dizer, o que houve de evolução, algum 
breakthrough (descobertas) que ninguém tinha imaginado, 
será que houve alguma coisa em termos de ferramenta 
estatística que a gente passou a utilizar que a gente não 
conhecia, o que isso agregou; e tinha até os aspectos 
comportamentais, o trabalho em equipe, como foi a interação 
do grupo, houve sinergia, houve agregação de valor. 
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(continuação) 
Workshops (Oficinas de trabalho) 

(MUITO EFICIENTE) 
Seminários de planejamento e os seminários de 
acompanhamento de ação. É um espaço de reciclagem da 
tecnologia para operadores, também os próprios engenheiros 
aprendem muito com a experiência que os operadores lhes 
transmitem. 
Na C, para troca de conhecimento ou apresentação de case. 
Ainda existe uma coisa muito pontual, iniciativas pontuais. 
Existe, sim, de repente alguma coisa de workshops, mas que 
fica restrita à planta, à área; quando cresce muito, fica restrita 
à unidade de negócios, mas que não é compartilhado com 
outras unidades. 
Outra forma de divulgação desse conhecimento, não é 
documentação de divulgação. Por exemplo, esse seminário 
que eu estou pretendendo fazer próxima semana tem esse 
objetivo de juntar todo mundo e discutir os assuntos que são 
resolvidos na prática, na forma de uniformizar o conhecimento 
e até de divulgar. 

Consultores internos 
(MUITO EFICIENTE) 

Para padronização de normas e procedimentos. 
Grupo da engenharia corporativa, eu não sei quais os grupos 
que foram definidos, mas é um grupo que hoje está gerando 
muito, porque eles querem ter um escritório do conhecimento 
dentro da engenharia, eles tão gerando todos os padrões de 
engenharia de C; então, é um grupo muito forte. 

Mentoria 
(MUITO EFICIENTE) 

Temos projetos de banco de talentos, a formação de mentor e 
formador (mentoria), ...e aquela pessoa que já tem a 
senioridade, está em vias de se aposentar, sei lá, ou se 
transferir para outra área, e nós preparamos um programa 
para ele, e ele não precisa registrar por escrito. Tem um 
programa feito e combinado, você vai estar na frente do painel 
com os operadores conversando e nós vamos estar te 
filmando e vamos estar registrando esse conhecimento 
através de filmagem, você falando, e depois a gente 
disponibiliza na Intranet no nosso sistema. A tecnologia da 
informação viabiliza isso e, com essas mídias, fazemos um 
projeto de mentoring. 

Contato com outras unidades da 
empresas 

(MENOS EFICIENTE) 

As lições de um ponto estão sendo propagadas para as outras 
unidades com grande aceitação. 
Eu estou visitando outras unidades, fazendo workshops, 
levando a mensagem da gestão do conhecimento e, no grupo 
de manutenção, existe o comitê de manutenção que é 
formado pelos gerentes de manutenção das unidades; então, 
já que a unidade de insumos básicos tem todas as rotinas 
manutenção, já tendo nossas instruções nos vamos pegar 
uma determinada rotina uma instrução de manutenção, então 
eu vou pegar esse conhecimento que atende a gente 100% 
ou então adaptar, adequando às peculiaridades específicas 
dessa comunidade. 

Publicações internas / Jornal da 
empresa 

(INEFICIENTE) 

Boletim de notícias da empresa (pela página da Internet da 
empresa). 
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(continuação) 
Intranet da empresa 

(INEFICIENTE) 

Consulta às publicações especializadas e busca na Internet 
ou em base de dados que nós temos várias aqui, com fácil 
acesso na nossa empresa. 
A nossa biblioteca disponibiliza, por via eletrônica, sumários 
de publicações técnicas especializadas, porém isso não é 
suficiente. 
Os estudos técnicos ou relatórios informes técnicos são 
documentados e convenientemente registrados na nossa 
biblioteca. 
E, recentemente, questão de um mês atrás, a gente colocou 
todo esse material aqui com quase 300 lições na intranet. Nós 
vamos começar agora um processo de divulgação pela 
intranet desse material. Se nós colocássemos tudo isso na 
intranet de uma hora para outra, ninguém ia entender nada. 
Então, primeiro tem o trabalho de formiguinha, que é meu 
trabalho. 
Esse material também é disponibilizado na intranet (gestão 
eletrônica de documentos). 
Em relação aos padrões, quando são lançados novas normas 
e procedimentos. E dependendo da relevância dessa norma, 
é divulgada via intranet. Na nossa intranet tem um quadro de 
avisos. É divulgada pelo quadro de avisos e também é 
disparado um e-mail avisando que essa nova norma está 
disponível. 

Envio dirigido 
(NÃO POSSUI) 

 

Envio geral 
(INEFICIENTE) 

É divulgada pelo quadro de avisos e também é disparado um 
e-mail avisando que essa nova norma está disponível. 

Disseminação ativa 
(NÃO POSSUI, salvo no sistema de 

manutenção descrito ao lado) 

Esse sistema de manutenção, nele você acaba colocando 
uma série de definições que passam a fazer parte automática 
da vida da pessoa; por exemplo, para ele fechar uma ordem 
de serviço, ele tem que escrever um relatório. Se ele não 
escrever o relatório, ele não consegue completar ela. Se você 
garantir que isso não seja só uma formalidade que ele escreve 
qualquer coisa e completa, você pode ter essa memória 
associada à própria realização de serviço, e você vai 
garantindo que o próximo serviço já tenha uma história do 
anterior. 

Disseminação pró-ativa 
(NÃO POSSUI) 

 

Disseminação reativa 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Eu vou quando eu preciso. Eu acho que é a maior parcela e 
eu vou quando eu preciso, só que, como eu preciso sempre 
de muitos, eu vou muitas vezes. 
Isso pode acontecer no nosso grupo; por exemplo, às vezes, 
quando a gente pegava algum projeto de melhoria e que a 
gente procurava saber se já tinha sido desenvolvido alguma 
coisa nessa área, a gente via a documentação e aquela coisa 
toda de palavra-chave, vamos buscar se tem alguma coisa 
desenvolvida externamente, mas depende muito mais da 
iniciativa da pessoa fazer isso. 
Busca em função de necessidade, em repositório da memória. 
A nossa intranet é uma intranet de primeira geração. Não tem 
muito a questão de personalização, mas está bem no começo 
mesmo. Tem lá muito documento estático mesmo e notícias, 
esse tipo de informação. 
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(continuação) 
Eventos incentivados de 

propagação de LA 
(MÉDIA EFICIÊNCIA) 

Em treinamentos, a pessoa diz: “Eu vou ter que desenhar”, 
isso é uma coisa interessante. Inicialmente, não. “Por que eu 
não posso copiar e colar do computador?” Pode, mas não é o 
mais interessante desenhar. Você pode pegar fotos, registrar, 
botar aqui. Mas, que tal vocês tentarem fazer à mão. Aí você 
percebe, você conhece bem... um grupo aí, quando eu estava 
em treinamento aí com 15/20 pessoas, normalmente, tem 4 ou 
5 que desenham muito bem e estão querendo uma chance 
para mostrar isso para a organização. Olha a riqueza que está 
aí dentro. Aí ele vê no curso “eu tenho capacidade para fazer 
uma coisa assim”, “eu tenho a capacidade de colocar a minha 
idéia no papel que alguém vai ver, alguém vai dar valor a ela”. 
Nossa experiência nos mostrou algo interessante. Nos anos 
de 97, 98, 99 e 2000, quatro anos seguidos, nós fizemos, 
implementamos um modelo de reconhecimento onde, 
anualmente, cada um desses grupos elegia, ele mesmo, 
elegia uma pessoa que mais se destacou, que mais se 
envolveu, que mais lições produziu, por exemplo..... No 
sentido da pessoa que mais produziu. Segundo, da pessoa 
que mais ensinou e transmitiu esse conhecimento para os 
demais. Era um valor. Era um prêmio que nós dávamos, mas 
não em dinheiro. Chamava para um evento, que é um evento 
anual onde a gente conseguia reunir praticamente 80% da 
população da empresa nesse evento e, lá na frente, perante 
todos, nós chamávamos essa pessoa e mostrávamos para 
toda a organização. Ele recebia uma placa da organização. 
Recebeu um prêmio para a família dele ir para uma 
churrascaria e um hotel no final de semana. 

Portal do conhecimento 
(NÃO POSSUI) 

 

Reuniões com equipe de trabalho 
(MUITO EFICIENTE) 

 

Problema específico, geralmente há uma reunião para 
diagnóstico do problema com quem necessariamente está 
presente. 
O engenheiro de processo, o engenheiro de produção e o 
técnico de operação estão na maior parte do tempo. 
A metodologia que eu usei para pesquisar é a seguinte: eu 
não vou chegar a um novo lugar querendo mudar tudo assim. 
Certo? Eu preciso começar do ponto onde já está. Eu é que 
preciso entender como as coisas já estão. A maioria das 
pessoas já trabalha há muitos anos e tem muitos 
conhecimentos acumulados. Eu preciso entender e organizar 
esse conhecimento. Então, a primeira parte que nós já 
fizemos é uma série de reuniões cujo objetivo era entender, 
reunir o conhecimento das pessoas. Porque o que cada um 
tem de conhecimento em relação àquele assunto tem que ser 
colocado de uma forma organizada. Está certo? Isso foi um 
ponto muito importante para que eu pudesse entender como 
as coisas estão e como é a percepção das pessoas sobre 
esse assunto (rito de entrada na comunidade). 
Nós vamos ter reunião daqui a um mês. Se prepare para 
apresentar a idéia para a gente. Aí a pessoa trouxe. A minha 
idéia é essa: não precisa parar o equipamento para a gente 
fazer a lubrificação 
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(conclusão) 
Revisões de procedimentos 

operacionais 
(EFICIENTE) 

Revêem-se os princípios, ou seja, as especificações de 
matérias-primas e todo o fluxo do processo industrial até as 
especificações dos processos finais, ou seja, se revê passo-a-
passo a tecnologia daquele processo. 
Existe um compromisso de revisão das lições de um ponto 
dentro de um ciclo; essas revisões estão chegando a um nível 
de mecanismo de disseminação de conhecimento. 
Os procedimentos de execução têm um conteúdo que vai 
sendo revisado normalmente e utilizado na prática. Você tem 
aquele circuito, eu realizo, mas não é assim que acontece. 
Propõe modificação. Isso já é um circuito normal que o próprio 
sistema de qualidade institucionalizou. A empresa mais ou 
menos trabalha assim. Tem que revisar periodicamente, então 
existe certa formalidade. 
Então eu acho que, claro, quando se revisa norma, tem uma 
divulgação formal de que a norma foi revisada. Mas isso, em 
minha opinião, não garante que ele leu. Eu acho que a gente 
tem lacuna aí. O mecanismo seria retreinar periodicamente os 
profissionais dos procedimentos que eles estão envolvidos 
seja como executor ou como gestor.. Hoje, o mecanismo se 
utiliza para garantir que ele tenha conhecimento de que foi 
realizada a revisão e depende dele tomar a atitude de ler e ver 
que tipo de alteração foi feita para que ele possa modificar de 
acordo. Eu acho que ainda é um mecanismo fraco. 
Ocorrem em função de incorporação de lições de um ponto. 

Recomendações de equipes de 
projeto 

(EFICIENTE) 

Muitas idéias, por envolverem apenas modificações das 
variáveis de processo e o mecanismo de documentação 
dessas idéias, depois são o chamado estudos técnicos ou 
relatórios informes técnicos, então dessa forma essas idéias 
acabam sendo documentadas e convenientemente 
registradas na nossa biblioteca. 

Projeto de transferência de 
práticas melhores ou melhores 

práticas 
(MENOS EFICIENTE) 

Essa idéia, se for revelada promissora, por uma avaliação 
preliminar, gera a seguir um anteprojeto que pode virar um 
projeto conceitual em um segundo momento. Quando essa 
idéia se torna um projeto conceitual, ela entra na sistemática 
de investimentos de C, se tem todo um conjunto de regras que 
disciplinarão o desenvolvimento de um projeto conceitual até 
que ele se torne um empreendimento implantado na unidade 
industrial. 

Story telling 
(NÃO POSSUI) 

 

Outros 
(Não foi pesquisada a eficiência por 

serem casos que apareceram de 

forma isolada) 

Novo processo de gestão de produção e operação, visando 
uniformizar atuação frente às melhorias e condições de 
operação e manutenção. 
Gestão à vista, onde o operador segue a seqüência das 
atividades, seguindo tudo que está sinalizado para o 
desenvolvimento da atividade. 
Quadros de Atividades, onde se registra de uma forma 
sumária os desafios que eles têm, que atividades eles 
desenvolveram e que resultados eles conseguiram. Desses 
resultados, que lições eles aprenderam, que reflexões eles 
fizeram sobre essas Lições Aprendidas, qual é o plano para o 
ano seguinte, para suprir aqueles buracos que não foram 
atingidos. 
Fóruns, podem ser de treinamento on the job. 

Quadro 10 - Mecanismos identificados na pesquisa e a percepção dos entrevistados em 
relação a eficiência  deles na capilarização das LA. 

Fonte: elaboração do autor 
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Foram feitas algumas observações sobre mecanismos referentes à alavancagem da 

capilarização das lições aprendidas: 

 

Falta um mecanismo de compartilhamento; de fato, poderia ser 
bastante útil. Deveria ser amplo e transpor fatores de limites 
geográficos, e poderia ser algo que pudesse ser acessível pelas 
quatro regiões, em estados do Brasil em que a C existe e tem 
unidades industriais. 

 

Enquanto você não tem formalizado um conhecimento e enquanto 
você não escreve, aquilo que você fala não escreve; enquanto você 
não escreve ninguém comenta, ninguém sabe, é conversa de 
corredor, eu acho que não garante que o negócio está sendo feito 
com padrão que seria esperado. 

 

Tem um técnico de mecânica, que ele é único aqui, “insubstituível” 
porque, não sei se ele era a pessoa que se interessa ou estuda mais 
ou se é o que conhece mais, mas os demais não acompanharam 
essa formação. Então, hoje, com a cultura de gestão da C, você 
necessita a necessidade de formar substitutos; eu acho que também 
empurra para que você formalize, para que você, formalizando, a 
pessoa possa aprender sem que você precise ficar o tempo todo com 
a pessoa ao lado, vagando, vendo como é que você faz. 

 

4.5.5 Descobertas relevantes do caso C 

 

Serão relatadas as descobertas relevantes deste caso relacionadas ao processo de 
gestão do conhecimento da empresa, o sistema de gestão de LA, os tipos de 

conhecimento e os processos de transferência. Também serão analisados os 

mecanismos de capilarização, com enfoque em alcance, riqueza, o uso eficiente e a 

sua suficiência para a capilarização das LA na empresa. 

 

4.5.5.1 A gestão do conhecimento na empresa C 

 

A empresa reúne práticas de gestão do conhecimento oriundas dos programas ou 

modelos implantados na engenharia e na produção, tais como, o TPM e a Gestão da 
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Qualidade. Além desses, pelas características da operação, existem aspectos 

ligados à engenharia, segurança e risco, bem regulamentados ou necessários, que 

exigem documentação, com revisão permanente e atualização. A área de gestão de 

informação da empresa possui ferramentas para apoiar essas iniciativas de gestão 

do conhecimento com o foco eminentemente técnico de engenharia, área à qual ela 

está subordinada. 

 

As características dessas práticas são de alcance local, no que se refere a 
compartilhar e transferir o conhecimento contido nas LA. As ferramentas 

computacionais de apoio, para explicitação das LA, são repositórios de dados 

estáticos com acesso reativo pelos usuários, e, precisam ser atualizadas. Está 

previsto projeto de atualização dos sistemas da empresa. 

 

A gestão do conhecimento não tem a visibilidade devida hoje na empresa, estando 

apoiada no capital humano, com foco individual. O gestor da área de informação 

está num esforço de conscientizar os gestores e a alta administração, com respeito à 

necessidade de um processo de escopo maior, focado no coletivo. Existe a 

necessidade de alavancar o processo de gestão do capital social da empresa, além 

das áreas de competências centrais técnicas da empresa, no que se refere a focos 

de competências centrais em outras áreas, por exemplo, administrativa. Esse projeto 

de gestão do conhecimento está planejado e está alinhado com a atualização 

tecnológica dos sistemas de gestão transacional (novo ERP), a nova Intranet e o 

Portal da empresa. 

 

A iniciativa de implantar um projeto de mentoria faz muito sentido pelo número de 

pessoas que detêm conhecimento técnico relevante e que, nos próximos anos, irão 

se aposentar, e suas LA são de grande valia para a empresa. Conforme observado 

na pesquisa: 

 

Conhecimento que hoje esta na cabeça das pessoas, dos 
operadores de planta, técnicos de operação, pessoas que têm 
alguma senioridade, que estão para se aposentar. Se você reparar, 
essa semana a gente recebeu uma chamada da área de 
comunicação dos homenageados do final do ano, das pessoas que 
tem 5, 10, 15, 20 ou 25 anos de empresa e que serão 
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homenageados e é impressionante como você vê a disparidade das 
listas à medida em que o tempo vai passando. Então, na lista com 
25 pessoas, os de 25 anos de empresa para cima eram a maioria, e 
isso remete exatamente a essa  preocupação de que algum tempo, 
sei lá eu, em 5, 6, 7 anos, uma boa parte dessas pessoas vão estar 
fora. 

 

Outro projeto em andamento, o Banco de Talentos, é uma iniciativa interessante 

para se promover a integração entre as pessoas, suas competências, habilidades e 

atuação na empresa. 

 

A Gestão do Conhecimento não é um processo estruturado e sistematizado na 

empresa. Ainda não é vista como estratégica, de modo a ser usada como 

instrumento de alavancagem de vantagem competitiva, por meio da integração dos 

conteúdos relevantes e, hoje, tem o papel de prover informações necessárias para o 

bom andamento das operações da empresa, como, por exemplo, na memória 

organizacional, através dos dados de engenharia para apoio às operações das 

plantas de produção. 

 

4.5.5.2 Sistema de gestão de LA da empresa C 

 

No que se refere às LA, a empresa tem a prática de compartilhamento e 

transferência dessas lições, bem estruturada no que refere ao escopo local. Existem 

iniciativas para a ampliação desse escopo, ainda não suficientes. A estrutura de 

apoio computacional é insuficiente e ineficiente para a capilarização, pelo exposto na 

análise deste caso. 

 

O ciclo proposto no protocolo de pesquisa é aplicado pelas áreas industriais da 

empresa e, no caso das lições de um ponto, de forma bastante eficiente. Existe a 

cultura da melhoria contínua devido à prática de modelos de gestão já 

internalizados, tais como o TPM, que promovem essas iniciativas de atuação 

voltadas para o alto desempenho e de forma multidisciplinar. 
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A estrutura de apoio está centrada na liderança direta que cumpre seu papel de 

facilitador e provedor de apoio para o processo, conforme proposto nas boas 

práticas de gestão do conhecimento. 

 
O sistema de gestão de LA da empresa está implementado em escopo local, com 

pouca integração entre unidades da empresa e sua gestão; não permite uma 

dinâmica maior por falta de apoio, de recursos, por exemplo, computacionais que 

promovessem maior capilarização das lições. 

 

4.5.5.3 Tipos de conhecimento e os processos de transferência da empresa C 

 
As LA na empresa incluem conhecimentos existencial, experimental e explícito. 

 

No caso das lições de um ponto e dos projetos de melhoria, os três tipos de 

conhecimento se manifestam. 

 

As lições de um ponto permitem transferência seqüencial e próxima. Mais 

recentemente, há iniciativas de transferência distante, na interação com outras 

unidades. A riqueza do conhecimento é alta e seu alcance é, no máximo, de equipe. 

Pela característica do instrumento, a lição aprendida envolve um ponto, ou seja, é 

simples e direto; se poderia ter mais alcance, com o mesmo grau de riqueza, 

oportunidade que poderia ser mais aproveitada na empresa. Os mecanismos de 

capilarização são, na maior parte, interpessoais, existindo um repositório parcial do 

conteúdo no sistema e cópias físicas nos locais de uso das lições. 

 

Os projetos de melhoria trazem as mesmas características que as lições de um 

ponto, porém seu registro é normalmente feito na totalidade, através dos relatórios 

padronizados do sistema, e ficam na memória organizacional. 

 

As regras, padrões, procedimentos e relatórios de incidentes são explicitados na 

memória organizacional ainda de forma não integrada totalmente, o que não permite 

o alcance maior do conteúdo. O mecanismo predominante é eletrônico, via memória 

organizacional, e há também cópias físicas nas salas de controle de produção na 
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planta. O tipo de transferência, pelo observado, é mais seqüencial, porém poderia 

ser próxima, conforme quadro teórico. 

 

Casos são pouco explorados na empresa. Seu alcance é local, ou seja, atingem a 

equipe, e o conteúdo possui alta riqueza. A transferência é próxima, porém poderia 

ser distante ou especialista também. 

 

O benchmarking interno é de conteúdo experimental, de transferência especialista e 

próxima, com riqueza alta e alcance local, ou seja, na planta ou na unidade.  A 

transferência poderia ser estratégica ou distante também. 

 

O sistema de gestão do conhecimento da empresa não permite que sejam 

usufruídas todas as possibilidades de transferência de conteúdo, conforme colocado 

acima. Isso significa que não se potencializa a capacidade de capilarização das LA 

da empresa. Perde-se a oportunidade de ampliar as vantagens da capilarização 

apresentadas neste trabalho. 

 

4.5.5.4 Os mecanismos de capilarização da C 

 

Os mecanismos de capilarização das LA, observados na pesquisa e classificados 

pelos pesquisados, são adequados ao seu uso atual. 

 

Por exemplo, os de transferência interpessoal, como no caso de lições de um ponto, 

são eficientemente aplicados e atingem seu objetivo. O objetivo envolve permitir a 

transferência e uso daquele conhecimento no local específico ou próximo de 

trabalho e permite a replicação tácita do mesmo, no caso da pessoa atuar em outro 

setor, com possibilidade de uso do conteúdo internalizado. Por exemplo, o uso de 

uma ferramenta, que pode ser aplicado em vários pontos da fábrica pelo pessoal da 

manutenção. Porém, as pessoas de outras unidades ou equipes não têm acesso a 

todas essas lições ou não sabem que elas existem, por exemplo. 

 

Os mecanismos que foram classificados como mais eficientes envolvem conversas 

informais, workshops, consultores internos, mentoria e reuniões com a equipe de 
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trabalho, pois nesses encontros as pessoas podem trocar seus conhecimentos, ou 

seja, as trocas mais eficientes na empresa se dão de forma tácita hoje. 

 

A maioria dos outros mecanismos usados na empresa foi classificada como 

eficiente. Os classificados como menos eficientes ou ineficientes são justamente 

aqueles que não estão adequadamente suportados pela tecnologia da empresa - por 

exemplo, a Intranet na sua facilidade de uso. 

 

A capilarização maior do conhecimento poderia ser possível se a empresa tivesse os 

mecanismos de notificação de conteúdo, sistematizado e estruturado, como no caso 

da disseminação ativa, por exemplo. O portal de conhecimento também poderia ser 

um agente propagador, pois permitiria a integração de conteúdos em base única, e 

não várias bases e formas de explicitação, por exemplo, repositórios de dados ou 

conteúdo físico. 

 
As observações feitas na pesquisa, no sentido de que a geração de LA está 

vinculada ao programa de ação de cada pessoa, são apoiadas pelos líderes, em 

ambientes propícios à troca e à geração de conhecimento. Permite-se que as 

pessoas possam gerar lições aplicáveis com impacto positivo na capabilidade local. 

Esses ótimos locais permitem que a empresa eleve seu desempenho industrial. 

Porém, por não dispor de mecanismos suficientes, que existem e não estão 

disponíveis na empresa, não se aproveita mais as vantagens da capilarização das 

LA, num escopo mais amplo e possível na empresa; pois, se elas fossem melhor 

utilizadas, ajudariam na integração e potencial socialização e internalização de 

conteúdos, conforme quadro teórico. 
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4.6 ANÁLISE CONJUNTA COMPARATIVA DOS CASOS 

 

4.6.1 Análise das proposições de pesquisa 

 

As proposições elaboradas no capítulo sobre metodologia serão analisadas em 

relação aos três casos, por intermédio das evidências levantadas, com o objetivo de 

confirmar ou refutar cada uma das proposições, conforme segue:  

 
Proposição 1 - Existem mecanismos formais ou informais de capilarização do 

conhecimento: 

 
Confirmada. Nos três casos, existem mecanismos formais e informais de 

capilarização do conhecimento. 

 

 
Proposição 2 -  Existem ferramentas computacionais que apóiam a capilarização 

do conhecimento: 

 

Confirmada. Nos três casos existem ferramentas computacionais que apóiam a 

capilarização do conhecimento, com variantes de tecnologia e sofisticação.  

 

 

Proposição 3 - Existe uma estrutura de gestão das LA: 

 
Confirmada. Em cada um dos três casos, existe uma estrutura de LA. Essas 

estruturas aparecem com características distintas, porém, em todos os casos há 

apoio da alta gestão, direto ou indireto, por exemplo. 

 

 

 

 



 286

Proposição 4 -  A organização tende a ter ações ordenadas para capilarização de 

suas LA: 

 
Confirmada. Os três casos possuem ações ordenadas de capilarização de LA. 

 

 
Proposição 5 -  As pessoas, em geral, reagem quando necessitam de 

conhecimento e a partir daí buscam experiências: 

 

Confirmada. A ação para busca e incorporação ou uso de lições é 

predominantemente reativa nos três casos. 

 

 

Proposição 6 -  O conhecimento importante, oriundo de LA, é replicado e 

incorporado às práticas do dia-a-dia a tempo de não ter impacto 

negativo no resultado: 

 

Refutada. As evidências na pesquisa mostraram que não se tem formas e nem 

ações suficientes para garantia da incorporação das lições nos casos A e C. No caso 

B há indícios mais consistentes de incorporação do conteúdo neste sentido pelo fato 

de haver um processo melhor estruturado. 

 

 
Proposição 7 -    A empresa possui uma vasta memória, estática, de suas LA: 

 
Confirmada. Nos casos A e C, existem memórias estáticas e espalhadas em vários 

ambientes, com a possibilidade de repetição de conteúdo. No caso B, há uma 

preocupação em manter de forma mais ativa a memória técnica em um único lugar, 

com conteúdo atualizado e ativo. O conteúdo desativado tem potencial de uso 

futuro, pois a característica do negócio depende de situações específicas que 

podem se repetir em outros ciclos.   
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Proposição 8 -  As pessoas conhecem e utilizam os mecanismos existentes para 

capilarizar as LA: 

 
Refutada. Nos três casos, houve manifestações de falta de conhecimento sobre os 

mecanismos existentes para a capilarização de LA. 

 

 
Proposição 9 -  A empresa acompanha e revê seus métodos de capilarização de 

LA: 

 
Refutada. Não há revisão dos métodos de capilarização nos casos A e C. No caso 

B, há um acompanhamento do sistema de LA com um grau de atualização 

adequado, através de um processo de revisão de necessidades do sistema, 

baseado inclusive em pesquisas de satisfação dos usuários. Porém, é parcial pelo 

fato da população toda não ser necessariamente usuária do sistema.  

 

 

Proposição 10 -  A empresa mede resultados oriundos de LA ou avalia impactos 

negativos das mesmas de forma estruturada e alinhada à sua 

estratégia: 

 
Refutada. Nos três casos, há indícios de medição de resultados para alguns casos, 

porém não é um processo estruturado e sistemático. Existe a sensação e percepção 

de ganhos. Nos casos de projetos de melhoria contínua ou em análises de 

alternativas é mais comum existir medição. 

 

 
Proposição 11 -  O processo de gestão de LA é ancorado numa visão integrada e 

por processos: 

 

Confirmada. No escopo de atuação da gestão de LA, os três casos mostraram que 

existe um processo que visa a integrar as atividades de geração e capilarização das 
LA. 
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Proposição 12 -  As atividades associadas à gestão de LA estão incorporadas na 

rotina da empresa: 

 
Refutada. Nos casos A e C, houve manifestações de adoção muita embrionária de 

processo de rotina diária para a gestão de LA. No caso B, há evidências de uma 

estruturação maior, no sentido de tornar essas atividades como parte da rotina diária 

das pessoas. 

 

 

Proposição 13 -  Existe processo de reconhecimento para quem contribui com LA: 

 
Confirmada. Nos três casos, há reconhecimento formal para quem contribui com 

lições. As formas variam. 

 

 
Proposição 14 -  Os gestores ou líderes têm papel de promover e catalisar a 

capilarização de LA: 

 
Confirmada. Os gestores diretos das áreas, líderes ou gerência média apóiam e 

dão subsídio para geração e capilarização de LA. 

 

 

Proposição 15 -  O sistema de gestão de LA é integrado num escopo amplo de 

aplicação na organização: 

 
Refutada. Nos três casos a aplicação é local. Nos casos A e C, existem iniciativas 

de LA em diversos ambientes semelhantes, em termos de características de 

operação, porém não integrados. No caso B, existe um processo de LA centralizado, 

porém seu uso é de escopo limitado; depende da equipe de cada projeto ou obra se 
aproveitar do conteúdo. Nos três casos, o foco das LA está nas atividades técnicas e 

operacionais do processo, principalmente. Essas fazem parte do foco principal do 

valor gerado nas empresas, porém existem outras áreas de impacto de valor no 

processo que não fazem parte do escopo. Mais recentemente, a empresa B incluiu 
as atividades de gestão de contratos no escopo de LA. 
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Proposição 16 -  Os mecanismos de capilarização são suficientes: 

 
Refutada. Nos três casos, houve manifestações da insuficiência de mecanismos 

para garantir um processo mais produtivo de capilarização de LA. No caso B, há 

iniciativas de busca de adequação de mecanismos, principalmente os de notificação 

e promoção de conteúdos. Pode-se concluir que, neste caso, existe uma 

preocupação maior em buscar e suficiência de mecanismos. Porém, em todos os 

casos se perde a possibilidade de usufruir de todo potencial de transferência do 

conhecimento, por falta de mecanismos suficientes. 

 

 
Proposição 17 -  Os mecanismos de capilarização utilizados são eficientes: 

 

Refutada. Em geral, os mecanismos utilizados em esfera local, foram considerados 

como eficientes na capilarização do conhecimento das LA. Uma boa parte da 

análise individual dos mecanismos foi considerada muito eficiente. Porém, na 

avaliação global, foram classificados como pouco eficientes nos casos A e C. No 

caso B, eles foram classificados como eficientes. 

 

 
Proposição 18 -  O modelo de Gestão de LA gerado no protocolo de pesquisa é 

aplicável aos casos: 

 
Confirmada. Nos três casos, o modelo aderiu como ciclo de aprendizagem 

organizacional para LA. As características de aplicação do modelo é que variam de 

acordo com o estágio da gestão de LA em cada caso. 
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Proposição 19 -  A Gestão de LA é parte integrante da Gestão de Conhecimento 

da organização: 

 
Refutada. Nos casos A e C, existem iniciativas não concluídas para a implantação 

de um projeto de gestão do conhecimento da empresa. No caso B, o processo de 

gestão de LA é a única iniciativa de gestão do conhecimento da B, há iniciativas de 

gestão do conhecimento no conselho do grupo e em outras empresas do grupo. 
Porém, a base da gestão do conhecimento da B é a gestão das LA através da 

memória técnica. 

 

 

4.6.2 Similaridades e diferenças 

 

4.6.2.1 Similaridades 

 

Neste item, serão destacadas algumas das similaridades descobertas nos casos que 

possuem relevância para as conclusões do trabalho: 
 

Gestão do conhecimento 
 
As três empresas não possuem uma gestão do conhecimento implantada como 

processo estruturado e sistematizado para todo conhecimento organizacional.  

 
Sistema de gestão de LA 
 
As LA estão onipresentes em todos os casos, sendo a principal iniciativa de gestão 

do conhecimento da empresas.  O seu foco é de escopo local e de conteúdo 

técnico/operacional em atividades prioritárias à geração de valor para a empresa.  

Nos três casos, existem evidências de adoção tanto de ações corretivas quanto de 

incorporação de conteúdo para a evolução dos processos e do sistema empresarial. 

O sistema de LA é apoiado com ferramentas de tecnologia da informação. 
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Tipos de conhecimento e processo de transferência 
 

Todos os casos incluíram conhecimentos existencial, experimental e explícito, no 
conteúdo de suas LA. 

 
Mecanismos de capilarização de LA 
 

Nos três casos, existe o uso de mecanismos interpessoais e eletrônicos, de cunho 

tácito e explícito. 

 

Os mecanismos classificados como muito eficientes em todos os casos incluíram: 

 

a) conversas informais com colegas; 

b) workshops (oficinas de trabalho); 

c) mentoria; 

d) eventos incentivados com reconhecimento ou premiação; 

e) reuniões com equipe de trabalho. 
 

Os mecanismos classificados como eficientes em todos os casos incluíram: 

 

a) visitas informais a outros setores; 

b) eventos incentivados, sem reconhecimento ou premiação. 
 

Nenhum dos casos utiliza mecanismos de disseminação pró-ativa e story telling. 

 

Aspectos relevantes às proposições do estudo 
 

 Em todos os casos houve concordância alta em relação aos seguintes pontos: 

 

a) as pessoas se sentem confortáveis em registrar uma lição negativa, porém 

os registros de casos de lições negativas são em número menor que as 

positivas e são pouco explorados; 
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b) o reconhecimento formal é fator importante para garantir a geração de 

conhecimentos fundamentais na empresa; 

c) o reconhecimento da reputação é um fator importante para motivar a 

geração e compartilhamento de conhecimento; 

d) independentemente de conhecer os membros de uma equipe geradora de 

uma lição aprendida, as pessoas confiam nas informações e conhecimentos 

contidos nela; 
e) as LA podem partir de qualquer pessoa da organização; 

f) a liderança é um facilitador para o processo de geração de LA; 

g) as informações pertinentes à realização do trabalho, sejam diretas ou para 

apoio ao processo decisório, são fáceis de se obter; 

h) as pessoas se sentem confortáveis em propor novas idéias na empresa; 
i) a memória de LA e práticas oriundas destas lições não é suficiente para 

garantir o desempenho da empresa caso se troque toda equipe. 

 

Houve concordância média em relação aos seguintes pontos: 

 

a) o tempo e recursos de que as pessoas dispõem para gerar ou buscar LA 

que contribuem para melhorar o desempenho do trabalho é suficiente, ou 

seja, não é o ideal atualmente;  
b) a propagação das LA garante o uso do conhecimento nelas contido, por 

outros na empresa, ou seja, o potencial de aproveitamento do uso maior do 

conteúdo das LA é limitado atualmente. 

 

Os pontos de semelhanças foram todos relacionados à cultura de aprendizagem da 

empresa, fato que evidencia que os ambientes são ávidos a utilizarem instrumentos 

como LA, para promoverem um melhor desempenho. 

 

4.6.2.2 Diferenças 

 

Neste item, serão destacadas algumas das diferenças descobertas nos casos que 

possuem relevância para as conclusões do trabalho: 
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Sistema de gestão de LA 
 
O caso B possui uma intranet desenvolvida para o gerenciamento das LA muito 

desenvolvida, sendo isso um fator de geração de vantagem competitiva na 
capilarização das LA. Essa Intranet funciona como um portal de conhecimento - 

neste caso, do conteúdo técnico da empresa. No caso C também se dispõe de uma 
intranet para a gestão das LA, porém desatualizada e pouco eficaz, principalmente 

na atualização e manutenção de base de dados única do conteúdo das LA. No caso 

A, utiliza-se ferramentas estáticas, planilhas eletrônicas, para gestão do 

conhecimento. 

 

Nos casos A e C, não existe uma equipe de gestão das LA; a gestão é feita de 

forma local e desintegrada. No caso B, existe uma equipe que gerencia a Intranet e 
aplica o ciclo de gestão de LA de forma completa, atuando de forma mais dinâmica, 

de modo a manter o ânimo do processo, baseando-se no controle e avaliação do 

sistema, através de indicadores de uso e participação e de pesquisa de satisfação, 

por exemplo. 

 
Tipos de conhecimento e processo de transferência 
 

Nos casos A e C, não se realizam todas as possíveis formas de transferências do 
conhecimento contido nas LA. No caso B, se usufrui de todos os tipos de 

transferência de conhecimento possíveis para os tipos de conhecimento. A forma 

pela qual a intranet está estruturada favorece os processos de transferência e é o 

principal alavancador desse processo. 

 
Mecanismos de capilarização de LA 
 

Nos casos A e C, a suficiência de mecanismos de capilarização foi classificada como 

inadequada. No caso B, foi classificada como de nível médio. Essa posição de mais 

destaque, em relação aos outros casos, em parte se deve ao processo de gestão 
mais efetivo da equipe de gestão de LA. 
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Alguns mecanismos, classificados como eficientes ou muito eficientes pela empresa 

B, as empresas A e C ou não possuíam ou eram classificados como menos 

eficientes; são eles: 

 

a) envio dirigido; 

b) disseminação ativa; 

c) disseminação reativa; 

d) portal do conhecimento; 

e) contato com outras unidades da empresas; 

f) publicações internas / jornal da empresa; 

g) intranet da empresa; 

h) envio geral pelo correio eletrônico; 

i) propagação através de especialistas; 

j) apresentações; 

k) conferências / simpósios. 

 

Outros mecanismos que as empresas B e C consideram como eficientes ou muito 

eficientes. A empresa A considerou menos eficientes, a saber:  

 

a) consultores internos; 

b) processos de auditorias internas ou externas. 

 

Os mecanismos a seguir foram considerados muito eficientes pelas empresas A e B; 

a empresa C os considerou menos eficientes. Neste caso, vale ressaltar que esses 

mecanismos favorecem empresas cujas atividades principais estão baseadas em 

projetos; por isso, faz bastante sentido eles serem bem utilizados na empresa, a 

saber: 

 

a) projetos de melhoria continua; 

b) reunião inicial de projeto; 

c) reunião final de projeto; 

d) revisões de procedimentos operacionais. 
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A empresa A considerou o mecanismo de recomendações de equipes de projeto 

como muito eficiente; as outras duas empresas consideraram como eficiente. 

 

Em muitos desses casos, principalmente os de cunho eletrônico, a Intranet tem um 

papel importante para torná-los eficientes. Os mecanismos de notificação, promoção 

e propagação de conteúdo, utilizados pela empresa B, também funcionam como 

catalisadores para promover os outros mecanismos, conseqüentemente, tornando-

os mais eficientes. Os níveis de eficiência dos mecanismos apresentam uma relação 

direta com o uso de uma ferramenta de apoio tecnológico adequada para o processo 

de gestão. 

 
Aspectos relevantes às proposições do estudo 
 

 Foi observado o seguinte: 

 

a) a empresa C tem estrutura que favorece o trabalho em equipe 

multidisciplinar, mais do que nas empresas A e B; 

b) a empresa A manifestou ter mais indicadores, relativos à medição de ganhos 
com as LA, que as outras duas, porém ainda em nível parcial; 

c) a empresa que mais disponibiliza conhecimento comum das LA é a B, 

seguida da C e depois da A. No caso da empresa B, o nível de 

disponibilidade foi considerado eficiente; para C, foi razoavelmente eficiente; 

para A, ineficiente; 
d) as ferramentas de tecnologia da informação de gestão das LA foram 

consideradas de nível adequado nas empresas B e C. Na empresa A 

ineficientes. Vale ressaltar que a crítica pode depender da cultura de 

informação das pessoas e da empresa. O que é adequado numa empresa 

pode ser excelente em outro ambiente, por exemplo. Isso não foi levantado; 
e) as empresas B e C incorporam os conteúdos das LA mais rapidamente que 

a empresa A. Esse aspecto pode conter pelo menos duas dimensões 

importantes, a complexidade do conhecimento e a agilidade dos processos e 

da gestão da empresa. Nenhum desses aspectos foi pesquisado neste 

trabalho. 
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Essas diferenças envolvem aspectos de cultura de informação e de cultura 

empresarial, entre outros aspectos que independem do escopo do processo de LA; 

talvez por isso tenham gerado diferenças. 
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5 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Neste item serão analisados os resultados obtidos na pesquisa, frente ao quadro 

teórico levantado e às proposições elaboradas para dar subsídio às conclusões e 

contribuições deste trabalho. 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Foram conceituados o fenômeno da capilarização, usado como conceito básico 
neste trabalho, as LA, as características da gestão do conhecimento, as formas e 

conceitos de transferência de conhecimento, os sistemas de gestão de LA. Além 

disso, foram levantados e caracterizados mecanismos de transferência de 

conhecimento aplicáveis ao escopo do trabalho.  

 

A partir do protocolo da pesquisa, é verificada a aplicação da teoria aos modelos 

analisados na pesquisa de campo, elaboram-se os principais resultados observados 

em relação às proposições e outros aspectos relevantes ao entendimento do papel 
de mecanismos na gestão de LA. Em seguida, conclui-se o trabalho tecendo-se 

comentários sobre a possível contribuição e relevância das descobertas oriundas da 
pesquisa de campo do trabalho, para a implantação de gestão dinâmica de LA na 

organização. Por fim, são colocadas as limitações do trabalho, apontam-se questões 

que poderão servir como sugestões para estudos futuros e externam-se 

considerações finais. 
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5.2 OS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO  

 

5.2.1 Aspectos relacionados às proposições da pesquisa 

 

5.2.1.1 Iniciativas sempre presentes de LA nos ambientes estudados 

 
A análise das semelhanças entre os três casos mostrou que as empresas possuem 

traços que aderem de forma relevante à cultura de aprendizagem organizacional, 

fato que confirma que as empresas proporcionam ambiente ávido a utilizar 
instrumentos de conhecimentos, como LA, para promover um melhor desempenho. 

Esse escopo pode ser local ou mais amplo na empresa. No caso da análise das 

diferenças, percebeu-se que os fatores que as influenciaram podem estar 

associados a pelo menos quatro aspectos relevantes, a saber: 

 
a) estágio de evolução em que se encontra a gestão de LA, relativamente à 

aplicação das ferramentas e processos que permitem a utilização de 

mecanismos de capilarização em maior dimensão, por exemplo; 

b) a cultura de informação da empresa que, de acordo com seu nível de 

exigência e necessidade, tem influência em como é classificada a 

adequação das ferramentas de tecnologia de informação que apóiam a 
gestão de LA, por exemplo;  

c) o grau de integração da gestão do conhecimento aos objetivos estratégicos 

e à cultura da empresa; 

d) as prioridades situacionais em relação à gestão de LA ou à gestão do 

conhecimento, como, por exemplo, priorizar outros projetos para 

implantação de ações para melhoria do desempenho da empresa. 

 
Esses aspectos independem do escopo da gestão das LA, evidenciando essas 

diferenças. Mostraram que os casos estudados estão em estágios diferentes em 
relação à gestão de capilarização de LA. 
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Assim, os resultados observados, nas suas semelhanças, mostram evidências que, 

de acordo com o observado, em ambientes ávidos ao aprendizado, confirmam o 
surgimento de iniciativas naturais de gestão de LA localmente, ao menos, com maior 

ou menor integração, dependendo do caso. Assim, existe potencial de alavancagem 

desse conteúdo para se ampliar o escopo de atuação da gestão de capilarização de 

LA, dentro da construção do conhecimento organizacional. Os casos A e C 

demonstram maior potencial de evolução. No caso B, a empresa encontra-se em 

estágio mais maduro, porém com muito potencial de evolução, principalmente em 

áreas menos exploradas, como segurança e lições negativas, por exemplo. 

 

5.2.1.2 Aderência ao ciclo de aprendizagem do quadro teórico 

 

Nos três casos, o ciclo de aprendizagem do quadro teórico aderiu, ou seja, pode-se 
replicar a teoria da gestão de LA no contexto estudado. Esse contexto incluiu 

características tais como: processos complexos de produção, empresas de projetos, 
alto grau de periculosidade, conteúdos típicos de LA, conhecimentos de cunho 

simples e complexo, foco da gestão de LA presente nas atividades centrais de 

geração de valor, predominantemente técnicas/operacionais, entre outras. Essas 

características englobam um escopo de aplicação de sistemas de capilarização de 
LA amplo. Porém, as empresas estudadas são indústrias, de origem nacional, 

competitivas, líderes de mercado e ávidas pela incorporação de melhorias e 

inovações.  

 

5.2.1.3 Características específicas das empresas  

 

No que se refere à gestão de capilarização de LA, a empresa A se caracteriza por 

utilizar o conteúdo repassado nas fases iniciais do projeto, proveniente de 

experiências acumuladas em projetos anteriores, principalmente. Esse 

conhecimento está contido na cabeça de pessoas (tácito), que são alocadas na 

equipe de projeto, e depende delas para ser incorporado no processo de 

desenvolvimento do novo projeto. Existem vários projetos na Empresa com pouca ou 

nenhuma integração após o início do processo de desenvolvimento e sua posterior 
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implantação, salvo quando ocorrem movimentações de pessoas entre as equipes de 

projeto.  

 

O processo de aprendizagem, nos projetos, está ancorado no conhecimento das 

pessoas, na disciplina do gestor em comunicar constantemente e consistentemente 

os objetivos e reportar o andamento do projeto. Houve manifestação no sentido de 

que isso não é suficiente para promover uma evolução desse conhecimento de 

forma mais ampla e ficou evidenciado que as ações atualmente não são suficientes 

para promover essa evolução.  Além dos objetivos de prazo, custos e resultados, 

poderiam ser incluídos objetivos de aprendizagem, principalmente no que se refere a 

disponibilizar o registro de erros e seus motivos. Assim, a capilarização dessas 

lições e potencial replicação ou adaptação para uso em projetos futuros seria viável, 

por exemplo. 

 
A empresa C tem um conteúdo vasto de LA espalhado nas áreas técnicas e 

operacionais da unidade, com pouca integração, apesar de possuir ferramenta 

computacional em rede, com conceito de repositório estático. As lições são 

capilarizadas de forma adequada ao escopo local. Estão existindo iniciativas de 
integração de conteúdos e ampliação do universo de atuação da gestão de LA. 

 
A empresa B possui a gestão de LA mais evoluída entre os três casos estudados. 

Está num estágio maduro, de acordo com as evidências levantadas e cruzadas com 

a literatura. Reúne uma gama de práticas com apoio de ferramenta de gestão 

computacional adequada ao seu uso.  

 

Possui vasto e variado conteúdo, em escopo e forma de apresentação. Está 

centralizado em banco de dados único e disponibilizado através da Intranet. 

Também existem conteúdos locais em bibliotecas, nas obras. O conhecimento 
contido nas LA é capilarizado por mecanismos interpessoais, eletrônicos, ou ambos, 

e utilizado dependendo da necessidade de suas unidades de produção, no caso, as 

obras e projetos, que estão espalhados geograficamente. A rotina diária de trabalho 

faz com que muitas pessoas passem pela intranet, gerando visibilidade ao conteúdo. 

Mesmo assim, existem conteúdos, de cunho tácito e explícito, não registrados na 

memória técnica (intranet). O fator que promove ou impede o registro desses 
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conteúdos depende de mecanismos interpessoais de promoção local e do perfil do 

gestor e da equipe que gerencia a obra, conforme evidências observadas na 

pesquisa. Usam-se eficientemente os mecanismos de capilarização disponíveis e se 

busca atingir a suficiência de mecanismos de forma dinâmica pela equipe de gestão 
do sistema de gestão de LA. 

 

5.2.1.4 Resultados sobre os mecanismos de capilarização de LA 

 

Neste item, serão discutidos os resultados observados referentes ao uso dos 
mecanismos e seu impacto na gestão de capilarização das LA. 

 

Pôde-se verificar a presença de todos os mecanismos em pelo menos um dos casos 

estudados, o caso B, com exceção de disseminação pró-ativa e story telling, que não 

apareceram em nenhum dos casos. Nos casos A e C, existe a possibilidade de 

ampliar o uso dos mecanismos eletrônicos e de telecomunicação, principalmente. 

 

Constataram-se evidências fortes que, nos casos A e C, o potencial de tipos de 

transferência de conhecimento possível dos mecanismos utilizados não é explorado 

adequadamente, fazendo com que se percam oportunidades de capilarização do 
conteúdo de LA, potencialmente úteis em outros projetos ou setores da empresa, ou 

exista duplicidade de conteúdo nas bases de dados, por exemplo. No caso B, isso 

se evidenciou de uma forma menor, pois se verificou que existe a exploração do 

potencial de transferência dos mecanismos utlizados. Porém, nos três casos 

estudados foram observadas evidências de que os mecanismos não são suficientes, 
hoje, para uma capilarização adequada das LA. Opinião externada por todos os 

entrevistados também. 

 

Nos casos A e C, há uma predominância de uso de mecanismos interpessoais. No 

caso B, existe o uso tanto de mecanismos eletrônicos ou impessoais quanto 

interpessoais. Os mecanismos interpessoais foram classificados como muito 

eficientes ou eficientes para suas finalidades de uso em todos os casos. Os 

mecanismos eletrônicos utilizados na empresa B também foram classificados como 

eficientes. Nos outros dois casos, quando existia o uso de algum deles, foram 
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classificados como menos eficientes. A evidência da eficiência ou não do 

mecanismo está associada a duas diferenças observadas entre as empresas. A 
primeira está relacionada à qualidade da ferramenta de apoio à gestão de LA. Nos 

casos A e C, são repositórios estáticos. No caso B, existe uma ferramenta bem 
estruturada, flexível, integrada e ativa para gestão das LA, classificada como um 

portal da memória técnica da empresa. A segunda está relacionada à gestão 
propriamente dita do sistema de LA, no caso B existe uma equipe que gerencia o 

sistema e toma atitudes pró-ativas, para manter o “ânimo” do sistema, e há 

preocupação constante em adequá-lo às necessidades de forma dinâmica, 

disparando-se atualizações de versões, conforme a necessidade. Nos outros dois 

casos, o controle é local, falta estrutura de integração e gerenciamento centralizado 

para apoio da capilarização. Esses fatores trazem evidências de que o apoio 

tecnológico adequado e a gestão do sistema alavancam o uso dos mecanismos no 

processo. A partir dessas afirmações há evidências que o papel da tecnologia da 

informação no processo pode permitir a integração do conteúdo explícito, 

independentemente de sua complexidade, através da comunicação, promoção e 

propagação adequada, e isso pode motivar a troca tácita a partir do interesse ou 

necessidade das pessoas ou comunidades no conteúdo em questão, por exemplo. 

 

No que se refere à complexidade do conteúdo, as lições de conteúdo simples, como 

no caso de Lições de Um Ponto, no caso C, podem facilmente ser capilarizadas por 

mecanismos impessoais ou eletrônicos. Quando mais complexo o conteúdo de uma 

lição, o exercício de mecanismos interpessoais prevalece; mesmo existindo a 

explicitação do conteúdo, é importante o contato interpessoal para a transferência, 

de forma a auxiliar no entendimento e interpretação correta. Por exemplo, no caso 

da empresa A, quando da atuação de especialistas ou mentores na capacitação das 

pessoas, para absorverem as alterações de procedimentos operacionais oriundas de 

lição aprendida. Não basta ler o manual de procedimentos gerado ou revisado, por 

exemplo. 

 

Outro aspecto observado está na replicação ou adaptação do conteúdo para 

utilização do conhecimento. Em todos os casos estudados, percebeu-se a 

possibilidade de replicação de conteúdo, como nos casos das Lições de Um Ponto, 

no caso C, e o uso de procedimentos uniformes de gerenciamento de riscos, tanto 
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no caso A quanto no B. Ou seja, o conteúdo está disponível e pronto para uso ou 

reuso. O uso de mecanismos de transferência adequados, nestes casos, pode ser 

suficiente. A replicação alavanca mais facilmente o uso de conteúdo ou 

conhecimento.  

 

A oportunidade de adaptação se dá, principalmente, com a utilização de 

mecanismos de notificação, promoção e propagação de conteúdo que são mais bem 

viabilizados pelo uso de mecanismos eletrônicos. Assim, o potencial usuário procura 

ou é informado de conteúdo que, com adaptação ou abstração do conteúdo para o 

seu caso, pode servir para a resolução de seu problema ou para acelerar a adoção 

de prática que irá favorecer fatores como rapidez, custo e qualidade na introdução 

de um produto ou na operação de um processo, por exemplo. Houve evidência de 

situações de abstração e adaptação de conteúdo, no que se refere à adoção de 

técnicas específicas em métodos de construção, adoção de equipamentos em obras, 

entre outros, no caso B.  

 

No caso de projetos, há evidências de que, quanto mais se incorpora experiências 

comprovadas de projetos passados aplicáveis ao escopo novo e de LA incorporadas 

durante o desenvolvimento e implantação do projeto, maior é o desempenho do 

projeto. Por exemplo, no caso A, a adoção das experiências de projetos de produto 

anterior, incorporação das lições de campo e incorporação de lições de manutenção 

integrada permitiu a fabricação de um produto de alta aceitação pelo mercado e de 

sucesso reconhecido, dada a adequação de suas características às necessidades 

do mercado e o recorde nos baixos custos de manutenção. Pelo exposto, existem 

evidências de que devem ser utilizados mecanismos que promovam a replicação e 
adaptação de conteúdos de LA. Ou seja, há evidências de que, quanto mais se 

capilarizar o conhecimento das LA, maior a chance de seu uso, seja de forma 

replicada ou adaptada, e isso promove maior desempenho empresarial. 

 

Há evidências de que, quanto mais tácito o conhecimento, melhor os mecanismos 

interpessoais. Também, foi observado que, se mais complexo o conteúdo, a 

explicitação por si só não garante a absorção do conhecimento. Além da 

explicitação, é necessário esforço através de mecanismos interpessoais para 

verificação, treinamento e capacitação das pessoas, para o uso adequado e 
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incorporação de competência. Como, por exemplo, as revisões preliminares e 

críticas dos conteúdos das LA de campo, no caso A. Isso faz com que as práticas 

comuns de uma atividade realizada por uma pessoa sejam incorporadas com 

conteúdos adicionais, cada vez mais complexos em volume e contexto. Assim, esse 

knowhow se torna intransponível ou mais difícil de copiar. Esse é um fator que pode 

trazer vantagem competitiva sustentável. 

 
No caso A, a capilarização de LA para os projetos se evidenciou através de 

transferência próxima ou vizinha no inicio de um desenvolvimento, com a 

incorporação de experiências anteriores; porém, se perde a chance de introduzir 

outras melhorias, através de transferências próximas no decorrer do projeto, pois 

durante o desenvolvimento só ocorrem transferências do tipo seqüencial. A equipe 

não olha para fora do projeto em questão, só visualiza seu conteúdo. Os 

mecanismos de integração podem melhorar esse aspecto, pois se evidenciou essa 

prática no caso B, onde se promovem transferências próximas, seqüenciais e até 

distantes durante as fases de desenvolvimento e execução do projeto, por exemplo. 

Ou seja, o uso de mecanismos de integração, notificação, promoção e propagação 

permitem a ampliação dos objetivos da capilarização, ampliando os benefícios com a 

incorporação maior de conhecimento no processo. 

 

Foi evidenciado, também, para o caso de projetos, que transferência especialista é 

fundamental para a incorporação de conteúdos, como nos casos dos integradores 

de LA e dos “olheiros” (mentores) de geração de LA, nos casos A e B, 

respectivamente. 

 

A combinação do uso de mecanismos integrados (interpessoais e eletrônicos) 

promove de forma mais dinâmica a gestão de LA. Porém, fica evidenciado pela 

pesquisa que a gestão efetiva de conhecimento, que envolve a capilarização e uso 

efetivo, é alavancada pelos mecanismos face a face, interpessoais. 
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5.2.2 O impacto das LA na vida organizacional 

 

O papel das LA é prevenir a recorrência de erros, acidentes, retrabalhos e aumentar 

o desempenho dos processos empresariais, de forma local ou em dimensão mais 

ampla, trazendo benefícios em custos e qualidade de forma geral. 

 
As LA são instrumentos de conhecimento onipresente em qualquer ambiente 

organizacional. Em específico no estudo, foi evidenciado como o principal 

instrumento de gestão de conhecimento nas empresas, nos casos A e B, 

principalmente. No caso C, havia outros instrumentos de conhecimento presentes, 
porém a atividade maior de gestão do conhecimento se origina das LA.  

 
Outra característica de impacto observada foi que as LA são geradas, se capilarizam 

e são úteis nas atividades centrais de geração de valor da empresa. Isso não 

desmerece outros instrumentos de conhecimento; porém, no contexto estudado 

prevaleceu essa priorização no nível técnico/operacional local, prioritariamente, com 

exceção do caso B, que tem uma capilarização maior.  

 

Foi evidenciado, também, que possíveis esforços massivos, em iniciativas de gestão 

do conhecimento de forma global na organização, não foram realizados ainda. Os 

projetos estão em andamento. A importância estratégica da replicação dos 

conteúdos para outros ambientes está sendo priorizada, com os projetos de gestão 
de conhecimento em andamento nos casos A e C. O sistema de gestão de LA da 

empresa B se confunde com a gestão de conhecimento da empresa, carecendo de 

uma importância estratégica maior, de modo a envolver algumas equipes não 

comprometidas e ampliar o escopo de atuação, de acordo com as necessidades 

estratégicas da empresa. Essas evidências mostram o papel importante do conteúdo 

das LA em termos de, como alavancador de resultados locais, ser uma das 

competências na criação de vantagem competitiva ampla na empresa, pois sua 

origem está nas atividades centrais da empresa, conforme observado anteriormente. 

 

A lição aprendida em forma de casos, principalmente, pode permitir abstração do 

conteúdo para situações semelhantes, parecidas em contexto e não 
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necessariamente em conteúdo, pois a idéia está presente no registro (explicitação) 

da lição aprendida. O gerenciamento integrado desse conhecimento permite uma 

expansão do mesmo para sua adaptação para uso. Isso, por sua vez, pode gerar 

uma nova lição aprendida, ou seja, formando um ciclo de desenvolvimento ulterior 

virtuoso. 

 
Assim, podemos concluir que as LA constituem um conglomerado de sistemas de 

gestão de conhecimento local que, quando agregados, podem se tornar um corpo 

interligado e capilarizado pelos conhecimentos individuais de cada sub-sistema de 

LA. Um sistema de gestão de LA poderá catalisar a transferência do conhecimento, 

que está nas mentes das pessoas da empresa, em um ativo valioso do acervo do 

conhecimento empresarial, através de conteúdos e competências. As formas de 

gestão de conhecimento do passado, que verticalizavam o conhecimento explícito 

em repositórios de dados, por exemplo, não conseguiram agregar as pessoas pela 

sua impessoalidade e o processo reativo de acesso. Se forem usados mecanismos 

de integração e agregação de conhecimento e das pessoas, pode-se capilarizar os 

conteúdos de forma a promover uma cultura da aprendizagem efetiva e gerar um 

novo enfoque na gestão do conhecimento. Enfoque esse real, prático e aplicável de 

forma efetiva para aquilo que gera valor para a empresa e o mercado. O 
conhecimento das LA tem cunho local; cabe saber em que situação poderá servir à 

organização, em outros locais ou globalmente. Assim esforços de foco melhor do 

conteúdo poderão resultar em mais resultado. Por exemplo, o aproveitamento de 

conhecimento entre as obras, as lições do campo, as lições de um ponto, nos casos 

B, A e C, respectivamente, podem se tornar conhecimento com foco colaborativo e 

não de uso individual e local, como observado na pesquisa. 

 

5.2.3 O papel dos mecanismos de capilarização das LA e da tecnologia da  
  informação 

 

Os mecanismos servem para permitir que seja capilarizado o conhecimento de 

forma adequada, para a pessoa certa, no momento e contexto certos, alavancando o 

conhecimento empresarial. 
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No escopo da pesquisa, a maioria dos mecanismos que prevaleceram como 

eficientes foram os interpessoais. Existem evidências disso no processo de 

movimentação das pessoas entre projetos, no caso A, por exemplo. Um dos 

principais objetivos dos mecanismos interpessoais é efetivar de fato a gestão de 
capilarização das LA. A limitação desses mecanismos está no escopo que é 

atingido. A riqueza do conhecimento é alta e o alcance da capilarização é local. Eles 

promovem o uso e capilarização local do conhecimento. 

 
No caso B, foi evidenciada uma evolução no processo de gestão de LA com a 

introdução da tecnologia da informação e os mecanismos eletrônicos que vieram a 

existir com ela. O processo foi baseado em um projeto de intranet especificamente 

desenvolvida para a memória técnica da empresa B, e suas versões evoluíram de 

acordo com as necessidades de novas funcionalidades, para promover melhor a 

capilarização das LA.  

 

Primeiro vieram diversos encontros interpessoais, que resultaram em uma rede de 

geradores, especialistas e usuários que criaram conteúdo. Provocou-se o processo 

de aprendizagem por meio do compartilhamento de idéias que cresceu e 

demonstrou ao público a importância do compartilhamento e a possibilidade de 

participar como gerador de conhecimento. Depois de se ter uma massa crítica e 
instalada a cultura de geração de aprendizado e uso de LA, foram introduzidos as 

ferramentas e os mecanismos para promover uma integração maior do processo de 

capilarização das LA, tendo-se em vista um gerenciamento mais efetivo do 

conteúdo. Fica evidenciado que este é um processo que surgiu para depois ser 

organizado e estruturado. Mostrou-se, nesse caso, como um processo de sucesso 

no caso B. 

 

A tecnologia tem um papel fundamental, de integrar os conteúdos e promover o 
maior uso do sistema de LA. Dá fluidez e maior velocidade ao processo. Além disso, 

permite o uso de mecanismos eficientes, conforme evidenciados, para uma atuação 

mais ativa na notificação, promoção e propagação do conhecimento, funções de 

busca, processo integrado dos mecanismos de gestão do ciclo de aprendizagem, 

dependendo do caso. Existem tecnologias e sistemas especialistas, do tipo Case 
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Based Reasoning e Monitored Distribution, por exemplo, que podem ser usados 

conforme a necessidade evolutiva do sistema, citados no referencial teórico. 

 

Conforme observado no caso B, a tecnologia de informação funciona como o 
integrador das atividades viabilizadoras do ciclo das LA, através dos mecanismos 

eletrônicos, promovendo a integração dos subprocessos, além de permitir coletar, 

validar, explicitar e usar ou reusar o conteúdo.  Assim, esses mecanismos servem 

para provocar e promover a cultura de aprendizagem dos líderes ou gestores, para 

cima e para baixo. O processo envolve o gestor, provocando a base para geração e 

uso de LA que redundam em resultado para a empresa, o qual é valorado pela alta 

gestão que, por sua vez, apóia os gestores a promoverem o ciclo. Ou seja, há 

evidências de que a estrutura middle-up-down  também foi promovida. 

 

O sistema e os mecanismos utilizados permitem que sejam encurtadas as distâncias 

entre autores de conhecimento e seus potenciais receptores, seja para casos de 

transferência de conhecimento tácito, explícito ou ambos, o que foi evidenciado pelo 

conteúdo da pesquisa no caso B, principalmente. A complexidade ou simplicidade 

do conhecimento é tratada conforme a rede ou comunidade de troca precisa se inter-

relacionar para garantir a efetividade da capilarização ou da transferência do 

conhecimento, por encontros de capacitação ou propagação, por exemplo. Essas 

iniciativas também servem para promover a confiança mútua entre quem transfere e 

o receptor, pelos contatos e relacionamentos promovidos. 

 

O uso de tecnologia da informação, bem estruturada e utilizada para alavancar a 

capilarização do conhecimento, favorece a eficiência dos mecanismos de 

transferência, conforme evidências apresentadas no caso B, que possui uma intranet 

bem estruturada e bem avaliada na pesquisa de satisfação pelos usuários, em 

função dos resultados percebidos. 

 

Isolados os fatores culturais da empresa, outro papel potencial a ser exercido com o 

uso de mecanismos de capilarização de LA é que eles poderão servir como 

elementos de verificação das lacunas da cultura de aprendizagem, das 

características de conhecimento dos receptores, entre outros fatores que envolvem o 

ambiente de criação. Através do acompanhamento de uso do sistema e da análise 
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dos mecanismos de capilarização utilizados, a gestão poderá tomar medidas para 

promover a correção de rumo ou alterar as estratégias de gestão das LA, por 

exemplo. No caso B, há evidências dos mecanismos de promoção e incentivo que 

são adotados para manter o “ânimo” do sistema. 

 

Assim, a tecnologia tem que estar compromissada com a integração dos 

mecanismos eletrônicos e os interpessoais, e vice-versa, para poder enaltecer o 
processo de capilarização de LA, fechando o ciclo da comunicação,  de modo a 

atingir o escopo almejado. 

 

Essas combinações entre processo de geração, compartilhamento e sistema de 
apoio à gestão de LA tende a atrair as pessoas a usar e participar cada vez mais do 

sistema. As evidências dos resultados de avaliação do sistema, no caso B, onde se 

utiliza processo fácil e apoiado em formato de registro, taxonomia coerente com as 

áreas de decisões e processos da empresa, mecanismos de incentivo e 

reconhecimento estruturados, formato diretos de documentos, fotos e vídeos, por 
exemplo, permite alavancar o conhecimento das LA na empresa. 

 

5.2.4 Os sistemas de gestão de LA  

 

Neste item, serão colocadas algumas características e lacunas observadas nos 
sistemas de LA estudados. 

 

5.2.4.1 Características 

 

Nos casos A e C, os sistemas de gestão são, predominantemente, grandes 

repositórios locais de LA estáticos e com conteúdos possíveis de incorporação ao 

sistema empresarial. No caso A, as lições são regularmente alimentadas e 

consultadas. São feitos esforços para incorporação do conteúdo ao sistema de 

gestão dos projetos e procedimentos operacionais, entre outros. No caso C, houve 

evidências de conteúdos, possíveis de incorporação ao sistema empresarial, que 

não são incorporados. Pelo exposto, há evidências de que, quando há lições 
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estocadas com possibilidade de incorporação e não são incorporadas, não existe 

uma gestão do processo de ciclo de LA efetiva. Pois, conteúdos que deveriam virar 

rotina estão disponíveis para consulta e possível adoção de cunho corretivo; 

portanto, perde-se a oportunidade de incrementar o conhecimento empresarial.  

 

Os conteúdos estocados devem ser lições referentes a processos específicos, 

situações de incidentes, por exemplo, cuja incorporação está limitada ao patamar 

tecnológico do sistema empresarial em questão ou são independentes do processo 

empresarial, servindo para utilização do tipo corretiva.  

 

Exemplos disso podem ser lições contendo processos de construção em situações 

específicas ou alternativas que foram inviabilizadas economicamente, citadas no 
caso B. Assim, o número de LA que podem ser incorporadas ao sistema empresarial 

deve ser zero no arquivo de LA. Essas devem se tornar parte integrante das regras 

e procedimentos.  

 
Foi constatado que o sistema de gestão de LA evolui de forma efetiva quando tem 

apoio da alta gestão e é gerenciado por uma equipe de gestão de LA. Comparando 

as gestões entre os três casos, no caso B a gestão se destaca em relação a do caso 

A, na qual se destaca mais do que no caso C. No caso B, há uma equipe de gestão 

de toda memória técnica. No caso A é responsabilidade do gestor do projeto e seus 

integradores no escopo do projeto; no caso C, as lideranças locais promovem o 

processo de forma isolada.  

 

Aspectos de acesso e localização fácil são fatores importantes para o sistema de 
gestão de LA. No caso B, ficou evidenciado que é fundamental que a taxonomia 

faça a ligação com os processos decisórios das áreas. 

 

Outro fator observado é tornar o sistema parte da rotina diária dos usuários, ou seja, 

ele tem que passar por tela inicial, por exemplo, que permite contato com os 

conteúdos, notícias de lições, propaganda de eventos, entre outros. 

  

Os processos de coletar, validar e adotar ocorrem de uma forma adequada dentro 

do campo de atuação dos casos estudados, em nível local. No caso B, o objetivo é 
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mais amplo, porém ainda existem incorporações de cunho local, principalmente em 

casos de lições negativas.  

 

5.2.4.2 Lacunas 

 

Os seguintes pontos foram evidenciados como lacunas:  

 

a) a validação (combinação) e a capilarização (internalização) em esfera mais 

ampla é limitada, principalmente nos casos A e C. Conseqüentemente, a 

explicitação e o uso não são suficientes para poder promover melhor 

desempenho;  

b) os métodos de disseminação estão desassociados dos processos-alvos ou 

das áreas de decisões; 

c) falta de foco estratégico; 

d) falta de se combinar mais conhecimento comum, para torná-lo mais 

complexo e tácito. 

 

5.3 CONCLUSÕES 

 

Existem evidências, na pesquisa, de que as empresas propiciam ambientes 

apropriados para que as pessoas possam promover geração, compartilhamento, 
transferência e uso de LA, principalmente nos seus processos centrais. Os 

mecanismos de capilarização estudados neste trabalho, integrando os interpessoais 

com os eletrônicos, são os grandes alavancadores desse processo, quando 
utilizados para dinamizar a gestão das LA. Ficou evidenciado, também, que esses 

mecanismos não são suficientes para atingir esse objetivo, principalmente nos casos 

A e C.  
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5.3.1 Contribuições teóricas: gestão dinâmica de capilarização de LA 

 

A partir das evidências do estudo e da análise dos mecanismos inseridos nos 
processos de gestão de LA, serão propostos fatores e direcionadores para poder 

permitir a gestão dinâmica de capilarização das LA. Essas foram as “Lições 
Aprendidas” do trabalho. 

 

De acordo com Manville e Ober (2003), estamos na economia do conhecimento, 

porém os sistemas de gerenciamento e governança estão presos na era industrial. 

Além disso, afirmam que há a necessidade de um modelo novo. Ironicamente, o 

modelo novo que é proposto é baseado no sistema de governança da antiga cidade-

estado de Atenas, na Grécia, que implantou esse modelo há 2500 anos atrás. 

Ergueu-se como uma potência política e econômica sem precedentes. O segredo foi 

dar voz direta aos seus cidadãos e um papel ativo na governança cívica. Os autores 

propõem que se construa uma empresa de cidadãos.  

 

As contribuições deste trabalho serão norteadas por alguns princípios, estruturas e 

construtos propostos por Manville e Ober (2003) trazendo um ambiente de gestão 
mais propício às evidências observadas na pesquisa para a gestão dinâmica de LA.  

  

Alguns vícios da era industrial: 

 

a) direitos de propriedade são cedidos aos provedores do capital financeiro e 

não aos de capital intelectual; 

b) as pessoas são motivadas através de incentivos Pavlovianos;  

c) a autonomia (empowerment) é limitada e não-orientada. 

 

Esses três elementos terão que ser revistos para promover um ambiente de geração 

e compartilhamento de conhecimento. Estes elementos, entre outros fatores 
contribuem para promover a gestão estática de LA. 

 

A gestão estática da gestão de LA está relacionada a um estoque de LA em 

repositórios ou banco de dados. A gestão dinâmica prevê um fluxo do conhecimento 
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pela organização toda, neste trabalho compreendido como uma capilarização, de 

forma metafórica. Envolve a possibilidade de fazer fluir o conhecimento pela 

organização, estar sempre disponível para fazer parte dos processos de trabalhos 

críticos ao conhecimento para o desempenho empresarial, através do seu uso ou 

reuso. É comparável ao “oxigênio” das “células” do “corpo empresarial”. Esse fluxo 

tem que fazer parte da sobrevivência da empresa; as pessoas devem se sentir parte 

integrante dele, participando e usufruindo de seus conteúdos e das possibilidades 

que poderão ser criadas de trocas entre pares, visando facilitar o trabalho, aumentar 

a complexidade do conhecimento comum da empresa e, conseqüentemente, a 

possibilidade de contribuir para maior competitividade da empresa. 

 

De acordo com Manville e Ober (2003, p. 49, tradução nossa): 

Em Atenas [...] o processo único participativo de seu sistema 
democrático ajudou a libertar a criatividade dos Atenienses e 
canalizar seus caminhos de forma a fazerem o maior bem à 
sociedade como um todo. O sistema teve sucesso em harmonizar  a 
iniciativa individual e a causa comum. Isso sintetiza, precisamente, a 
necessidade do que as empresas  de hoje precisam conquistar, se 
quiserem desdobrar todo poder de suas pessoas e prosperar na 
economia do conhecimento. 

 

Ou seja, os princípios contidos na citação são coerentes com os aspectos 

observados na pesquisa.  

 

Aí se pergunta, por que o modelo ateniense foi tão vitorioso e qual o seu 

relacionamento com as empresas hoje? 

 

De acordo com Manville e Ober (2003, p. 50, tradução nossa): 

Primeiro, o sistema não era imposto ao povo Ateniense, porém 
evoluiu de forma orgânica a partir de suas necessidades, crenças e 
ações. Era tanto um espírito de governança quanto um conjunto de 
regras ou leis. Qualquer estrutura gerencial, para ter um significado 
verdadeiro aos trabalhadores do conhecimento, deve surgir 
naturalmente das suas próprias aspirações e iniciativas desses 
trabalhadores. 

 

Neste caso, as evidências da pesquisa mostraram que a gestão mais efetiva dos 

ambientes estudados foi o do caso B, no qual a evolução do sistema de gestão de 
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LA ocorreu de forma natural e se expandiu de acordo com as necessidades, 

incorporando tecnologia de informação para apoio e integração dessas aspirações e 

iniciativas de forma específica, personalizada, aberta e flexível.  

 

De acordo com Manville e Ober (2003, p. 50, tradução nossa): 

Em segundo lugar, o sistema era holístico, pois informava todos os 
aspectos da sociedade, tal como uma cultura corporativa 
produscente deve informar todos os aspectos da organização e seu 
gerenciamento. A democracia Ateniense encampava estruturas 
participativas para a tomada de decisões, resolução de disputas e 
gerenciamento de atividades. Possuía, também, valores comunitários 
que definiam o relacionamento entre pares, e tinha um conjunto de 
práticas e envolvimento que asseguravam a participação ampla de 
todos os cidadãos. Observando mais cuidadosamente a essa 
arquitetura de cidadânia, temos dicas de como as organizações de 
negócios poderão ser no futuro. 

 

Essa citação pode ser abstraída para o subsistema de gestão de LA e ser 

relacionada ao processo de capilarização das LA, com valores, regras e escopo pré-

estabelecidos para permitir a maximização da participação e envolvimento das 

pessoas no processo. Os aspectos citados, referentes à estrutura de participação, 

sugerem estruturas chatas (horizontais) permitindo que haja permeabilidade, 

inicialmente entre os indivíduos, passando para as equipes e, por fim, atingindo um 

universo mais amplo na organização. Isso sugere a aplicação do Ba orgânico citado 
neste trabalho. Essa “cidadania”, no caso da empresa e das LA, pode transcender 

os membros da organização e encampar todas as partes (stakeholders) envolvidas 

no processo de gestão. Por exemplo, clientes integrados ao processo de geração de 

lições de campo, a exemplo do visto no caso A. 

 

De acordo com Manville e Ober (2003, p. 52, tradução nossa), ainda: 

Em última instância, a cidadânia deve ser expressa em ações, em 
práticas do dia-a-dia, senão se deteriora em burocracia, rotinas e 
interesses pessoais...porém, para os Atenienses, as práticas da 
democracia não eram só sobre “praticar cidadania” mas, também, 
“aprender cidadania”. Continuamente era refinado seu entendimento 
dos trabalhos de democracia, através de ações e interações em 
praças públicas, em pápeis de liderança e em júris de julgamentos. 
As práticas que animavam o sistema ateniense podem ser divididas 
em sub-grupos, porém era essencial pensar neles na sua totalidade. 
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Os paralelos evidenciados nos resultados da pesquisa corroboram com o colocado 

na citação. A criação do hábito diário de praticar a gestão de LA, a importância do 

exercício da interação para incorporação do conhecimento relevante que rege as 
atividades, as atitudes da liderança em manter a “chama acesa” do processo - 

fatores que permitem a incorporação cada vez maior de conteúdo complexo, tácito, 

com contexto próprio, o que poderá permitir que o sistema seja mais competitivo. A 

importância disso está em se  poder agregar as partes no todo, focos de 

conhecimentos locais, por exemplo, agregando-se ao todo. Esses aspectos são 

reforçados pela citação a seguir, de acordo com Manville e Ober (2003, p. 52, 

tradução nossa): 

Práticas de acesso garantiam que todo cidadão ateniense tinha 
oportunidade livre e igual para praticar sua própria 
governança...Atenienses compartilhavam seu conhecimento 
participando in foruns de iniciativas tanto em nível local quanto em 
nível do Estado.  

 

De acordo com Manville e Ober (2003, p. 52, tradução nossa): 

Práticas de processos eram essenciais para garantir que as 
deliberações, tomadas de decisão e execuções fossem realizadas de 
forma consistente, justa e a tempo. Os cidadãos buscavam 
consenso, tomando decisões baseadas na confiança entre indivíduos 
bem intencionados. 

 

Essa citação parafraseia de forma muito precisa o arquétipo do ciclo de 
aprendizagem de LA e mostra todos os aspectos suportados pelo quadro teórico 

levantado e pelas evidências da pesquisa. Porém, ela será completada pela citação 

seguinte, que trata das práticas de conseqüência que envolve o controle e a 

medição do processo, para permitir se auferir resultados, checar eficácia de atitudes 

e permitir reconhecimento. Assim, de acordo com Manville e Ober (2003, p. 52, 

tradução nossa): 

Práticas de conseqüência garantiam que os cidadãos não viessem a 
ver o processo como um fim nele mesmo (receita certa para a 
burocracia); ao contrário, mantinha-se o foco em conquistas práticas 
e resultados concretos. Outro conceito fundamental nos resultados 
da sociedade era o conceito de mérito....além de conceitos de 
enfrentar o processo. 
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Além disso, Manville e Ober destacam que essas práticas eram governadas por um 

guarda-chuva de práticas de jurisdição, ou seja, de escopo. Essas garantiam que 

cada decisão era tomada no lugar certo, pelas pessoas certas e no tempo certo. 
Esses aspectos também são aplicáveis ao processo de gestão de LA. A conjugação 

dessas práticas permite que seja executado um ciclo sistemático e estruturado de 

capilarização de LA com revisão das ações para alteração ou tomadas de atitude 

para garantir desempenho. 

 

Para concluir os aspectos relacionados aos paralelos com a democracia ateniense, 

de acordo com Manville e Ober (2003, p. 53, tradução nossa): 

Um dos obstáculos que a empresa terá que ultrapassar será a 
necessidade de definir claramente o que constitui um “cidadão” na 
empresa. Quais os benefícios, direitos, deveres e responsabilidades 
[...] Quem incluir no processo? [...] Fornecedores entrariam? Como 
gerenciar os vários níveis de cidadânia? Como distribuir prêmios e os 
direitos de propriedade (ownership) [...] são decisões difíceis [...] uma 
coisa porém, é certa: o processo de cidadania não pode ser imposto 
de cima. Tem que resultar das ações e crenças dos próprios 
cidadãos...será um processo dependente de tempo, experimentação, 
de fracassos e sucessos. 

 

Essa última citação, como paralelo ao trabalho, pelas evidências observadas, 

demonstra que o processo nasce e cresce por si só. Surge pela interação das 

pessoas e que, a partir daí, é necessário que se defina a estrutura que poderá ser a 

semente que, se bem regada, poderá fazer com que a empresa se torne uma 

empresa de cidadãos atuantes em torno de seu Estado, contribuindo para o seu 

bem comum. Os mecanismos serão os meios para fazer com que seja promovido 

esse processo. 

 
Os cidadãos, sendo provocados a participar, atuarão na geração de LA, que irão ser 

socializadas, externalizadas, combinadas e, a partir de sua notificação, promoção e 

propagação, permitirão a capilarização do conhecimento contido nelas pelo escopo 

individual, de equipe e global. Ou seja, ao invés de usar uma estrutura verticalizada, 

piramidal, se propõe uma estrutura de pirâmide invertida. Ou seja, Invertendo o 

iceberg, ampliando o explícito, que é fácil de articular, incorporando mais 

conhecimento tácito, oculto, difícil de ser copiado, deixando na ponta, submersa no 

fundo, as práticas comuns que são difíceis de definir, conforme Esquema 16: 
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Esquema 16 - O iceberg invertido do conhecimento 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
Pelas características dos mecanismos de capilarização, quanto mais riqueza tem o 

conhecimento menor seu alcance, e vice-versa. O sistema de gestão de LA pode ser 

usado para diminuir as distâncias entre partes, através do uso de mecanismos de 

notificação que podem promover o conteúdo explícito, a partir do qual se pode 

permitir a interação entre interessado (receptor) e autor (quem transfere), permitindo-

se a transferência do conteúdo de forma mista, explícita e tácita. Exemplos 

evidenciados no caso B demonstraram isso.  

 

Essa dinâmica de promoção, notificação e propagação permite que sejam 

evidenciados os geradores de conhecimento que, no caso B, viram consultores 

internos daquele conteúdo. Junto com os eventos incentivados, de milhagem do 

conhecimento, vistos no caso B, e a propaganda realizada durante a época do 

prêmio, no caso B, tem-se evidências da criação de um “mercado de conhecimento 

interno”, onde os produtos são os conteúdos gerados. Os mecanismos de 

capilarização promovem esse fenômeno. Esse mercado interno, além do impacto na 

motivação e incentivo dos participantes, permite que sejam associadas as 

competências e o talento de cada um, a partir do cadastro de autores ou 

publicadores. Criando um fórum dos notáveis que podem ser consultados. 
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Os workshpos da SELLS mostram evidências de que a gestão de LA evoluiu de um 

processo de análise e discussão de tópicos para uma discussão de um processo de 

gestão estruturado. Entre 1999, quando foram iniciados os workshops, e a metade 

de 2001, os temas eram em torno de metodologias, sistemas, casos e temáticas 

genéricas. A partir da segunda metade de 2001, as temáticas evoluíram dentro de 
um processo mais parecido com a construção de um ciclo de LA; os temas foram os 

seguintes:  

 

a) 2001/2 – Integração das Lições Aprendidas; 

b) 2002/1 – Planejando para o sucesso; 

c) 2002/2 – Utilizando Lições Aprendidas; 

d) 2003/1 – Métricas e as Lições Aprendidas; 

e) 2003/2 – Conseguindo participação total através da motivação; 

f) 2004/1 – Auto-avaliação e análise das Lições Aprendidas: por que não cai a 

ficha? ; 

g) 2004/2 – Medindo nosso sucesso.  

 

 
Isto sugere que um processo de repositório de LA evoluiu para um sistema de 

gestão dinâmica de capilarização de LA, legítimo, que foca processos-chaves de 

geração de valor e que poderá se integrar ao dia–a-dia das pessoas. No caso da 

SELLS, seu sistema atende muitos associados e o foco principal das LA é 

prevenção de ocorrências acidentes em ambientes que operam com energia elétrica, 

atômica, entre outros correlatos. Pode-se intuir que essa gestão poderá ser a 

semente para um sistema de gestão do conhecimento da empresa, incorporando 

não só conteúdos de cunho técnico/operacional, mas também aproveitando os 

dados contidos nele para a gestão de capital intelectual e a ampliação de outros 

conteúdos de forma consistente e focada em potencializar a obtenção de resultados 

efetivos.   

 

Os princípios, fatores e observações colocadas neste item podem contribuir para a 
implantação de uma gestão dinâmica de LA temperada por um conjunto de 

mecanismos integrados que permitem sejam viabilizados os subprocessos do ciclo e 
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que se mantenha a espiral do conhecimento ativa, através de uma atuação gerencial 

pró-ativa, baseada em fatos e resultados. Assim, poderão se conduzir mudanças e a 

incorporação de atitudes que possam aproveitar as vantagens de integração da 

tecnologia e da atuação das pessoas, para que o processo evolua de estágios 

reativos para pró-ativos de disseminação. O processo tende a ficar cada vez mais 

sofisticado e com possibilidades maiores de ter impacto efetivo na competitividade 

empresarial. 

 

5.3.2 Limitações do estudo 

 
O estudo foi realizado num contexto industrial e as LA estavam presentes 

fortemente nas atividades técnicas e operacionais.  

 

Outra limitação já prevista no projeto, porém confirmada na pesquisa, é que não foi 

possível externar as conclusões para as outras áreas das empresas. 

 

As empresas analisadas não possuíam uma gestão do conhecimento ampla; suas 
iniciativas de gestão do conhecimento estão focadas na gestão de LA. Essa 

limitação não permitiu aferir o impacto da gestão das LA dentro de um escopo de 

gestão de conhecimento mais amplo.  

 

5.3.3 Pesquisas futuras 

 

Pode-se ampliar o alcance da pesquisa de várias formas, pois se verificou, tanto na 

literatura quanto na pesquisa, que a capilarização de conhecimento está 

engatinhando no que se refere ao alcance de resultados práticos e econômicos, 

frente aos investimentos em projetos de gestão do conhecimento. As iniciativas 

poderiam incluir: 

 

a) no que se refere a dar mais consistência às conclusões, pode-se escolher 

ambientes, como o do caso B, que possuem uma gestão mais madura e 
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verificar se são válidas as evidências geradas através do estudo de caso. 

Neste caso, a pesquisa poderá ser qualitativa/quantitativa, método misto, 

através de questionário baseando-se nos resultados da pesquisa atual; 

b) outra frente de estudo poderia ser a verificação do protocolo de pesquisa em 

ambientes de serviços, governo ou militares, por exemplo; 

c) avaliar outras vertentes e seu impacto na capilarização, tais como a 

complexidade do conhecimento e a agilidade de absorver o conteúdo, 

filtrando os mecanismos, o ambiente de criação, as características do 

receptor, o instrumento de conhecimento, o sistema de apoio, entre outros 

fatores relevantes; 

d) avaliar os resultados da gestão do conhecimento em organizações que 
baseiam sua gestão de conhecimento em LA versus as que focam outros 

aspectos; 

e) pelas empresas estudadas não possuírem uma gestão do conhecimento 
além do escopo das LA, visitá-las novamente, após a implantação de seus 

projetos de gestão do conhecimento, e verificar como foi implantada, como 
foi inserida a gestão de LA no processo e qual é o relacionamento e 

posicionamento da gestão de LA nesse novo contexto. 

 

 

5.3.4 Considerações finais 

 

Desde 1988, quando na coordenação de equipes de projetos de melhoria contínua 

em empresas industriais de grande porte, era incômodo quando o projeto terminava. 
A razão era simples. As LA ficavam na mente dos que participaram, em relatórios 

num arquivo de aço e implantadas localmente. Não era raro se ter necessidades 

idênticas ou semelhantes em outras áreas da empresa e se descobrir que esforços 

dobrados ou retrabalhos ou reincidências ocorriam, impactando de forma negativa 

na produtividade do negócio. 

 

Com o advento da disciplina de gestão do conhecimento, houve fé por parte do autor 

que, com a possibilidade de uso de ferramentas de tecnologia e um projeto de 
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gestão de conhecimento estruturado, a angústia de se presenciar improdutividades 

seria sanada. 

 

Acompanhando há mais de sete anos a evolução dos conceitos e as iniciativas e 

pesquisas de gestão do conhecimento, houve motivação para retomar o problema 

das LA, perdidas nos arquivos e ocultas na mente das pessoas. 

 

A jornada começou com incertezas, falta de teoria específica generalista para tratar 

o tema; ora autores focavam a tecnologia, ora a cultura, ora a gestão. Qual deveria 

ser a abordagem e o foco?   

 

A luz apareceu quando se percebeu que a maioria dos autores pesquisados não 

propõe o como fazer, como dinamizar, como motivar, como viabilizar, de forma 

prática e efetiva. Aí surgiu a idéia de usar os veículos do processo, os mecanismos 

de capilarização, que, na prática, são o combustível do modelo e, através deles, 

poder avaliar a sua suficiência e eficiência em permitir a capilarização adequada 
gerida através de um ciclo de aprendizagem aplicável às LA. 

 

Essa clarificação permitiu que fosse acelerada a construção de um quadro teórico de 

gestão e se pesquisassem mecanismos de capilarização aplicáveis ao escopo em 

questão.  

 

Durante a pesquisa, observou-se que o estágio de evolução dos sistemas de gestão 
de LA, em cada uma das empresas pesquisadas, era diferente; esse fato fortuito 

contribuiu para se perceber como evolui o processo de gestão de LA e que o quadro 

teórico, o processo de gestão, vale independente do estágio. 

 

O método, a abordagem e a forma de condução da pesquisa foram cuidadosamente 

elaborados e se conduziu um trabalho que se revelou de utilidade prática e efetiva, 

capaz de contribuir para a elevação do desempenho da empresa e para o cultivo de 

uma das motivações intrínsecas do ser humano, de poder participar e ser útil à 

sociedade de forma reconhecida e indiscriminada, conforme evidenciado na 

pesquisa.  



 322

 

REFERÊNCIAS 

ABELL, A.; OXBROW, N. People who make Knowledge Management work: CKO, 
CKT or KT? In: LIEBOWITZ, J. (Ed.). Knowledge management handbook.  
Washington: CRC Press, 1999. Sec.II, p. 4-17.  

ABREU, M. C. O problema da criação e consolidação de conhecimento na Philips 
Components Display - PCD - Unidade São José dos Campos. 2001. 78f. Dissertação 
(Mestrado em Administração de Empresas) – Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2001.  

AGUIAR, S. S. M. S. P. A dinâmica entre raízes e asas: um estudo sobre 
organizações inovadoras. 2004. 409f. Tese (Doutorado em Administração de 
Empresas) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas, São Paulo, 2004.  

AHA, D.W.; WEBER, R. (Ed.) Intelligent lessons learned systems: papers from the 
AAAI Workshop. Menlo Park: AAAI Press, 2000. (Technical Report WS-00-03). 

ALBRECHT, K. A única coisa que importa: trazendo o poder do cliente para o centro 
de sua empresa. 6.ed. São Paulo: Pioneira, 1999.  

ALBRECHT, K. Programando o futuro.  São Paulo: Makron Books, 1994. 

ARGYRIS, C.  Single-loop and double-loop models in research on decision making. 
Administrative Science Quarterly, v. 21, p. 363-377, Sep. 1976.  

ARGYRIS, C. Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review, v. 69, 
n. 3, p. 99, May/June 1991.  

ARGYRIS, C. Teaching smart people how to learn. Reflections, v. 4, n. 2, p. 4-13, 
Winter 2002. 

ARGYRIS, C.; SCHON, D. A.  Organization learning.  Reading: Addison Wesley, 
1978. 

BADARACCO, J. The knowledge link: how films compete through strategic alliances. 
Boston: Harvard Business School Press, 1991.  



 323

BECKER, G.  Human capital: a theoretical and empirical analysis with special 
reference to education. New York: Columbia University, 1964. 

BELL, D. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. New 
York: Basic Books, 1973. 

BENJAMINS, V. R. Knowledge Management in Knowledge-Intensive Organizations, 
Madrid: Intelligent Software Components S.A., December 2001. Disponível em: 
<http://www.isoco.com>. Acesso em: 15 ago. 2003. White paper.  

BERGAMINI, C. W.  Motivação nas organizações. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1997.  

BICKFORD, J. Compiled Notes for Sells Workshop,   April 5-6, 2000. In: Spring 
Meeting April 5-6, 2000, Oakland, California. Proceedings...Disponível em: 
<http://www.eh.doe.gov/ll/sells/proceedings/>. Acesso em 15 maio 2004.  

BOISOT, M. Information space: a framework for learning in organizations, institutions 
and culture. London: Routledge, 1995.  

BOISOT, M. Knowledge assets. New York: Oxford University Press, 1998. 

BONTIS, N. (Ed.). Congress on intellectual capital readings,  Oxford: Butterworth-
Heinemann, 2002. 

BPRC - BUSINESS PROCESSES RESOURCE CENTRE. Knowledge Management. 
23 nov. 1998. Disponível em: <http://bprc.warwick.ac.uk/Kmweb.html>. Acesso em: 
25 Maio 1999.   

BRONOWSKI, J.  As origens do conhecimento e da imaginação. Brasília: UnB, 1997.  

BROWN, J. S.; COLLINS, A.; DUGUID, P. Situated cognition and the culture of 
learning. Educational Researcher, v.18, n. 1, p. 32-42,1989.  

BROWN, J. S.; DUGUID, P. Organizational learning and communities of practice: 
towards a unified view of working, learning and innovation. Organization Science, v. 
2, n.1, p. 40–57,1991.  

BROWN, J. S.; DUGUID, P. The social life of information. Cambridge: Harvard 
Business School Press, 2000. 



 324

BRYMAN, A. Research methods and organizational studies. London:   Routledge, 
1995.  

CAMPBELL, D. T. Degrees of freedom and the case study. Comparative Political 
Studies, n. 8, p.178-193, 1975.  

CHAI, K.; GREGORY, M.; SHI, Y. An exploratory study of intrafilm process 
innovations transfer in Asia. IEEE Transactions on Engineering Management, v.51, n. 
3, p. 1-11 , Aug. 2004. 

CHAI, K.; GREGORY, M.; SHI, Y.  Bridging islands of knowledge: a framework of 
knowledge sharing mechanisms. Inernaional Journal of Technology  Management, v. 
25, n. 8, p. 703-727, 2003.  

CHARMAZ, K. Grounded theory: objectivistic and constructivistic        methods. In: 
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Ed.).  Handbook of qualitative research.  2nd. ed. 
London: Sage, 2000.  

CHARNEY, M. Dialectical model for best-practices development. In: BONTIS, N. 
(ed.) Congress on intellectual capital readings,  Oxford:Butterworth-Heinemann, 
2002. 

CHOO, C. W.; BONTIS, N. The strategic management of intellectual capital and 
organizational knowledge. New York: Oxford, 2002. 

CIC/ESOMAR - CÂMARA INTERNACIONAL DO COMÉRCIO/ SOCIEDADE 
EUROPÉIA DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA E DE MERCADO. Código 
internacional de pesquisa social e de pesquisa de mercado. São Paulo: 
ABIPEME/SBPM, 1986. Edição brasileira. 

CII - CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE. Modeling the lessons learned 
process. Austin: The University of Texas at Austin, 1997. (Research Summary 123-
1).  

CIRCULATORY System. In: ENCARTA Online Encyclopedia. 2005. Disponível em: 
<http://uk.encarta.msn.com>. Acesso em: 12 fev. 2005. 

COATES, J. F.  Long-term technological trends and their implications for 
management.  International Journal of Technology Management, v. 14, n. 6/7/8, p. 
579-595, 1997. 



 325

COHEN, D.; PRUSAK L. In good company: how social capital makes organizations 
work. Boston: Harvard Business School Press, 2001. 

COLE, R. E. Introduction. California Management Review, v. 40, n.3, p.15-21, 1998.  

COOK, S. D. N.; YANOW, D. Culture and organizational learning. Journal of 
Management Inquiry, v. 2, n. 4, p. 373-390, 1993. 

CRESWELL, J. W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five 
traditions. California: Sage Publications, 1998.  

CRESWELL, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. 2nd. ed. California: Sage Publication, 2003.  

CROSBY, P. B. Qualidade sem lágrimas.  2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1992.. 

CROTTY, M.  The foundations of social research: meaning and perspective in the 
research process. London: Sage, 1998.  

CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel 
Books, 2003.  

DAFT, R. L.; LENGEL, R. H. Organizational information requirements, media 
richness and structural design. Management Science, v. 32, p.1504-1514, 1986.  

DAVENPORT, T.  Ten principles of knowledge management and four case studies. 
Knowledge and Process Management. Published online in Wiley InterScience, v. 4, 
n. 3, p.187-208, 1997. Baixado em 15 de agosto de 2004 
de:<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/browsebysubject?code=BUSI> 

DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Working knowledge: how organizations manage what 
they know. Boston: Harvard Business School Press, 1998a.  

DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações 
gerenciam seu capital intelectual, métodos e aplicações práticas. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998b.  

DE LONG, D.; FAHEY, L. Diagnosing cultural barriers to knowledge management. 
The Academy of Management Executive, v. 14, n. 4, p. 113-128, 2000.  



 326

DECKER, S.; MAURER, F. (Ed.) Organizational memory and knowledge 
management. International Journal of Human-Computer Studies, v.51, n. 3 Special 
Issue, p. 511-714, 1999.  

DEMING, W. E. A nova economia para indústria, o governo e a educação. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 1997.  

DEMING, W. E. A revolução da Administração. Rio de Janeiro: Marques-Saraiva, 
1990.  

DENNING, S. Telling tales. Harvard Business Review, v. 82, n. 5,  p.122-129, May 
2004. 

DI SERIO, L. C.; TORRES, N. Competitividade: conceitos, evolução e modelos. São 
Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo - Fundação Getúlio 
Vargas, 2000. Apostila PEC – PC 8067RR.  

DIXON, N. M.  Common knowledge. Boston: Harvard Business School Press, 2000a. 

DIXON, N. M.  Common knowledge: how companies thrive by knowing what they 
know. Boston: Harvard Business School Press, 2000b. 

DIXON, N. M. The hallways of learning. Organizational Dynamics, v. 25, n. 4, p. 23-
34, 1997. 

DOZ, Y.; SANTOS, J. On the management of knowledge: from the transpareney of 
collocation and co-setting to the quandary of dispersion and differentiation. France: 
Insead, 1997. (Working Paper, No.97/119/SM).  

DRUCKER, P. F. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira, 2000.  

DRUCKER, P. F. Post-capitalist society. Oxford: Butterworth Heinemann, 1993.  

DRUCKER, P. F. The coming of the new organization.  Harvard Business Review, v. 
66, n. 1, p.45, Jan./Feb. 1988. 

EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual. São Paulo: Makron Books, 
1998.  

EDVINSSON L.; MALONE M. S. Intellectual capital: realizing your company’s true 
value by finding its hidden roots. New York: Harper Business, 1997. 



 327

ERNST & YOUNG CENTER FOR BUSINESS INNOVATION. Managing 
organizational knowledge,  Centerpoint, n.1, 1994. disponível em: 
<http:\\www.businessinnovation.ey.com\journal\> acessado em 13 maio 1999. 

EVANS, P.; WURSTER, T. Strategy and the new economics of information. Harvard 
Business Review, v. 75, n. 5, p. 71-82, 1997. 

FEIGENBAUN, A. V. Controle de Qualidade Total.  São Paulo: Makron, 1994. 3v.  

FISHER, D.; DESHPANDE, S.; LIVINGSTON, J. Modeling the lessons learned 
process. Albuquerque: The University of New Mexico/Department of Civil 
Engineering, 1998. (Research Report 123-11). 

FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de 
competências: um quebra cabeça caleidoscópio na indústria brasileira.   São Paulo: 
Atlas, 2000.  

FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA JÚNIOR, M. M. (Org.). A gestão estratégica do 
conhecimento. São Paulo: Atlas, 2001.  

FREITAS, M. E. Cultura organizational: formação, tipologias e impacto. São Paulo: 
Makron Books, 1991.  

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
DE SÃO PAULO - BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER, Normas para Apresentação 
de Monografia.  3.ed. São Paulo: FGV-EAESP, 2003.  

FUNDAÇÃO PARA O PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE. Critérios de Excelência 
2004.   São Paulo, 2004. 

GALBRAITH, J. R. Designing complex organizations. Reading: Addison-Wesley, 
1973.  

GAO - GENERAL ACCOUNTING OFFICE. NASA: better mechanisms needed for 
sharing lessons. Washington, 2002. (GAO Report: GAO-02-195). 

GARVIN, D. A. Building a Learning Organization. Harvard Business Review, v. 71, n. 
4, p. 78-91, July/Aug. 1993.  

GILMOUR, D. How to fix knowledge management. Harvard Business Review, v. 81, 
n. 10, p. 16-17, Oct. 2003. 



 328

GRANT, R. M. Toward a knowledge-based theory of the firm.   Strategic 
Management Journal, v. 17, p.109-122, 1996.  

GUPTA, A. K.; GOVINDARAJAN, V. Knowledge flows within multinational 
corporations. Strategic Management Journal, v. 21, p. 473–496, 2000.  

HANSEN, M. T.; NOHRIA, N.; TIERNEY, T. What's your strategy for managing 
knowledge?  Harvard Business Review, v. 77, n. 2, p. 106-116, 1999.  

HARGADON, A.; SUTTON, R. Building an innovation factory. Harvard Business 
Review, v. 78, n. 3, p. 157-166, May/Jun. 2000.  

HARRINGTON, H. J. Aperfeiçoando processos empresariais. São Paulo: Makron 
Books, 1993.  

HARRINGTON, H.J. Gerenciamento total da melhoria contínua.  São Paulo: Makron 
Books, 1997.  

HAYEK, F. A. The use of knowledge in society. American Economic Review, v. 35, p. 
519-530, 1945.  

HISLOP, D.  Mission impossible? Communicating and sharing knowledge via 
information technology. Journal of Information Technology, published online in The 
Association for Information Technology Trust, v. 17, p. 165-177, 2002. Baixado em 
27 de agosto de 2004 de:<http://www.tandf.co.uk/journals> 

HUYSMAN, M.; DE WIT, D.  Practices of managing knowledge sharing:  towards a 
second wave of  Knowledge Management. Knowledge and Process Management, 
published online in Wiley InterScience, v. 11, n. 2, p. 81-92, April/June 2004. Baixado 
em 15 de agosto de 2004 de:<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/browsebysubject?code=BUSI> 

ISHIKAWA, K. Controle de Qualidade Total: à maneira japonesa. Rio de Janeiro: 
Campus, 1993.  

JÄRVENPÄÄ, E.; MÄKI, E. Knowledge-sharing in networked organizations. In: 
BONTIS, N. (ed.) Congress on intellectual capital readings,  Oxford:Butterworth-
Heinemann, 2002.  

JORDAN, B.  Cosmopolitical obstetrics:  some insights from the training of traditional 
midwives. Social Science and Medicine, v. 28, n. 9, p. 925-944, 1989. 



 329

JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto: os novos passos para o planejamento da 
Qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira, 1992.  

JURAN, J. M. Juran na liderança pela Qualidade.  2. ed. São Paulo: Pioneira, 1993.  

JURAN, J. M. Juran planejando para a Qualidade.  3. ed. São Paulo: Pioneira, 1995.  

JURAN, J. M.; GRYNA, F. M. Controle da Qualidade: conceitos, políticas e filosofia 
da qualidade. São Paulo: Makron Books, 1991.  

KARLSEN, J. T.; GOTTSCHALK, P. An empirical evaluation of knowledge transfer 
mechanisms for projects. Norway: Journal of Computer Information Systems, v. 44, 
n. 1, p. 112-119, 2003.  

 

KARLSEN, J. T.; GOTTSCHALK, P. Management roles for successful IT projects. 
Project Management, v. 8, n. 1, p. 7-13, 2002. 

KIDDER, L.; JUDD, C. M. Research methods in social relations.  5th. ed. New York: 
Holt, Rinehrt & Winston, 1986.  

KIM, D. The link between individual and organizational learning. Sloan Management 
Review, v. 35, n. 1, p. 37-50, Fall 1993. 

KNIGHT, C.; AHA, D. W. (Ed.) A common knowledge framework and lessons learned 
module.   In: Intelligent Lessons Learned Systems: Papers from the AAAI Workshop . 
Menlo Park: AAAI Press, 2000. p. 25-28. (Technical Report WS-00-08).  

KOLB, D. A. Experimental learning: experience as the source of learning and 
development. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984. 

KOLODNER, J. Case-based reasoning. Los Altos: Morgan Kaudmann, 1993.  

KOTAI, D.; SANTIAGOO JÚNIOR, J.; SPINOLA, M. Saber técnico: de simples 
aplicativo a portal do conhecimento. In: CONGRESSO ANUAL DE TECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO – CATI 2004, São Paulo. Anais  n. 271, São Paulo: FGV/EAESP, 
2004. 

KRONE, K. J.; JABLIN, F. M.; PUTNAM, L. L. Communication theory and 
organizational communication. In: KRONE, K. J. et al. (Ed.). Handbook of 



 330

organizational communication: an interdisciplinary perspective. Newbury Park: Sage, 
1987. p. 18-40.  

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 
1996. 

LAVE, J.; WENGER, E.  Situated learning: legitimate peripheral participation. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.  

LENGYEL, D. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Resposta recebida por 
spx@fgvsp.br, em 18 nov. 2004.  Assunto relacionado ao Sistema de lições 
aprendidas da NASA, LLIS. Mensagem original enviada a <dlengyel@hq.nasa.gov> 
em 15 novembro, 2004. Disponível no Apêndice 6 deste trabalho. 

LEONARD-BARTON, D. Core capabilities and core rigidities: a paradox in managing 
new product development. Strategic Management Journal, v.13, p. 363-380, 1992.  

LESSER, E. L.  (Ed.). Knowledge and social capital: foundations and applications. 
Boston: Butterworth Heinemann, 2000. 

LETHBRIDGE, T. C. Practical techniques for organizing and measuring knowledge. 
1994, 215p. Tese - University of Ottawa, Canadá, 1994.   

LEVITT, B.; MARCH, J. G. Organizational learning.  Annual Review of Sociology, 
v.14, p. 319-340, 1988.  

LIEBOWITZ, J. (Ed.). Knowledge management handbook. Washington: CRC Press, 
1999.  

LORENZETTI, D. H. Contribuição ao estudo das empresas japonesas no Brasil. 
1998. 291f. Tese - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 

MAHE, S.; RIEU, C.; BEAUCHENE, D. An original model to organize know-how in a 
benchmarking context.  BANFF WORKSHOP ON KNOWLEDGE ACQUISITION 
FOR KNOWLEDGE BASED SYSTEMS, 10., 1996. Proceedings...Disponível em: 
<http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/mahe/maherieu.html>   

MANVILLE, B.; OBER, J. Beyond empowerment: building a company of citizens. 
Harvard Business Review, v. 81, n. 1, p. 48-53, Jan. 2003. 



 331

MARCHESE, T. J. The new conversations about learning:  insights from 
Neuroscience and Anthropology Cognitive Science and work place studies. 
Washington: AAHE Publication, 1997.  

MARTIN, S.; MARTIN, J. E. Harvesting project knowledge: a review of project 
learning methods and success factors.   International Journal of Project 
Management, v. 21, p. 219-228, 2003. 

MARTINS, G. A. Metodologias convencionais e não-convencionais e a pesquisa em 
administração. São Paulo: FEA/USP, 1994. (Cadernos de Pesquisa em 
Administração). 

MATALLO JÚNIOR, H. A problemática do conhecimento. In: CARVALHO, M. C. 
(Org.). Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas. 13. ed. 
Campinas: Papirus, 1989. p.13-27.  

MERTINS, K.; HEISIG, P.; VORBECK, J.  Knowledge Management: concepts and 
best practices.  2. ed. Berlin: Spring-Verlag, 2003.  

MESQUITA, F. S.; XANTHOPOYLOS, S. P. An integrative Knowledge Management 
approach to sustainable competitive advantage. In: XXVII ENCONTRO ANNUAL DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, 2003,  Atibaia/SP. Anais …Rio de Janeiro:ANPAD , 2003. v. 1, 
p.1-11.  

MILNE, B. How portals empower the real-time enterprise. White paper...Austin, 
Texas: VIGNETTE Corporation, April 2003,  v. 1.0, p. 4-5.  

NADLER, D. A.; TUSHMAN, M. L. Strategic organization design. New York: Scott, 
1987.  

NAHAPIET, J.; GHOSHAL, S. Social capital, intellectual capital, and the 
organizational advantage.  Academy of Management Review, v. 23, n. 2, p. 242-266, 
1998. 

NAISBITT, J. Megatrends. New York: Warner Books, 1982.  

NAISBITT, J.; ABUDERNE, P. Megatrends 2000: the new directions for the 1990. 
New York: William Morrow and Company,  1990. 

NONAKA, I. Kigyo Sinka Ron = The Theory of Corporate Evolution. Tokyo: Nikkei 
Shinbunsya, 1985.  



 332

NONAKA, I.; ICHIJO, K.; VON KROGH, G. Facilitando a criação de conhecimento: 
reinventando a empresa com o poder de inovação contínua. Rio de Janeiro: Editora 
Campus, 2001.  

NONAKA, I.; KONNO, N.  The concept of Ba: building a foundation for knowledge 
creation. California Management Review, v. 40, n. 3, p. 40-54, Spring 1998.  

NONAKA, I.; REINMOELLOR, P. Knowledge creation and unitization: promoting 
dynamic systems of creative routines. In: HITT, M. A. et al. (Ed.). Creating value: 
winners in the new business environment. Oxford: Blackwell, 2002.  

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento da empresa.  4. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997.  

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. The knowledge-creating company: how Japanese 
companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University, 1995. 

NONAKA, I.; TEECE, D. (Ed.). Managing industrial knowledge: creation and 
utilization.  London: Sage, 2001.  

NONAKA, I.; TOYAMA, R. A firm as a dialectical being: towards a dynamic theory of 
a firm. Industrial and Corporative Change, v. 11, n. 5, p. 995-1009, 2002.  

NONAKA, I.; TOYAMA, R.; KONNO, N. SECI, Ba and leadership: a unified model of 
dynamic knowledge creation. In: NONAKA, I.; TEECE, D. Managing industrial 
knowledge. London: Sage, 2001. 

O'DELL, C. J.; GRAYSON, C. If only we knew what we know.   New York: Free 
Press, 1998.  

O’LEARY, D. E. Intelligence: new visions of aI in practice. Knowledge Management 
for Best Practices, v. 4, n. 10, p. 12-24, 1999.  

OLIVEIRA JÚNIOR, M. Linking strategy and the knowledge of the firm. RAE - Revista 
de Administração de Empresas, São Paulo, v. 39, n. 4, p.29-37, out./dez. 1999. 

ORR, J. E.  Sharing knowledge, celebrating identity: War stories and community 
memory in a service culture. In: MIDDLETON, D.S.; EDWARDS, D. (ed.) Collective 
remembering: memory in society. Beverly Hills, CA:Sage Publications, 1990.  



 333

 
PATTON, M. Q. Qualitative evaluation and research methods.  2nd. ed. Newsbury 
Park: Sage, 1990.  

POLANYI, M. Personal knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1958. 

POLANYI, M. The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.  

POPPO, L.; ZENGER, T. Testing alternative theories of the firm: transaction cost, 
knowledge-based and measurement explanations for make-or-buy decisions in 
information services. Strategic Management Journal, v. 10, p. 853-877, 1998. 

PORTER, M. E. What is strategy? Harvard Business Review, v. 74, n. 6, p. 61-78, 
Nov./Dec. 1996. 

PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. The core competence of the corporation. Harvard 
Business Review, v. 68, n. 3, p. 79-91, May/June 1990.  

PRUSAK, L. (Ed.).  Knowledge in organizations. Oxford:Butterworth-Heinemann, 
1997. 

PRUSAK, L. Where did knowledge management come from? IBM Systems Journal, 
v. 40, n.4, 2001.  

RICHARDS, T. J.; RICHARDS, L. Using Computers in Qualitative Research. In: 
DENZIL, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Ed.). Handbook of qualitative research. Thousands 
Oaks: Sage, 1994. p. 445-462. 

SALIM, J. J. Um modelo geral de criação de conhecimento nas organizações. São 
Paulo: EAESP-FGV, 1999. Apostila PEC AO-8592-LR.  

SANCHES, M.; XANTHOPOYLOS, S. P. Gestão estratégica e competitividade: 
integração através de sistemas medidores: uma proposta de uso eficiente do BSC. 
Working Paper CDAE/FGV/EAESP Seminário Especial orientador Prof. Luiz Carlos 
Di Serio, 2000.  

SANTIAGO JÚNIOR, J. R. S. Gestão do Conhecimento: a chave para o sucesso 
empresarial.  São Paulo: Novatec, 2004. 



 334

SANTOS, E. G.; CERANTE, L. L. Gestão do Conhecimento: um estudo para facilitar 
sua implantação nas empresas. 2000.127f. Dissertação ( Mestrado) - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000. 

SANTOS, I. C. dos. Um modelo estruturado de Gestão do Conhecimento em 
indústrias de base tecnológica: estudo de caso de uma empresa do setor 
aeronáutico. 185p. Trabalho apresentado à Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo para exame de qualificação para doutoramento em Engenharia de 
Produção, São Paulo, 2004.  

SCHINDLER, M.; EPPLER, M. Harvesting project knowledge: a review of project 
learning methods and success factors. International Journal of Project Management, 
v. 21, p. 219-228, 2003.  

SECCHI, P. (Ed.). Proceedings of Alerts and LL: an effective way to prevent failures 
and problems. Noordwijk: ESTEC, 1999. (Technical Report WPP-167).  

SELLS  Proceedings of the Society for Effective LL Sharing’s Meetings,    DOE, USA: 
Unpublished, 1999-2004. Disponível em: 
<http://www.eh.doe.gov/ll/sells/proceedings/>. Acesso em varias oportunidades a 
todos os proceedings em 2004.  

SENGE, P. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New 
York: Doubleday, 1990.  

SIMON, H. A. Administrative Behavior. New York: Free Press, 1976.  

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.  Administração da produção. 2. ed. 
São Paulo: Atlas,  2002.  

STAAB, S. et al. Knowledge processes and onthologies. IEEE Intelligent Systems, v. 
16, n. 1, p. 26–34, Jan./Feb. 2001.  

STAKE, R.  The art of case study research.  Thousands Oaks: Sage, 1995.  

STEWART, T. A.  Capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

SUBRAMANI, M.; NERUR, S. P.; MAHAPATRA, R. Examining the intellectual 
structure of Knowledge Management, 1990-2002: an author co-citation analysis. 
Minneapolis: Management Information Systems Research Center, 2003.(MISRC 
Working Paper, 03-23).  



 335

SVEIBY, K. E.  A nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  

SZULANSKI, G. Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best 
practice within the firm. Strategic Management Journal, v. 17, p.27-43, 1996.  

SZULANSKI, G. Intra-firm transfer of best practices project: executive summary of 
findings. Houston: American Productivity & Quality Center, 1994.  

TEECE, D. J. Capturing value from knowledge assets:  the new economy, markets 
for know-how, and intangible assets. California Management Review, v. 40, n. 3, p. 
55-79, Spring 1998. 

TEECE, D. J. Economy of scope and the scope of the enterprise. Journal of 
Economic Behavior and Organization, v.1, p. 223-247, 1980. 

TEECE, D. J. The market for know-how and the efficient international transfer of 
technology. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 
458, p. 81-96, Nov. 1981.  

TEECE, D. J. Toward an economic theory of the multiproduct firm.  Journal of 
Economic Behavior and Organization, v. 3, p. 39-63, 1982. 

TERRA, J. C. Gestão do Conhecimento:  o grande desafio empresarial. São Paulo: 
Negócio, 2000.  

TERRA, J. C. Knowledge Management: conceptual aspects and an exploratory study 
on the practices of Brazilian companies. 1999. Tese Doutorado em  Administração 
de Empresas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

TERRA, J. C. et al. Taxonomia:  elemento fundamental para a Gestão do 
Conhecimento. 2004. Disponível em: <http://www.terraforum.com.br>. Acesso em: 
24 dez. 2004. 

THE 21st CENTURY Economy: Special Report. BusinessWeek Online, edição 24-31 
Aug. 1998. USA: The McGraw-Hill Companies Inc., 1998. Disponível em: 
<http://www.businessweek.com/1998/35/covstory.htm> acessado em 15 Maio 1999. 

TOFLER, A. Future shock. New York: Random House, 1970. 

TOFLER, A. The third wave. New York: Willian Morrow, 1980. 



 336

TULAK, M. A. N.  Methodologies for collecting lessons learned. Joint Center for 
Lessons Learned Bulletin, v. 1, n. 1, 1999. USACOM JWFC-15. 

VAN HEIJST, G.; VAN DER SPEK, R.; KRUIZINGA, E. Organizing corporate 
memories. In: DIENG, R.; VANWELKENHUYSEN, J.  (Ed.). KAW’96: special track on 
corporate memory and enterprise modeling. Proceedings of Tenth Knowledge 
Acquisition for Knowledge-Based Systems Workshop - California, 1996. 

VANDEVILLE, J. V.; SHAIKH, M. A.  A structured approximate reasoning-based 
approach for gathering lessons learned information from system development 
projects. Systems Engineering, v. 2, n. 4, p. 242-247, 1999.  

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração.  5.ed. São 
Paulo: Atlas, 2004.  

VOIT, J. et al. Harnessing lessons learned in the smart enterprise: triggering the 
transition towards lessons applied.  New York: UB School of Management, 2004. 
(Working Paper, 805). 

VON KROGH, G. Facilitando a criação de conhecimento: reinventando a empresa 
com o poder da inovação contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  

VON KROGH, G ; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Enabling knowledge creation. New York: 
Oxford University Press, 2000. 

WEBER, R. O.; AHA, D. W. Intelligent delivery of military lessons learned. Elsevier 
Decision Support Systems,  v. 34, n. 3, p. 287-304, 2002a.  

WEBER, R. O.; AHA, D. W. Intelligent elicitation of military lessons. In: IUT’02,  San 
Francisco, CA. Proceedings…New York: ACM – Association for Computing 
Machinery, January, 2002b, p. 226-227.  

WEBER, R.; AHA, D. W.; BECERRA-FERNANDEZ, I. Intelligent lessons learned 
systems. International Journal of Expert Systems Research & Applications, v. 20, n. 
1, p. 17-34, 2001.  

WEBER, R. et al. Active case based reasoning for lessons delivery systems. In: 
ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FLORIDA ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE RESEARCH SOCIETY, 13., 1999, Orlando. Proceedings ... 
Orlando: AAAI Press, 1999. p.170-174.  



 337

WEICK, K. E.; ROBERTS, K. H.  Collective mind in organizations: heedful 
interrelating on flight desks. Administrative Science Quarterly, v. 38, n. 3, p. 357-381, 
1993. 

WENGER, E.; MCDERMOTT, R.; SNYDER, W. A guide to managing knowledge: 
cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business School Press, 2002. 

WENGER, E.; SNYDER, W. Communities of practice: the organizational frontier.  
Harvard Business Review, v. 78, n. 1, p. 139-145, Jan./Feb 2000. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. São Paulo: Bookman, 
2001.  



 338

 

APÊNDICES  

APÊNDICE 1 – CASO A 

Entrevistados 1 e 2 

Entrevistados 3 e 4 e Grupo 

 

APÊNDICE 2 – CASO B 

Entrevistados 1, 2 e 3 

Entrevistados 4 e Grupo 

Entrevistados 5 e 6 

 

APÊNDICE 3 – CASO C 

Entrevistados 1 e 2 

Entrevistados 3 e 4  

Entrevistados 5 e 6 

Entrevistados 7 e 8 

Entrevistados Grupo 

 

APÊNDICE 4 – ROTEIRO DA ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO 

 

APÊNDICE 5 – RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

APÊNDICE 6 – E-MAIL DA NASA 

 



 339

APÊNDICE 1 – CASO A 

Caso A – Planilha 1 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Quem é? Gestor do principal projeto da 

empresa A. Sua missão é 
garantir que o desenvolvimento 
dos produtos desse projeto 
ocorra de forma a garantir 
requisitos, prazos e custos, 
itens que compõem o plano de 
negócios de todas as áreas ou 
entes envolvidos no processo 
de desenvolvimento do 
produto. Também é 
responsável pelo programa de 
lições aprendidas, é gerador e 
aprovador de conteúdo. 

Gestor responsável pela 
qualidade do produto na área 
de desenvolvimento, é gerador 
e aprovador de conteúdo. 

Sistema de Gestão 
de Lições 
Aprendidas 

Eu até dividiria a ação e Lições 
Aprendidas em duas formas: 
uma é agir no processo como 
um todo e outra é agir através 
dos recursos. São duas frações 
que eu enxergo para fazer o 
negócio. Então, na vida do 
projeto isso aconteceu de 
diversas formas.  
O processo de Lição 
Aprendida, isso começou 
desde muito cedo porque a 
estruturação do projeto como 
um todo foi feita escutando-se 
muitas pessoas. 
Dentro desse processo do 
projeto, nós também criamos 
um projeto de lições 
aprendidas. Dentro do projeto: 
isso é forte durante toda a 
parte de desenvolvimento. Tem 
projeto de desenvolvimento e 
projeto de lições aprendidas. 
Sistema de repositório estático 
em planilha eletrônica. 
O que faltaria, primeiro, 
integração de todas as frentes 
em um projeto único em lições 
aprendidas. Faltaria recurso 
também de banco de dados. 

Existe um programa 
relativamente bem estruturado 
de lições aprendidas na 
empresa. 
Existe um processo formal de 
lições aprendidas que visou 
pegar que foi desenvolvimento 
do projeto anterior, ver o que é 
possível ainda aplicar no 
projeto atual, que está em 
desenvolvimento. Mas ele vai 
beneficiar muito mais o que vier 
no futuro... o exemplo que eu 
dei é o mais próximo do dia-a-
dia que “a gente tem alguma 
coisa funcionando e eu vou 
mexer nisso ainda com tudo 
andando”. 
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Essas coisas mais 
inteligentes... de informática e 
tecnologia. Recursos de 
tecnologia mais avançados. 
Sem as pessoas, se você 
recuperar 30% é muito. 30% 
ainda vai ser exagerado. 

Geração da Lição 
Aprendida 

No caso de desenvolvimento, 
você tem lições aprendidas que 
vêm de fora, do cliente, e da 
própria operação dos projetos 
anteriores e até do dia-a-dia da 
produção. 
Existiam pessoas do customer 
support, suporte ao produto, 
que participavam dentro dos 
projetos. Elas sentavam junto 
aos projetistas. Elas tinham 
uma listinha que iam aplicando 
às lições aprendidas, na 
medida em que elas tinham 
certeza de que o projeto tinha 
considerado aquilo. 
O banco de dados sobe até 
hoje. Ele continua sendo 
realimentado. 
Tem o projeto Boa Idéiaque é 
um mecanismo, principalmente 
na produção, que as pessoas 
têm a liberdade de pôr o que 
quiserem. Isso não deixa de 
ser um mecanismo de lição 
aprendida também. 
O programa de Lições 
Aprendidas é muito forte, 
nesse caso, ao longo do 
desenvolvimento do produto. 
Ele precisa necessariamente 
ser feito com lições aprendidas, 
como é o meu caso particular. 
Eu sou responsável pela parte 
de desenvolvimento.  

Na maior parte das vezes o que 
acaba predominando é o que 
deu errado e o que a gente 
gostaria de melhorar. 

Coleta Foi dividido em várias partes. 
Externo e interno. O externo 
nós fizemos benchmarking aí 
para saber o que os outros 
faziam. Visitamos outras 
empresas para ver a lição 
aprendida deles. Não só o lado 

Nos workshops a gente discute 
os assuntos abertamente. 
Agrega ali alguns pontos de 
vista e discute o que poderia 
ser alternativa para a 
dificuldade que a gente tinha 
antes. 



 341

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 
positivo como o negativo 
também. O que estava bom e o 
que estava ruim. 
A gente conversava 
francamente com outras 
empresas e tentava entender o 
que tinha de  bom e o tinha de 
ruim na empresa deles para 
montar o nosso esquema aqui. 
O processo e o 
desenvolvimento. A gente está 
falando primeiro de processo? 
Não era lição aprendida do 
produto? Era lição aprendida 
do processo em 
desenvolvimento. Isso 
aconteceu com empresas do 
nosso ramo como também fora 
do ramo. A gente queria ter 
mente aberta para escutar 
pessoas de diversas empresas. 
Empresas do ramo 
automobilístico. Principalmente 
do automobilístico, do que a 
gente ouviu mais fora do ramo. 
Benchmarking de processo 
com abstração do 
conhecimento. 
A gente teve muitas 
informações, naquela época, 
de lições aprendidas pelas 
próprias pessoas que a gente 
perguntava. A gente sempre 
conversou com gerente sênior, 
diretoria, vice-presidente. O 
mínimo que a gente 
conversava era o gerente 
sênior. 
Esse projeto de lições 
aprendidas, nós queríamos que 
a experiência de campo fosse 
trazida para dentro do projeto 
desde o começo de uma forma 
organizada, de uma forma 
muito metódica. 
Essa lição aprendida era 
completa. Desde que o cara 
entendeu o negócio lá no 
campo, ela era lançada no 

Então, mesmo que você tenha 
previsto um mecanismo de 
realimentar fisicamente, o papel 
ou a idéia da rede que a gente 
tem, alguém tem que identificar 
que houve um problema, reunir 
as pessoas....felizmente, a 
gente senta para discutir só o 
que deu errado, porque senão 
a gente não teria tido tempo 
para fazer tudo. Mas, esse 
processo de organizar e vamos 
começar por esse... qual é a 
solução mais adequada? 
Conciliar os interesses. Esta 
gestão que, se ela não existe, 
não sai. 
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banco de dados. Era lançada 
por uma pessoa responsável 
pelo customer support. Era um
cara integrador que coletava o 
que vinha do campo. 

Validação  Aí nós trouxemos isso aqui 
para dentro e nessa época 
começou com um núcleo na 
engenharia, dentro da 
engenharia, só.  
Inclusive nós fizemos uma 
apresentação à empresa como 
um todo para mostrar porque a 
gente estava atrasado com o 
desenvolvimento de produto. 
Nós estávamos muito atrás de 
muitas outras empresas 
naquela época (engenharia 
reversa). 
A partir daí, houve o apoio da 
empresa como um todo. Houve 
o apoio dos gerentes de 
engenharia.  
Claro que nada é assim 
imediato. Sempre tem a turma 
do pró e a turma do contra, 
mas isso foi bastante discutido 
e originou o modelo de gestão. 
É verificado por uma equipe 
multidisciplinar. Já na empresa. 
Aí tem um cara responsável 
por lições aprendidas que tem 
que envolver projetistas. Se for 
o caso de um cara do chão de 
fábrica, fabricação, ele tem que 
envolver. Então ele tem que 
envolver todo mundo 

Nesse seminário, que foram 13 
semanas (uma vez por 
semana), e as reuniões que 
nós tivemos, foram coletadas 
sugestões e, depois, a gente 
volta para validar aquilo que foi 
identificado como uma 
possibilidade de melhoria, um 
problema, também procurando 
uma solução mais adequada; 
então nós vamos refinando 
nesse processo o que seriam 
as nossas propostas. 
Algumas idéias mais rápidas, 
outras não, em função da 
dificuldade de interpretação. 
Mas esse é um mecanismo 
relativamente rápido para 
alavancar essas idéias. Basta 
alguém analisar, verificar que 
ela é viável e tem benefícios e 
ela vai para frente. 
 
 

Explicitação/ 
Disponibilização 

Esse projeto de lições 
aprendidas, nós queríamos que 
a experiência de campo fosse 
trazida para dentro do projeto, 
desde o começo, de uma forma 
organizada, de uma forma 
muito metódica. Então foi 
montada uma base de dados 
com um número significativo; 
chegamos a ter 300 lições 
aprendidas do campo. 
Não tem esse nível de 
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automatização, não. Não existe 
isso. Não existiu. Isso foi uma 
iniciativa com ferramentas 
muito simples. Não teve 
nenhum banco, aí, inteligente 
que pudesse fazer isso 
acontecer. Eram registros em 
planilha eletrônica. 
É tudo simples. Planilha, essas 
coisas. Uma coisa que nós 
aprendemos muito na minha 
lição aprendida é que não é o 
software que faz o negócio 
acontecer. Ele ajuda demais. 
Agora, no dia-a-dia, as coisas 
que a gente quer colocar no 
projeto de aprendizado, a 
melhor forma que a gente 
achou é ter um integrador. Tem 
um banco de dados lá, a 
pessoa pode consultar, mas 
tem que ter a fomentação. 

Replicação Acho que a parte maior é a que 
está na cabeça de algumas 
dezenas de pessoas. Essa é a 
parte maior, mesmo.  
Tipo “que tal se a gente fizesse 
um time multidisciplinar, co-
localizado, não sei o que lá...” 
Vai ser melhor do que fazer um 
negócio separado? Que tal 
colocar a unidade junto aqui? 
Vamos ver o que dá. Isso foi 
testado em projetos menores, 
onde o sucesso foi grande. A 
partir daí, o que a gente fez foi 
começar a testar essa nova 
forma em projetos maiores. 
Abstração e replicação. 
O banco de dados sobe até 
hoje. Ele continua sendo 
realimentado. 
Mas, com pessoas diferentes, 
com banco de dados 
diferentes. Não é o mesmo. 
Mas é sempre assim e assim 
vai.  
Vou te dar um exemplo: tem na 
área técnica também de 

Se a gente falar que é o projeto 
de engenharia que vai ser 
documentado e fabricado, 
todos os projetos que tem aqui, 
a gente realimenta para poder 
fazer correções de projetos e 
no processo que a gente utiliza.
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engenharia. Tudo aquilo que foi 
risco técnico, no projeto 
anterior, tudo que foi levantado, 
está em uma planilha de risco 
técnico, padrão há muito 
tempo. Tudo o que se acha 
que é risco está na planilha e 
as pessoas conferem na 
planilha para minimizar o risco. 
O projeto atual, quando 
começou, essa planilha de 
risco técnico foi tida como lição 
aprendida.  
Porque, assim, como que 
estrategicamente, se decide 
movimentar as pessoas de tal 
forma que você garante que as 
lições aprendidas estejam em 
todas as equipes. Não adianta 
ter lições aprendidas em uma 
equipe só. E como garantir que 
as pessoas respeitem tudo que 
está sendo passado pelas 
lições aprendidas? Porque 
imagina chegar lá o 
coordenador de manutenção e 
o cara vai falar para um cara 
novinho: tem que seguir  o 
questionário, tem que fazer 
isso, fazer aquilo. O cara não 
tem aquela visão, aquela 
vivência. Então um cara mais 
experiente vai dar um reforço. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

E aí foi tomada a decisão com 
base nas lições aprendidas 
externas, mas, também, na 
interna, porque conforme a 
gente conversava com o 
gerente, mostrava o que era 
bom e o que era ruim, o que 
iria funcionar e o que não iria, 
etc. e tal;  a gente pode 
conseguir o nosso próprio 
modelo de gestão em função 
dessa história toda. Aí, o 
modelo de gestão foi aplicado 
no projeto. 
Então vou dar um exemplo 
fácil: a sensibilidade para fazer 

Hoje de manhã, mesmo, a 
gente estava discutindo um 
assunto que a informação não 
chega como deveria chegar no 
órgão competente para 
aprovação do produto. E o que 
a gente faz para poder 
melhorar isso? Aí é sentar, ver 
como a gente faz, vê o que está 
acontecendo, por que a pessoa 
está reclamando que não 
recebe, que não está 
adequado, o que ela não 
entende? Aí se vai discutindo, e 
cada um vai enxergando, na 
sua área, o que pode se 
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alguma coisa no produto, como 
você conseguir tirar as pessoas 
e fazer a limpeza dentro do 
produto,  isso é uma lição 
aprendida de campo que, se o 
projeto fosse, feito, assim e 
assado, facilitaria esse tempo 
de embarque e  desembarque 
de passageiros. 
Aquele processo foi reescrito 
completamente. 
Tem caso que é simples, que 
basta ele sentar lá com o 
fulano de tal; o que ele 
resolver, matou; aquilo não vai 
acontecer mais. 
Existe uma outra equipe de 
ações corretivas. Com base em 
todo o histórico de reporte e 
discrepâncias, você elege 
aquilo que vai sofrer uma ação 
corretiva. 

adequar para esse processo 
melhorar. 
Se a gente falar que é o projeto 
de engenharia que vai ser 
documentado e fabricado, 
todos os projetos que tem aqui, 
a gente realimenta para poder 
fazer correções de projetos e 
no processo que a gente utiliza.
 

Capacitação / 
Treinamento 

Enfim, as pessoas estão bem 
preparadas. Elas estão 
trabalhando nessa direção. 
Elas utilizam lições aprendidas. 
Sabem da importância disso no 
setor. 
Você vai prejudicar o produto, 
não imediatamente, mas 
depois de cinco, seis, sete 
anos que você vai ver que 
aquela dificuldade de produção 
lançou uma semente do mal e 
que corroeu tudo. Então esse 
tipo de coisa foi checado na 
produção. Qual foi a lição 
aprendida no campo e que era 
origem aqui? Aquele processo 
foi reescrito completamente. As 
pessoas foram recicladas ou 
treinadas. Eram pessoas de 
produção. Quer dizer, não 
eram só pessoas da 
engenharia. 
Nossa maior preocupação é de 
ser incorporado e não ficar 
como uma coisa que alguém 
vai consultar porque a gente 
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sabe que isso não acontece. 

Registro de Lições 
Negativas 

Existe um time que é o time 
que a gente chama  Sustaining. 
Ele faz a sustentação. Todos 
os problemas que acontecem 
nos produtos, todos são 
registrados, pode ser não 
conformidade. Existe um 
documento que você registra 
tudo o que é desvio que você 
está fazendo na produção. O 
cara espirrou e não deveria 
espirrar, ele tem que registrar. 
Tem que fazer um negócio 
sério que não pode deixar de 
ter registro de tudo o que 
acontece. Aquele negócio é 
verificado. 
Acho que faz parte até da 
cultura do setor das pessoas 
não se omitirem. 

Na maior parte das vezes o que 
acaba predominando é o que 
deu errado e o que a gente 
gostaria de melhorar. 

Aceitação do 
Conteúdo 

Porque, assim, como que 
estrategicamente, se decide 
movimentar as pessoas de tal 
forma, que você garante que 
as lições aprendidas estejam 
em todas as equipes. Não 
adianta ter lições aprendidas 
em uma equipe só. E como 
garantir que as pessoas 
respeitem tudo que está sendo 
passado pelas lições 
aprendidas? Porque, imagina 
chegar lá o coordenador de 
manutenção e o cara vai falar 
para um cara novinho: tem que 
seguir  o questionário, tem que 
fazer isso, fazer aquilo. O cara 
não tem aquela visão, aquela 
vivência. Então um cara mais 
experiente vai dar um reforço. 
Então, esse projeto de 
maturidade, cujo objetivo é ter 
a maturidade do produto no 
primeiro dia de entrega, era 
martelado na cabeça de todo 
mundo, o tempo todo. Era 
apresentado todos os dias o 
que estava acontecendo, o que 

É a própria estória da A. A 
Empresa tem uma cultura 
própria desde a origem dela. 
Tem um pedacinho que é a 
cultura da história, alguns 
paradigmas e um pessoal muito 
novo. Então, isso não é muito 
suave. Daí a dificuldade de 
como você junta. Os dois têm 
informação importante. Esse 
aqui tem coisa nova, mas não 
sabe se dá certo. Esse aqui 
duvida que vá dar. Então, até 
você juntar essas coisas...  
Esse gap é uma característica 
dessa massa. 
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tinha que fazer. Então, a lição 
aprendida, eu acho, pelo 
gerente de projeto, que é o 
meu caso, precisa de uma 
forma muito mais ampla do que 
um banco de dados que todo 
mundo está perseguindo. 
Então, a minha missão é 
justamente fomentar as 
pessoas para que todos 
conheçam o que está 
acontecendo e, de uma forma 
multidisciplinar, possam tomar 
atitudes para que aquelas 
coisas não se repitam ou, 
então, que aquelas coisas 
sejam inferidas no dia-a-dia de 
cada equipe. 

Controle e 
Avaliação 

Quando que a gente considera 
que ela está sendo 
implantada? Se tem N ações 
para serem feitas para garantir 
que ela foi implantada. Aí a 
gente tinha um item de controle 
que mostrava: eu já tenho 50 
lições aprendidas e tenho 10 
implantadas, no processo de 
gestão do projeto. 
Não acho que a gente tenha 
feito um trabalho de 
quantificação. Nós só 
queríamos era garantir que ela 
estivesse implantada. Nós não 
quantificamos o que isso deu 
resultado. Nem em horas, nem 
em dólares. A gente sabe que 
deu muito, mas não teve esse 
cuidado de medir... Nós 
queríamos fazer com que 
aquilo que estava em lições 
aprendidas fosse considerado 
por todo mundo. O projeto 
precisa ser robusto. Até as 
conseqüências disso, já são 
tão grandes do 
desdobramento, que é até 
difícil perseguir. 

A gente não mede. Nós ainda 
não vimos os resultados... 
porque eu estou aqui pensando 
e ver se eu posso emitir uma 
opinião ou não. Nós ainda não 
vimos os resultados em um 
novo projeto, de tudo que está 
sendo feito. Então, falar da 
eficácia está sendo prejudicado 
por não ter ainda como avaliá-
la. Então, que abriu várias 
frentes, algumas pequenas 
coisas já estão sendo 
alteradas. E, nesse processo, 
realmente eu não tenho 
indicador. 
 

Instrumentos de 
Conhecimento: 

Lições aprendidas de campo e 
de projeto. 

Se a gente falar que é o projeto 
de engenharia que vai ser 
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Lição Aprendida Revisões preliminares e 

críticas de projeto. 
Projetos de melhoria contínua. 

documentado e fabricado, 
todos os projetos que tem aqui, 
a gente realimenta para poder 
fazer correções de projetos e 
no processo que a gente utiliza.
 

Regras ou 
Procedimentos 

Normas e procedimentos.  

Incidentes Lições relativas à segurança.  
Memória 
Corporativa 

  

Casos   
Benchmarking Interno entre projetos e externo 

para geração de modelo de 
gestão de desenvolvimento, 
fabricação e produção do 
produto.  

 

Estrutura 
Organizacional 

Sim. A alta gestão. A gerência 
do projeto, que na época era 
um diretor, fez uma imposição 
do projeto: que isso fosse feito 
para justamente, se o 
desenvolvimento tem que se 
integrar, tem que ser 
completamente integrado. A 
gente sabe que se não fizer 
uma forcinha, nem tudo ficaria 
integrado, principalmente as 
pessoas que estão distantes da 
empresa, no campo. Aqui 
dentro é mais fácil de unir as 
áreas. De fora, é mais difícil. 
O projeto lições aprendidas em 
campo estava dentro de um 
setor que existe na 
organização do projeto que é 
responsável por apoio pelo 
cliente, customer support. Era 
uma divisão entre customer 
support e desenvolvimento do 
produto. Eram dois processos 
que a gente tem dentro da 
organização do projeto. Tinha o 
gerente que era responsável 
por isso e depois tinha um cara 
operacional que era o cara de 
alta experiência, o integrador. 
Essas coisas não têm tempo 
alocado para pensar. Isso deve 

Então o ideal é sempre ter a 
média gerência envolvida na 
ação executiva. Ele é que é o 
grande alavancador do 
processo. 
De uma forma geral, se você 
não está se o ambiente não é 
um ambiente de caçar 
responsáveis, o pessoal fala. 
Se você sabe gerenciar isso 
direitinho, no workshop o 
pessoal comenta abertamente. 
Essa parte é mais delicada. A 
cultura da empresa, hoje tem 
muita gente nova. Isso aí não é 
cultura. Quando você fala de 
lições aprendidas, você usa 
suas próprias, naquilo que você 
faz. Então, tem muita gente 
nova. Existe uma certa, termo 
correto... as pessoas, às vezes 
têm uma certa visão focada em 
um mesmo ambiente. Ou seja, 
o pessoal antigo aqui. Às 
vezes, focado em um mesmo 
ambiente, com um certo vício 
em algum leque de soluções; 
eles têm o paradigma deles. 
Então, algumas vezes, isso é 
uma característica que impera. 
Coincide, às vezes, uma 
pessoa mais nova com outra 
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ser uma sugestão, porque a 
pessoa percebeu. Ela tem 
tempo para fazer a proposta 
que ela quiser. É um 
mecanismo bom porque as 
pessoas têm um canal formal 
para propor. Ela sabe que vai 
ser escutada; sabe que vai ser 
julgada e, se for pertinente, vai 
ser implantada. É uma 
abertura. 
Você falou de capilaridade. 
Para mim tem uma estratégia 
que garante capilaridade que 
não é nada disso que a gente 
falou até agora. É 
complementar, digamos assim. 
É aquela segunda forma que 
vejo, que é através das 
pessoas. A gente falou muito 
de processo, processo, 
processo. O que garante 
realmente a capilaridade, que 
garante as lições serem 
efetivamente implementadas, é 
a gente fazer com que as 
pessoas circulem de um 
projeto para o outro, da forma 
correta; de uma forma boa. 
Então, um exemplo: ao 
começar um novo 
desenvolvimento, a gente 
procura trazer as pessoas de 
maior experiência em 
desenvolvimentos pregressos 
para poder garantir infiltração 
nas equipes de pessoas com 
muitas lições aprendidas. 
A liderança ali naquela 
situação, com o 
reconhecimento que a pessoa 
tem algum gabarito, que 
conhece muito aquilo. Então, 
todas as pessoas mais 
novinhas irão respeitar o que o 
cara está dizendo, e vão achar 
tudo aquilo muito importante 
dentro do ramo da avaliação. 

com paradigma, daí fica difícil 
de mudar. Assim, o mecanismo 
fica mais lento. Mas não deixa 
de gerar. 
 

Mecanismos   
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Propagação 
através de 
Especialistas 

 Com experiência, com know 
how. Trabalhando junto com os 
que conviveram com os 
problemas. 
 

Apresentações Não era um cara só, né. Era 
uma equipe. Eu estou falando 
de um cara que se sobressaia 
mais. Mas era uma equipe que 
fazia isso. Inclusive eles faziam 
apresentações das lições 
aprendidas para os projetistas. 
Ele falava: vamos apresentar 
esse negócio que aconteceu 
no campo. Passava para todo 
mundo por e-mail, mensagens. 
Meu papel, primeiro, é 
incentivar para que as lições 
aprendidas sejam realmente, 
que elas tenham penetração 
suficiente em todo o mundo, 
em todas as equipes. E isso se 
faz muito através de 
comunicação. Eu faço muito 
para todos os líderes de 
equipe, eu faço status do 
projeto. É muito verbal. 
Apresentação,  eu faço 
periodicamente apresentação 
para todos os líderes e é minha 
obrigação; então, reforçar a 
importância. 

 

Visitas Informais a 
outros Setores 

  

Conversas 
Informais com 
Colegas 

  

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

 Nesse seminário que foram 13 
semanas (uma vez por 
semana), e as reuniões que 
nós tivemos, são coletadas 
sugestões e, depois, a gente 
volta para validar aquilo que foi 
identificado como uma 
possibilidade de melhoria, um 
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problema, também procurando 
uma solução mais adequada; 
então nós vamos refinando 
nesse processo o que seria as 
nossas propostas. 

Conferências / 
Simpósios 

Encontros com clientes e 
fornecedores. 

 

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

E ele é forte, também, de um 
desenvolvimento para o outro. 
Então, por exemplo, nós 
tentamos isso já é uma coisa 
mais recente, todo mundo 
participou. 
Isso varia de fase para fase do 
projeto. O quanto que é 
importante à lição aprendida 
naquele momento. Quando 
você está no início do 
desenvolvimento, esta questão 
na lição aprendida tem que dar 
um destaque muito grande. 

Ou seja, a partir do momento 
em que nós chegamos ao final 
do desenvolvimento, 
começamos a avaliar o que 
poderíamos ter feito melhor, 
onde começou a se estruturar 
esse trabalho. Então 
apareceram alguns workshops 
onde a gente discutia a falta 
disso, que levou àquilo. 
Acaba que, para lições 
aprendidas, a gente deveria 
levar em consideração o que 
deu certo e o que não deu 
certo. 

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

Dessa reunião maior, sai uma 
decisão também de se tocar 
reuniões mais aprofundadas e 
dirigidas que a gente chama de 
steering groups. São grupos de 
direcionamento do projeto. Os 
steering groups, aí já é uma 
troca muito mais profunda de 
lição aprendida dos dois lados. 
A gente faz com um pessoal já 
em um nível 
gerencial/operacional e eles 
vêm à Empresa, ou a gente vai 
até lá. Geralmente eles vêm 
até aqui. 
Teve o workshop dedicado pra 
saber o que você aprendeu 
com o projeto anterior para 
poder passar para os outros 
projetos. Aí já pode falar muito 
melhor do que eu o que 
aconteceu. Teve questionário 
para todo o mundo, workshop, 
discussão. 

O meu envolvimento acaba 
sendo em workshops e na 
discussão do que deu certo e 
do que deu errado. Na maior 
parte das vezes, o que acaba 
predominando é o que deu 
errado e o que a gente gostaria 
de melhorar. 

Consultores 
Internos 

Especialistas em conteúdo 
específico. 

 

Mentoria Já na primeira semana, já tinha  



 352

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 
esse cara de lições aprendidas. 
O negócio foi nascendo junto 
com o projeto e a pessoa que 
era responsável por isso tinha 
que estar junto com todo 
mundo. Era um cara de 
altíssima experiência; então, 
ele circulava e tinha moral com 
todos os projetistas para fazer 
o que fosse. 

Contato com 
outras Unidades 
da Empresas 

Não foi mencionado como é 
normalmente aplicado na 
Empresa. 

 

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

Não foi mencionado como 
normalmente aplicado na 
Empresa. 

 

Intranet da 
Empresa 

Não possui.  

Envio Dirigido Passava, para todo mundo, e-
mail, mensagens sobre as 
lições de campo. 

 

Envio Geral Não possui.  
Disseminação 
Ativa 

Não possui.  

Disseminação Pró-
ativa 

Não possui.  

Disseminação 
Reativa 

Através da planilha de Lições 
Aprendidas 

 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

A gente tem um esquema junto 
aos clientes onde a gente faz 
um evento regular já há muitos 
anos. Cada um representa um 
evento. Preciso explicar 
porquê, senão depois você não 
vai entender o que eu vou dizer 
sobre lições aprendidas. Em 
um desses eventos a gente 
chama aqui os top executivos 
dos diversos operadores para 
eles nos darem sugestões 
sobre os nossos projetos. É o 
cara que sabe como ganhar 
dinheiro com o produto, falando 
que características do produto 
devem ser colocadas no 
projeto para ele ganhar 
dinheiro com o produto. Então, 
tem cara de operações, de 
manutenção, etc. E como nós 
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não temos esse conhecimento, 
a gente o traz do próprio 
cliente. 

Portal do 
Conhecimento 

  

Reuniões com 
equipe de trabalho 

Sentava junto com os 
projetistas para discutir as 
lições. 
Então, a gente, sempre que 
possível, em todas as equipes, 
a gente procura verificar se o 
conhecimento está sendo 
trazido de forma tácita. Não é 
só o conhecimento através de 
papel, de circular. É o 
conhecimento da pessoa que 
vai influenciar a equipe; com 
aquilo que ele conhece. 
Tem coisa que eu faço aqui é 
comunicar. Aliás, é o que vem 
agora. É uma palestra para uns 
80 líderes onde a gente passa 
o projeto inteiro. Eu procuro 
fazer isso a cada 15 dias. 
Antes, isso estava 
acontecendo a cada mês. 

O que existe também, não 
formalmente, como programa 
de lição aprendida, é quando 
tem problema, não está bom, 
senta, vê onde está o grupo 
com as pessoas envolvidas. 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

Nesse caso, por exemplo, nós 
revisamos todas as normas de 
engenharia para ficar 
compatível com aquelas lições 
aprendidas. Nós revisamos 
normas de produção para ficar 
compatível e fizemos o 
treinamento de todo mundo. 

Vai se tentar modificar o 
procedimento, desde a rotina 
até os documentos que a gente 
tem ali, até da própria 
qualidade, de como o processo 
funciona. 
 

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

Não é simplesmente chegar e 
corrigir. Isso é retornado para 
toda a equipe de engenharia, 
no sentido de você tomar a 
decisão da correção, mas já ter 
isso incorporado como uma 
coisa que não pode se repetir. 
Aí passa a ser considerada 
lição aprendida, Mas ela não é 
como corretiva. Aquilo na mão 
do engenheiro, de volta, se 
torna uma lição aprendida do 
projeto. 

Resumidamente o grande 
mecanismo associado aqui está 
em discussões, 
fundamentalmente, dos erros e 
proposta de rearranjo desses 
erros em termos de grupos que 
refinam isso e tratam de estar 
montando uma nova estrutura, 
que é uma lição que pode ser 
questionada depois, em função 
do que se aprendeu no projeto 
anterior. 

Projeto de 
Transferência de 

 Então, a gente tem que ir lá e 
enxergar o que é que ele tem 
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Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

que eu posso usar. Aí a gente 
pode acelerar isso. Não que, 
talvez, não esteja sendo feito, 
mas a gente tem que continuar 
nessa direção. É o que a gente 
pode melhorar. 
 

Story Telling   
Outros Se você falasse com um cara 

de campo, se não fosse um 
projetista, um engenheiro; se 
você tivesse dúvida - será que 
aconteceu algum problema em 
relação a isso no campo? -, 
vamos fazer uma revisão 
preliminar de projeto. Na hora 
que vai fazer a revisão, o cara 
de lições aprendidas, de 
manutenção, de campo, eles 
conhecem todas as revisões 
preliminares e críticas já feitas. 
Depois da revisão preliminar, 
você libera para fabricação. 
Você conclui que está sendo 
proposto, está bom. Isso libera 
para seguir com o projeto 
detalhado. Aí faz uma revisão 
crítica e você está liberando 
para gastar dinheiro. 
Eu faço, periodicamente, 
apresentação para todos os 
líderes e é minha obrigação, 
então, reforçar a importância. 
Eu vou te dar outro exemplo de 
lição aprendida que é um 
projeto chamado Maturidade. A 
gente quer ter a maturidade do 
produto no primeiro dia de 
entrega. Isso também foi feito 
todo um esquema de 
documentação. 
Comunicação intensa, definir 
estrategicamente o que aplicar 
de lição aprendida, quem são 
as pessoas e comunicar 
intensamente o que está 
acontecendo. 

 

Suficiência da 
Capilarização 

Com certeza, insuficiente. Não 
tenho dúvida disso. Por mais 

As áreas de apoio, tipo 
administrativa, finanças e tal, 
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que a gente tenha tentado 
fazer, nós estamos muito 
distantes daquilo que seria o 
ideal ou aquilo que seria não 
só ideal, mas que seria eu 
diria, até satisfatório. Eu acho 
assim, nós acertamos muito 
em pontos fundamentais, tanto 
é que o nosso produto está 
muito bem visto no mercado; 
isso, em parte, graças às lições 
aprendidas. 
Então, por isso que as coisas 
estão acontecendo, em função 
das pessoas estarem 
preparadas. Mas não em 
função de ter um mecanismo 
integrado e claramente 
definido. Existem mecanismos 
definidos, mas para setores 
específicos. 
Eu acho que a preocupação de 
fornecedores passar para 
gente o que ele sabia, isso foi 
um negócio que a gente 
sempre pensou que não estava 
bem exercitado. É uma coisa 
que a gente sempre reclamava 
que a gente passava um monte 
de coisas para eles, mas não 
está aproveitando a 
oportunidade da parceria para 
ter as lições aprendidas deles 
para a gente. 
Esse caso mais crítico que a 
gente tinha que alertar todo 
mundo na empresa, fizemos 
uma coisa muito organizada 
nesse caso que envolveu o 
pessoal da produção, por 
exemplo. Teve todas as turmas 
de produção que tinham 
envolvimento com o negócio, e 
passaram um treinamento e 
esse cara de lições aprendidas 
ia dar o treinamento. 
Engenheiros, projetistas... era 
uma coisa bem organizadinha 
que todo mundo passava e a 

diria: não os vi participando, 
mas em alguns casos tiveram 
assuntos que foram levados 
para eles, sim. Mas a maior 
parte trata do nosso processo 
mesmo. 
O volume é grande. Deve ter 
em torno de 80% a 90% das 
lições aprendidas aproveitadas. 
Melhorar o aproveitamento é 
difícil. É pensando no próprio 
processo que já está 
implementado para saber como 
a gente poderia ser um pouco 
mais eficaz.   
No contexto de sistemas, a 
gente não usa talvez todos os 
recursos. Não por falta de 
recursos físicos e financeiros. 
Não é esse o problema. A 
gente não usa todo o potencial 
que poderia estar tirando 
proveito exatamente porque 
têm coisas aqui que poderiam 
dar certo e outras que existe 
dúvida que vá dar certo e a 
gente acaba não se 
beneficiando dessas potenciais 
melhorias de uma maneira mais 
ampla. Elas virão com um 
pouco mais de tempo. 
Dentro desses 80% de 
adequação, eu mensuro, 
estimo isso como o resultado, a 
capacidade que a gente tem de 
pegar a informação, analisar e 
colocá-la em prática. Então, 
dentro desse volume aí, sim, 
fica faltando um pedaço. 
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gente tinha certeza de que todo 
mundo foi posto a par sobre os 
riscos que a gente corria em 
relação àquele item, e que 
tinha ações para todas as 
áreas que estava sendo 
desenvolvido. 
Nós não temos uma base de 
dados integrada de todas as 
lições aprendidas; de tudo o 
que é setor. 
Tudo o que é combinado 
nessas reuniões, é colocado 
como uma ação para ver se ele 
consegue ser desenvolvido ou 
não, dependendo, é lógico, de 
uma coisa - é a intenção de 
fazer; outra coisa é quanto 
custa e qual é o benefício e 
assim por diante, do que saiu 
daquelas reuniões. Só que, 
para a gente, hoje, desse 
banco de dados, 95% está 
implantado. O que significa 
isso? Tipo, aquilo que os 
clientes estavam dizendo, foi 
tido como coisas essenciais. 
Não dava para não fazer. 

Eficiência da 
Capilarização 

Aí esse cara tem essa lição 
aprendida e sabe o que estava 
dificultando ou facilitando fazer 
isso, e ele ia lá ao projeto e 
junto com os projetistas ele 
garantia que esse produto não 
repetiria os erros do passado 
ou ele faria alguma coisa 
positiva, que está sendo vista 
em campo. Era positivo e 
negativo; eram os dois lados. 
Isso é em várias áreas e tem 
muitas coisas subjetivas 
também. Quando o projeto está 
nascendo, eles não sabiam 
quanto ganhou porque nem 
nasceu errado. Então, não dá 
para dizer o quanto 
economizou, porque a gente 
tinha; foi desde 1999 , quando 
foi lançado o projeto, já na 

Existem dois workshops 
diferentes. De um modo geral, 
o workshop que dá mais 
resultado é o workshop do nível 
da gerência média, onde a 
gente discute a dificuldade e 
tem condição de ver solução. 
Alguns workshops onde não 
tinha uma representatividade 
da gerência acabam ficando 
prejudicados. É o pessoal mais 
operacional, que acaba não 
vendo o seguinte, “eu estou 
dando uma idéia, mas não tem 
ninguém aqui pra tomar 
providência ou com punch 
poder levar adiante”. Eles 
reclamam. 
Acho que discutir o que 
aconteceu e o que poderia ser 
feito ainda quente é mais fácil, 
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primeira semana já tinha esse 
cara de lições aprendidas. O 
negócio foi nascendo junto com 
o projeto e a pessoa, que era 
responsável por isso, tinha que 
estar junto com todo mundo. 
Era um cara de altíssima 
experiência, então ele circulava 
e tinha moral com todos os 
projetistas para fazer o que 
fosse. A produção, com todas 
as áreas. 
Tinha um coordenador para 
isso, responsável que 
analisava o que a unidade 
tinha respondido, e, se fosse o 
caso, manter contato com a 
unidade, verificar e ter certeza 
de que o que eles estava 
fazendo estava contribuindo 
para a manutenção geral do 
produto. Porque uma coisa é a 
manutenção específica do 
segmento dele, outra coisa é 
você garantir a manutenção 
geral do produto. Tanto é que 
esse produto hoje está batendo 
todos os recordes de 
manutenção de produto em 
termos de custo de 
manutenção, porque o projeto 
foi voltado para isso. 
Eu vou te dar outro exemplo de 
lição aprendida que é um 
projeto chamado Maturidade. A 
gente quer ter a maturidade do 
produto no primeiro dia de 
entrega. Isso também foi feito 
todo um esquema de 
documentação. Isso tem o 
nome de maturidade, mas não 
deixa de ser um compêndio de 
itens de lições aprendidas. É 
que lição aprendida você pode 
ver por diversas formas. O 
problema que ocorre ao longo 
da campanha de ensaio é tudo 
lição aprendida. 
Pegando o melhor do 

é sujeito a menos erros e não 
sei se o pessoal conseguiria, ao 
pegar a idéia, enxergar se 
aquele era o mesmo ambiente, 
e com aquelas mesmas 
situações que levaram àquela 
solução como a proposta 
adequada. E, em uma outra 
ocasião, não sei se esse link 
existiria. 
A boa idéia, no cenário que a 
gente viu de desenvolvimento, 
poderia ser bem melhor 
motivada no planejamento, 
porque, depois, foi o que 
aconteceu, mesmo que seja 
uma boa idéia, ela fica sendo 
reativa. 
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entendimento de várias 
pessoas, vai fazer o que ele 
tem que fazer. Então, isso para 
mim é o que mais garante lição 
aprendida. 
Eu busco em função de uma 
necessidade. Eu não tenho 
isso como uma mola 
propulsora em todo o meu 
processo, porque, realmente, 
se você estiver em uma 
entressafra, o máximo que 
você consegue é levantar as 
lições aprendidas,  mas não 
aplicá-las. A cultura da 
empresa é que existe uma 
motivação muito grande no 
momento do desenvolvimento. 
Na hora que você começa a 
desenvolver um novo produto, 
os olhos de todo mundo brilha. 
Então, aquele é o melhor 
momento das pessoas 
aceitarem usar lições 
aprendidas ou participarem. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

Mas nada motiva mais as 
pessoas do que começar um 
novo desenvolvimento. É uma 
questão de ter prazer em fazer 
o negócio. Então, eu acho que 
é o momento em que a gente 
aproveita mais para pôr as 
lições aprendidas em prática. 
Houve uma motivação para 
uso delas enquanto 
penduradas no banco de dados 
da mesma forma, porém houve 
uma oscilação. Só que nós não 
acreditamos que essa 
motivação fosse suficiente. A 
gente escalou uma pessoa 
muito experiente, que no dia-a-
dia tratava aquelas lições todas 
da cabeça dele, ele estava 
revendo os projetos, de todo 
mundo, com aquelas lições na 
cabeça deles. 
Você passa um banco de 
dados para a pessoa, 

Não é exatamente uma tarefa 
do dia-a-dia, mas é uma 
necessidade... a motivação do 
pessoal é melhorar, é fazer 
mais e a carga de ter que 
refazer é enorme. Tudo aquilo 
que não deu certo, depois você 
tem que fazer de outra maneira 
de novo. Acho que aqui a maior 
parte do pessoal está disposto 
e disponível para melhorar o 
trabalho para ele próprio. 
O boa idéia que, em um 
contexto mais amplo, 
independente dos projetos de 
produtos, se está em 
desenvolvimento ou não, 
qualquer funcionário que tenha 
uma idéia e que fizer a 
sugestão, essa idéia é 
analisada, verificada a 
possibilidade, mensurados os 
benefícios e, de alguma 
maneira, esse funcionário tem 
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raramente ela usaria se não 
houver um processo 
catalisador. Se não tiver a 
catalisação, não tem jeito. 
Uma coisa que nós 
aprendemos muito na minha 
lição aprendida é que não é o 
software que faz o negócio 
acontecer. Ele ajuda demais. 
Agora, no dia-a-dia, as coisas 
que a gente quer colocar no 
projeto de aprendizado, a 
melhor forma que a gente 
achou é ter um integrador. Tem 
um banco de dados lá, a 
pessoa pode consultar, mas 
tem que ter a fomentação. 
Tem o projeto Boa Idéia que é 
um mecanismo, principalmente 
na produção, que as pessoas 
tem a liberdade de por o que 
quiserem. Isso não deixa de 
ser um mecanismo de lição 
aprendida também. 
Acho que, se é um caso 
desses, o que vale muito é a 
preparação da equipe e a 
cultura do pessoal que está 
envolvido naquilo. Se for um 
caso desses, que fala que é 
um desejo do cliente, isso 
ganha prioridade, 
independente de estar todo 
mundo voltado a atender ao 
cliente. Sem falar que, a 
importância do cliente já abriu 
portas que a gente mesmo 
nunca conseguiu abrir. Por isso 
que eu falo que isso é uma 
questão de aculturamento de 
todas as equipes que estão 
trabalhando no projeto. Esse 
projeto de maturidade não 
deixa de ser lição aprendida. 
Se eu não dou enfoque nas 
apresentações e não falo da 
importância, talvez eu também 
não vá ter o mesmo esforço em 
cima dele. Para qualquer 

uma recompensa, inclusive 
participando de... Quanto 
melhor a idéia, os benefícios 
que ela traz, ele tem uma 
remuneração significativa a 
cada semestre. Então, tem 
esse mecanismo na 
manufatura, que é constante. 
Onde as idéias são 
comentadas. 
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mecanismo claro que você 
quer buscar. 

Outros Elementos Mas o que nós fizemos foi o 
seguinte: nós tínhamos uma 
grande preocupação com essa 
gama de unidades; que nós 
tínhamos de eles não fazerem 
o trabalho e quando nós 
estivéssemos juntando os 
segmentos modulares do 
produto aqui, que tivesse 
alguma coisa mais crítica. E 
nós tínhamos uma experiência 
imensa, nós temos uma 
experiência imensa, dentro da 
Empresa, de como produzir 
segmentos modulares. E nós 
temos uma visão muito boa de 
como fazer a manutenção do 
produto ficar boa. E cada 
unidade não tem essa visão. 
Cada unidade só vê o seu 
pedaço. O que nós fizemos foi 
construir um questionário com 
400 perguntas cíclicas de 
manutenção do produto. Nós 
formalizamos isso para cada 
unidade e cada unidade tinha 
que responder formalmente as 
400 questões, se ele tinha 
considerado tudo aquilo no 
projeto dele. Tinha um 
coordenador para isso, 
responsável que analisava o 
que a unidade tinha 
respondido, e, se fosse o caso, 
mantinha contato com ela, 
verificava de quê e o quê eles 
estavam fazendo e 
contribuindo para a 
manutenção geral do produto. 
Porque uma coisa é a 
manutenção específica do 
módulo dele, outra coisa é 
você garantir a manutenção 
geral do produto. Tanto é que 
esse produto, hoje, está 
batendo todos os recordes de 
manutenção mercado em 
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termos de custo de 
manutenção, porque o projeto 
foi voltado para isso. Essas 
400 perguntas foram oriundas 
de todas as lições aprendidas 
que nós tínhamos de projetos 
anteriores. 
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Caso A – Planilha 2 

 Entrevistados 3 e 4 Entrevistados em Grupo 
Quem é? Gerente de desenvolvimento 

tecnológico da A e líder de 
time de desenvolvimento 
tecnológico. Responsáveis 
pelo projeto de Gestão do 
Conhecimento da A. São 
geradores e aprovadores de 
conteúdo. 

Foram 18 pessoas, no total 
incluindo, 3 gestores, 14 técnicos 
e 1 profissional da operação. Um 
dos técnicos se declarou como 
usuário de conteúdo e todas as 
outras pessoas se declararam 
como geradoras e usuárias de 
conteúdo de lições aprendidas. 

Gestão do 
Conhecimento 

O projeto de Gestão de 
Conhecimento da Empresa 
terá foco em integralizar 
todas as iniciativas, isoladas 
por área, das lições 
aprendidas em A. Hoje, 
capturadas só num projeto 
recente, somam mais de 
1000. 
O objetivo maior é permitir 
que seja feita uma 
capilarização muito eficaz, 
ou seja, não basta 
disseminar, tem que ser 
incorporado ou utilizado, 
através da sua 
disponibilização em meios 
informatizados unificados. 
O processo prevê a captura 
das lições nas bases de 
dados, workshops, 
principalmente. 
O sistema será desenvolvido 
em base web, como banco 
de dados integrado, 
permitindo documentos e 
mídia como fontes de 
conteúdo. Será monitorado 
em termos de acesso e 
outros parâmetros. Prevê-se 
busca inteligente. 
As lições aprendidas estão 
vinculadas aos ciclos dos 
projetos da Empresa. 
A estrutura de gestão 
provável será de um 
responsável por área 
diretiva da A. 
Os mecanismos favorecidos 
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serão os de passagem de 
fase dos projetos.  
Os aspectos motivacionais 
serão associados ao 
projetos de ação individual e 
setorial. 
O escopo será da área 
funcional e o responsável, 
potencialmente, será o 
guardião do processo. 
Especialistas seriam os 
validadores de pequenas 
lições. 

Geração da Lição 
Aprendida 

 A manifestação foi que não se 
tem tempo suficiente para 
geração de conteúdo de lições 
aprendidas. Os processos da  
Empresa não estão 
suficientemente estruturados 
para promover inovações. As 
idéias podem ser oriundas de 
qualquer pessoa da Empresa. 

Coleta   
Validação   Pelos responsáveis ou 

especialistas nas áreas, onde o 
conteúdo tem impacto. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

 O sistema de lições aprendidas 
não está bem estruturado para 
gestão de lições aprendidas. 

Replicação  As ferramentas de tecnologia não 
estão bem estruturadas para 
replicação. 
A capilarização das lições 
aprendidas por toda Empresa 
está em nível médio. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

 Há um nível médio de rapidez na 
incorporação das lições 
aprendidas.  

Capacitação / 
Treinamento 

  

Registro de Lições 
Negativas 

 A maioria das pessoas se sente 
confortável em registrar os 
elementos de erro, 
principalmente nas áreas 
técnicas e de produção. 

Aceitação do 
Conteúdo 

 O conteúdo é muito bem aceito, 
independentemente de sua 
origem na empresa. 

Controle e  A maioria manifestou que os 



 364

 Entrevistados 3 e 4 Entrevistados em Grupo 
Avaliação indicadores não estão 

estruturados de forma sistêmica 
e ainda são insuficientes para 
medir os ganhos conquistados 
com as lições aprendidas. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

 Lições aprendidas. 
Projetos de  melhoria 

Regras ou 
Procedimentos 

  

Incidentes  Registros de itens de segurança 
Memória 
Corporativa 

 Está espalhada por área. 

Casos   
Benchmarking   
Estrutura 
Organizacional 

 Apoiada nos gestores dos 
projetos. A Empresa está 
razoavelmente estruturada para 
favorecer trabalho em equipe.  
As pessoas se sentem à vontade 
para propor idéias. 

Mecanismos 
 

  

Propagação através 
de Especialistas 

 Considerado pela maioria como 
média eficiência. 

Apresentações  Considerado pela maioria como 
média eficiência. 

Visitas Informais a 
outros Setores 

 Considerado pela maioria como 
média eficiência. 

Conversas 
Informais com 
Colegas 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

 Considerado pela maioria como 
ineficiente. 

Projetos de 
Melhoria Contínua 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Conferências / 
Simpósios 

 Considerado pela maioria como 
eficiente. 

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Consultores 
Internos 

 Considerado pela maioria como 
média eficiência. 

Mentoria  Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 
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Contato com outras 
Unidades da 
Empresas 

 Considerado pela maioria como 
média eficiência. 

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

 Considerado pela maioria como 
ineficiente. 

Intranet da Empresa  Não possui. 
Envio Dirigido  Considerado pela maioria como 

média eficiência. 
Envio Geral  Não possui. 
Disseminação Ativa  Não possui. 
Disseminação Pró-
ativa 

 Não possui. 

Disseminação 
Reativa 

 Considerado pela maioria como 
média eficiência. 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

 Considerado pela maioria como 
eficiente. 

Portal do 
Conhecimento 

 Não possui. 

Reuniões com 
equipe de trabalho 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

 Considerado pela maioria como 
eficiente. 

Recomendações de 
Equipes de Projeto 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Story Telling  Não possui. 
Outros   
Suficiência da 
Capilarização 

Não sabem se suficientes. A maioria dos entrevistados 
achou os mecanismos 
insuficientes de capilarização de 
lições aprendidas. 

Eficiência da 
Capilarização 

Os mecanismos, hoje, são 
eficientes. 

A maioria dos entrevistados 
considerou ineficientes. 
As lições aprendidas existem, 
porém não se tem acesso fácil. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

 A liderança é vista como 
facilitador do processo de 
geração de lições aprendidas, 
pela maioria. 
O reconhecimento formal é visto 
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como um fator importante, 
principalmente, quando tem 
impacto na reputação, 
reconhecimento ou prestígio.  
 

Outros Elementos   
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APÊNDICE 2 – CASO B 

Caso B – Planilha 1  

 Entrevistado 1 Entrevistados 2 e 3 
Quem é? Responsável por equipamentos 

em termos de custos, 
manutenção, reforma e 
catalogação na memória 
técnica. 
Gerador e aprovador de 
conteúdo. 

Responsáveis por avaliar 
riscos em minutas de 
contratos, apóiam a 
elaboração de reivindicações. 
São responsáveis pelo 
sistema de reivindicações na 
memória técnica. Geradores e 
aprovadores de conteúdo 

Geração da Lição 
Aprendida 

Os equipamentos partem de um 
padrão. Só que, em uma obra, 
ela precise de uma coisinha ou 
outra desses equipamentos 
para fazer o trabalho que se 
está querendo. Ou, então, tem 
que fazer uma proteção no 
equipamento que está 
quebrando muito lá; vai precisar 
trocar uma peça; vai precisar 
fazer uma proteção de 
desmoronamento de rocha 
nesse equipamento. Essas 
melhorias partem da obra. Eles 
fazem essas melhorias, 
acompanhados do pessoal 
responsável por esse 
equipamento. 
Tem os gerentes e supervisores 
nas obras e eles vêem a 
necessidade. 

Necessidade de elaborar uma 
reivindicação de mudança de 
escopo de projeto, por 
exemplo. 

Coleta Acompanhados pelos gestores, 
fazem, vêem que dá resultado, 
que não vai perder 
produtividade ou perder dinheiro 
ou aumentar custos. E, se isso 
passa se é aprovado pela obra, 
se é aceita essa modificação, é 
feito um apanhado de tudo o 
que foi feito com material que foi 
gasto, tempo que foi 
disponibilizado, mão-de-obra, o 
que apresentou de melhoria e é 
feita uma publicação sobre isso.

Então ele lança no sistema 
datado, com a carta, a ação e, 
em um próximo passo, 
teremos como buscar essa 
carta. Essa informação fica 
em standby, fica pendente. 
Apenas nós, que somos da 
administração, e o 
superintendente daquele 
projeto enxergam essa 
informação.  
Porque a área de 
administração contratual, nós 
podemos elaborar um contrato 
e passar para eles fazerem 
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uma revisão ou eles podem 
elaborar e passar para nós. 
Tanto faz. Não tem uma regra.
Tanto eles, da obra, ou 
gestores de contrato podem 
elaborar como a gente. E um 
auxilia o outro. E também o 
jurídico participa. 

Validação  E, se isso passa e é aprovado 
pela obra, se é aceita essa 
modificação, é feito um relatório 
e essa publicação é anexada à 
publicação do equipamento. 
E vai fazendo esses arquivos de 
fotos, fazendo o 
acompanhamento do que eles 
estão fazendo. No final, eles 
juntam essas fotos, esses 
documentos, o material de tudo 
isso daí, é feito normalmente 
um relatório técnico, não é um 
laudo, para o gerente. Assim, a 
gente tem um comprovante de 
que o gerente estava ciente 
dessas modificações. 
E aí vem um aviso para mim 
que uma publicação nova foi 
solicitada para validação. 

O superintendente recebe 
uma notificação via e-mail 
avisando que tem pendência 
no sistema. Ele entra, verifica, 
altera, muda, rejeita ou valida. 
A partir daí, a informação fica 
publicada para o diretor ou 
gestor daquele projeto.  
A gente avalia se não tem 
nenhuma discrepância, se, 
por exemplo, ele fez uma 
anotação com um erro de 
data, por exemplo. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

E o catálogo seria alguma coisa 
mais abrangente, para um cara 
que dirige uma obra e quer 
fazer uma operação ou alguma 
coisa. 
Tem-se uma árvore para poder 
fazer a busca. Foram adotados 
dois critérios. Um é dos 
equipamentos da nossa frota e 
outro são equipamentos, 
digamos, não próprios, 
possíveis de uso, assim, 
abrangendo um leque maior de 
opções. 
Alguma coisa que seria 
interessante para as obras 
estarem a par dessa parte dos 
equipamentos. 
Têm-se softwares que seriam 
interessantes para as obras, 
softwares que seriam 

A explicitação se dá pelos 
registros de reivindicações, 
histórico do cliente e seu 
perfil. 
Nós temos outra função 
dentro da memória técnica, 
que é na parte de publicações 
de assuntos contratuais. 
Um assunto que a gente está 
divulgando cada vez mais que 
começou a existir nesse 
segundo semestre, é sobre 
arbitragem. É uma ferramenta 
que a gente tem, que nem 
todos conhecem. Já ouviram 
falar. Sabem que a empresa 
já usou uma vez, mas não 
sabem os pormenores desse 
sistema e não aplica também. 
A gente procura sugerir nos 
novos contratos. Então, tudo o 
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interessantes nas obras, 
software de dimensionamento 
de bombas, temos tabela de 
valores. 
Nós temos os vários modelos 
de tratores. Esses entram nos 
equipamentos de frota. Nós não 
temos caminhões desse 
fornecedor. Só que seria 
interessante a gente dispor ali, 
como conhecimento para o 
pessoal. Esses caminhões, eles 
entram em não-próprios porque 
nós não temos disponibilidade. 
Até porque as que não deram 
certo não chegam a ser 
publicadas. Se você for até a 
obra, os documentos estarão 
disponíveis para acesso da lição 
negativa.  

que é novidade sobre 
arbitragem a gente estava 
pegando algumas 
informações no mercado e 
publicando na memória 
técnica. 
As palestras do seminário são 
divulgadas na memória 
técnica. 
 

Replicação Dentro da parte dos 
equipamentos a gente divide 
entre ficha técnica, que seria um 
resumo dos dados dos 
equipamentos, catálogos, que 
seria uma coisa mais 
abrangente, um manual ou 
alguma coisa desse tipo. Tem 
também dados sobre as 
adaptações, melhorias, de 
alguma coisa que foi feita 
nesses equipamentos ao longo 
da vida deles. 

Nós separamos, então, 
classificamos as 
reivindicações. Nós temos 
todas elas hoje dentro do 
sistema. Estão classificadas 
em: em andamento, negadas, 
canceladas, em processo 
judicial. Mesmo que elas 
estejam finalizadas, mesmo 
que elas estejam em estágio 
de latência, elas continuam lá.
O histórico do cliente, tipos de 
assunto podem ser filtrados. 
 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

Porque essa melhoria você 
pode implantar em qualquer 
obra agora. Não foi uma 
necessidade da obra, e, sim, 
uma redução de custo do 
equipamento mesmo. Poderia 
ser uma necessidade 
específica. 
Tem publicação que o pessoal 
se empolga um pouco e pega 
algum filminho, algum 
equipamento que esteja 
trabalhando e acha que aquilo 
lá já vai ser alguma coisa e já 
publica. É passado por uma 
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espécie de controle. 

Capacitação / 
Treinamento 

Ele faz a publicação. Hoje, no 
caso dessa criação dessa 
árvore, ele precisa....Ele faz por 
dois caminhos. Ou ele me 
aciona antes, falando da 
publicação que ele quer fazer, e 
eu já abro um ramo no local 
correto que ele deve ser 
publicado. Isto ocorre via 
telefonema ou e-mail. Todas 
essas coisas. Eu já crio esse 
ramo que ele vai colocar. Ou ele 
faz a publicação e lança no 
lugar que ele acha que é mais 
conveniente colocá-la. 

Treinamento e capacitação 
seria uma oportunidade, para 
nós darmos subsídios para 
eles resolverem os problemas 
na ponta. E, antes, não era 
feito com freqüência isso. 
Agora, não mais. Nós 
precisamos dar treinamento 
que a gerência poderia dar um 
apoio para realizá-los, pois  
eles têm buscado. Acho que 
está aumentando 
gradativamente. 
Então, é um trabalho de 
conscientização que nós 
fazemos, na verdade. Nós não 
temos como medir isso. Mas 
nós tentamos conscientizar o 
pessoal da obra isso. 

Registro de Lições 
Negativas 

Foi testado um pneu em um 
caminhão nessas obras. Foram 
feitas adaptações para poder 
receber esse pneu. Era um 
pneu maior para aumentar a 
capacidade de carga, pois o 
pneu original estava limitando a 
carga no caminhão. Foi gerado 
o custo para fazer essa 
modificação. Foi feito o teste e 
não deu certo. Não valeu a 
pena. Voltamos o caminhão 
para o original. Publicamos que 
não deu certo. Foi um dos 
casos que não deu certo. 
Normalmente, não são 
registradas. A conversa abrange 
mais quando teve uma 
melhoria. Aquela que não deu 
certo acaba não sendo tão 
divulgada. 
Até porque as que não deram 
certo não chegam a ser 
publicadas. Se você for até a 
obra, os documentos estarão 
disponíveis para acesso da lição 
negativa. 

 

Aceitação do 
Conteúdo 

Porque, a idéia nossa de 
colocar só os equipamentos da 

Hoje temos lições aprendidas 
de campo, que estão 
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frota é porque essa área está 
sendo destinada, vamos supor, 
à proposta. O pessoal está 
fazendo uma proposta e quer 
destinar um equipamento e não 
sabe se tem a capacidade, o 
modelo e se aquilo atende ao 
que foi solicitado. Então, ele 
entra nessa ficha técnica, nos 
resumos; então, ele bate o olho 
e diz assim: essas 
características que estão sendo 
pedidas na minha proposta 
batem com esse equipamento; 
então, eu vou colocar ele na 
minha proposta. 
O usuário agora  está lá na 
mesa dele e ele vai ver aquilo 
no seu micro, para verificar se 
atende. Não precisa mais o cara 
estar lá em baixo e ter que vir 
aqui e o cara pede um catálogo, 
tirar uma cópia. 

incorporadas, que entram 
como subsídio para 
elaboração de reivindicações. 

Controle e 
Avaliação 

Tem algumas melhorias que 
eles vão vendo que têm que 
mudar uma ou outra coisinha ali 
onde eles vão ter um ganho no 
lucro ou um ganho na 
produtividade. 
O setor da Memória Técnica 
que passa para a gente como 
as publicações estão sendo 
acessadas, quais são as mais 
acessadas e de interesse maior.
O equipamento da frota não tem 
uma perspectiva de ser retirado. 
Porque, enquanto a gente tiver 
esse equipamento na frota, é 
interessante que tenha uma 
publicação dele e todo histórico 
do equipamento. Porque esses 
equipamentos, eles têm o seu 
modelo e esse é o modelo que 
a gente tem na frota. Podem 
passar os anos, enquanto a 
gente tiver, o modelo ainda vai 
ser o mesmo. O equipamento 
passa por uma reforma, é 
colocado. Então, aí aumenta o 
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índice de informação, mas não 
é retirada a técnica quando 
acaba. Por exemplo, foram 
vendidos todos os modelos 
desse equipamento. Não temos 
mais nenhum. Então vamos 
retirar essa publicação. Isso é 
para equipamentos próprios. 
Para equipamentos não 
próprios a idéia nossa é fazer 
uma solicitação para o 
fornecedor. Normalmente eles 
passam série 1, série 2, vão 
fazendo atualização nos 
modelos. Aí sim a gente tem 
que fazer essa troca. Conforme 
a atualização dos modelos. Aí 
sim, vai exigir um 
acompanhamento maior nos 
equipamentos não-frota para 
poder evitar que equipamentos 
não mais fabricados não 
estejam publicados.  

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Projetos de melhoria contínua. 
Banco de ações corretivas. 

 

Regras ou 
Procedimentos 

  

Incidentes   
Memória 
Corporativa 

  

Casos   
Benchmarking   
Estrutura 
Organizacional 

 Quando começou a 
desenvolver o sistema, a 
gente tinha resistência do 
superintendente de deixar 
aberto toda a sua tratativa, 
porque aqueles que têm 
sucesso, todo mundo quer pôr 
na vitrine, os que não tem 
sucesso a gente tem um 
pouco de pudor. Aos poucos, 
essa mentalidade está 
difundindo porque todas essas 
informações são acessadas e 
discutidas na reunião. Então, 
pelo menos entre o, 
superintendente, de uma 
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mesma diretoria, tem trocado 
informações. 

Mecanismos 
 

  

Propagação 
através de 
Especialistas 

A idéia surge daquelas pessoas 
que estão mais envolvidas com 
o equipamento, até porque elas 
conhecem mais. Mas isso tem 
que ser levado a um gerente, 
porque você vai ter que acionar 
normalmente o fornecedor 
também para participar. 

O público pode tirar dúvidas, 
se for necessário, com os  
palestrantes. Geralmente são 
mesclados. Parte deles são 
de funcionários da empresa e 
parte são palestrantes 
externos. Para ter 
experiências de outras 
empresas ou deles. 
 

Apresentações   
Visitas Informais a 
outros Setores 

  

Conversas 
Informais com 
Colegas 

  

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

Vou dar um exemplo de uma 
perfuratriz que a gente tem nas 
obras. Na perfuratriz, você entra 
lá e vai ter a ficha técnica, vai 
ter o catálogo dela. Agora, a 
gente está fazendo, em uma 
das obras, a gente está fazendo 
o apanhado para apresentar 
algumas melhorias que foram 
feitas com redução de custo de 
mangueiras. 
 

 

Conferências / 
Simpósios 

  

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

 Nós fazemos uma reunião de 
abertura do contrato, onde é 
discutido cláusula por cláusula 
do contrato da obra. A gente 
discute o contrato com pelo 
menos um representante de 
cada área. Nós tentamos 
conscientizar de que ele tem 
que cumprir aquilo que está 
estipulado no contrato. 

Workshops 
(Oficinas de 

 Inclusive, tem um seminário 
para disseminações e trocas 
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Trabalho) de experiências. Nós 

convidamos os representantes 
de todas as obras que estão 
envolvidos com a área de 
contratos ou de gestão do 
projeto. São dois dias de 
palestras com assuntos 
pertinentes para a área de 
administração contratual e 
também, conforme 
necessário, fala de gestão de 
projetos. 

Consultores 
Internos 

 Eu acho que a procura 
aumentou, de uma 
consultoria, de um apoio na 
elaboração de reivindicações. 
Nosso trabalho é mais de 
orientação do que de 
cobrança. 

Mentoria   
Contato com outras 
Unidades da 
Empresas 

  

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

Tem o boletim da memória 
técnica, que mostra todos 
aqueles que foram publicados 
durante um mês. Agora, a gente 
começou a implantar um boletim 
só para equipamentos. 

O boletim é uma notificação, 
uma comunicação. Não é 
periódica. A gente destaca o 
sucesso de reivindicações, a 
qualidade sobre a 
administração de contratos, 
apresentações sobre novas 
reivindicações que estavam 
começando e não tinham 
ainda essa produção. 

Intranet da 
Empresa 

Memória Técnica de 
Equipamentos. 

Memória Técnica de 
Reivindicações. 

Envio Dirigido Quando é feita a publicação, a 
gente já direciona alguns e-
mails, alguns contatos. A 
maioria, a grande maioria lê. 

 

Envio Geral   
Disseminação Ativa   
Disseminação Pró-
ativa 

  

Disseminação 
Reativa 

  

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 
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Portal do 
Conhecimento 

  

Reuniões com 
equipe de trabalho 

Um outro caso é o pessoal da 
operação sentir que o 
equipamento pode trabalhar de 
alguma outra forma. Só que aí 
eles destacam  para 
manutenção. Para a 
manutenção fazer as melhorias.

Nós participamos de uma 
reunião que tem análise de 
riscos na fase de elaboração 
da proposta, onde nós 
salientamos os riscos 
técnicos, comerciais, 
contratuais, executivos, 
financeiros. E aí é feito um 
plano de ação. Inclusive com 
as contingências e ônus  
contratuais. 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

 Revisão dos contratos, 
incluindo cláusulas adequadas 
para evitar reivindicações no 
futuro. 
E, nessas reuniões de 
tratativas, eles conciliam 
algumas modificações 
contratuais e outras 
facilidades para os 
contratados. Isso gerou 
algumas comunicações. 
As revisões de procedimentos 
são colocadas em um relatório 
de um controle de escopo, 
mas o procedimento já é 
publicar na memória técnica, 
para gerar um sistema 
documental. 

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

  

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

Em um campo nosso, é adotado 
nas saídas de uma central de 
concreto, foi adaptado um 
pistão hidráulico, e com esse 
pistão você consegue ter 
mobilidade na esteira que está 
embaixo na saída. Com essa 
esteira você consegue fazer a 
carga de duas betoneiras e 
mais uma bomba de concreto. 
Então, o que antes era fixo e 
alimentava uma saída está 
alimentando três. Isso aí foi 
visto ali com o pessoal na 
necessidade da produção, com 
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o pessoal da manutenção 
específico daquela área. 

Story Telling   
Outros   
Suficiência da 
Capilarização 

Eu acho que para equipamento 
atende, de uma certa forma, 
muito bem. É claro que, falar 
que é o ideal eu acho que não. 
Principalmente nessa forma de 
avisar, de dar esse aviso na 
hora da publicação, a gente 
poderia tentar melhorar. Hoje, é 
feito um boletim, como eu te 
falei. Porém, as publicações de 
equipamentos, elas, até a gente 
conseguir um certo contingente 
para poder mandar o boletim, 
demora, normalmente, de um a 
dois meses. Então, se a gente 
tivesse uma forma de fazer isso 
com a publicação... Aí, eu 
aprovo a publicação e disparo 
alguns e-mails para os maiores 
interessados nisso aí; daí, eu 
diria que é um acesso, uma 
ação maior entre, mais ativa. 

A gente conseguiu, nessa 
fase de automatizar, superar 
expectativa do usuário. Não 
só do diretor. Eles não tinham
esse tipo de ferramenta. A 
pesquisa que eles podem 
fazer, hoje em dia, é muito 
mais complexa do que a que 
eles podiam fazer ano 
passado, por exemplo. Hoje, 
ele analisa o cliente, analisa 
procedimentos. 
Em termos de registro, eu 
acho que nós estamos 
atendendo. Agora, na parte de 
administração contratual, 
ainda está acontecendo 
evolução, porque nós ainda 
estamos fazendo a reunião de 
abertura de contrato. Mas 
ainda tem a reunião de 
acompanhamento e 
encerramento. E tem uma 
Obra que vai ser a primeira 
que nós vamos aplicar esse 
conceito. E, aí, terá uma 
oportunidade para discutir 
como que são as 
reivindicações, se teve 
sucesso, fracasso e fazer um 
histórico do resultado. Não só 
a documentação das 
reivindicações. 
Eu acho que está faltando um 
canal para o GED (Gestão 
Eletrônica de Documentos), 
mas não é a memória técnica, 
é pela deficiência do GED que 
ele não tem uma versão Web 
ainda. 

Eficiência da 
Capilarização 

Não existe “Veja Também” 
relacionada à segurança ou 
prevenção de acidentes. 
A gente consegue sentir que 
todo o pessoal que antigamente 

Antes, para eles passarem o 
relatório de reivindicações, era 
feito uma cobrança 
mensalmente. Eles passavam. 
Era pontual. E, 
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estava envolvido em propostas, 
vinha sempre aqui, e ainda vem, 
aqui na nossa gerência, atrás 
de catálogos, atrás de 
informações. E isso, quando a 
gente começou a publicar 
bastante mesmo, colocar 
bastante informações de 
equipamentos, isso começou a 
diminuir. Esse foi o censo que a 
gente teve. Isso a gente 
consegue sentir, mas não é 
nada documentado. Nada como 
uma pesquisa. A gente 
consegue sentir, no dia-a-dia, 
que aquelas pessoas que 
vinham buscar catálogo aqui 
elas já estão se interagindo da 
memória técnica e já estão 
fazendo uso dela. 

trimestralmente, era 
apresentado para a diretoria. 
Hoje não. Eles são anuais. A 
qualquer momento, um diretor 
pode acessar e visualizar a 
posição das reivindicações. 
A gente consegue ver, por 
exemplo, a abordagem de um 
cliente pelo relatório do 
sistema que indica o 
desempenho dessa  
reivindicação. Então, ele 
consegue apurar o 
desempenho e todas as 
reivindicações são somadas e 
geram um desempenho do 
cliente, de um determinado 
cliente, de um determinado 
projeto. No desempenho final, 
ele é uma aplicação de três 
valores que a gente consegue 
extrair das informações, que é 
acertividade, persuasão, o 
índice de expectativa. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

Existe uma motivação constante 
onde o pessoal busca uma 
melhoria específica de 
equipamentos, 
independentemente das 
características da obra. Vejo 
que isso já é até uma cultura do 
pessoal da manutenção. 
A Empresa, hoje em dia, tem 
incentivado o pessoal a pensar 
dessa forma. São vários cursos 
de inovação, são oferecidos; 
então, a Empresa, pelo menos 
desde quando eu estou aqui, 
ela vem demonstrando o 
interesse em colocar isso na 
pessoa, e aí, sim, deixar aquela 
coisa mais do dia-a-dia e ela 
sentir essa necessidade de já 
partir para essa melhoria, dessa 
inovação. 
E hoje também, normalmente, 
quando alguém liga pedindo 
alguma informação a gente já 
fala: você já procurou na 

No boletim, se aproveita a 
oportunidade para elogiar...é 
uma forma para agradecer, 
mesmo que não tenha 
sucesso, mas, assim, nós já 
agradecemos àqueles que já 
contribuíram para o registro, 
para a qualidade do registro. 
Não a pessoa, mas a equipe. 
É interessante como as 
pessoas reagem. Reagem 
bem a serem citadas no 
boletim. Isso, com certeza, 
criam um vínculo e uma 
fidelidade do compromisso de 
adotar. 
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memória técnica? Ah, tal, 
procurei e não tem. Então, a 
gente vai atrás disso. Ah, ainda 
não procurei, eu vou ver. Então 
a gente vê nisso aí que 
realmente deu uma caída, 
digamos assim de buscas 
nossas aqui. Então, o pessoal 
está aceitando e está usando. 

Outros Elementos Na verdade são poucas 
publicações solicitadas que a 
gente não publica. Mas, 
normalmente, é da seguinte 
forma: a gente vê a publicação, 
não está legal, a gente acha 
que não está trazendo muita 
utilidade. O autor é contatado, 
normalmente, antes da gente 
cancelar. Antes de cancelar, a 
gente entra em contato com 
aquele responsável, ou por 
telefonema ou por e-mail, e fala 
para ele: acho que você tem 
que ir mais por esse caminho, 
tal, tal, tal, acho que você tem 
que colocar mais essas 
informações aqui, sua 
publicação vai ficar mais 
interessante, mas, por 
enquanto, a gente vai dar mais 
uma segurada; vê se você 
consegue dar uma 
incrementada nisso daí, dá uma 
reforçada nessas informações. 
E o pessoal aceita, de forma 
tranqüila. 

Anteriormente, nós não 
tínhamos uma unicidade de 
informação. Cada projeto 
controlava suas próprias 
reivindicações e enviava para 
a administração central as 
mais relevantes...as que 
tinham mais sucesso eram 
destacadas. As que não 
tinham sucesso ficavam para 
comentário e não eram 
registradas em nenhum lugar. 
Então, nós começamos um 
sistema mais simples 
controlando através de 
tabelas e, mais recentes, nós 
criamos esse sistema e 
alocamos na memória técnica 
para que as informações 
sejam acompanhadas desde a 
sua elaboração, depois a 
apresentação ao cliente, o 
estágio da aprovação, por fim, 
até o recebimento. E, durante 
esse processo todo, a gente 
vai entendendo quais foram 
as atitudes e os retornos do 
cliente em relação ao pleito. 
A gente tinha um sério 
problema de profissionais que 
eram alocados para outros 
projetos. Então, a gente não 
tinha o histórico do que o 
anterior tinha deixado. Então, 
o sistema também ajuda o 
profissional a resgatar esse 
histórico. 
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APÊNDICE 2 – CASO B 

Caso B – Planilha 2 

 Entrevistado 4 Entrevistados em Grupo 
Quem é? Gerente de Inovação 

Tecnológica, área focada em 
introdução de novos métodos 
construtivos. Gerador e 
aprovador de conteúdo. 

Foram quinze pessoas no total, 
incluindo dois gestores e treze 
técnicos, sendo que dois dos 
técnicos se declararam como 
geradores de conteúdo. Todos 
os outros se declararam como 
geradores e usuários de 
conteúdo de lições aprendidas. 

Geração da Lição 
Aprendida 

A partir de experiências 
realizadas em obras, estudos 
específicos de alternativas, 
provocações feitas pela área 
de Inovação Tecnológica. 

A manifestação foi que se tem 
tempo para geração de 
conteúdo de lições aprendidas. 
A Empresa está razoavelmente 
estruturada para absorver 
inovações. As inovações podem 
ser oriundas de qualquer pessoa 
da empresa. 

Coleta   
Validação  A aprovação é feita pela área 

correspondente ao assunto a 
ser registrado. 

Pelos responsáveis nas áreas 
onde o conteúdo tem impacto. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

Registra-se o “como fazer” de 
um processo. 
 

O sistema de lições aprendidas 
está bem estruturado para 
gestão de lições aprendidas. 

Replicação  As ferramentas de tecnologia 
estão bem estruturadas e 
permitem a capilarização das 
lições aprendidas por toda 
empresa. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

 Há razoável rapidez e 
adaptação na incorporação das 
lições aprendidas 

Capacitação / 
Treinamento 

  

Registro de Lições 
Negativas 

Evento promovido pela alta 
gestão, para promover 
análise de falhas em 
projetos. 
Normalmente, o registro de 
lições negativas não é feito, 
evita-se exposição. 

A maioria das pessoas se sente 
confortável em registrar, porém, 
há poucos registros de lições 
negativas. 

Aceitação do 
Conteúdo 

 O conteúdo é muito bem aceito, 
independentemente de sua 
origem. 
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Controle e 
Avaliação 

Medição feita pelo número de 
acessos na página da 
Memória Técnica. 
Pesquisa de satisfação do 
usuário em relação à 
Memória Técnica. 
Indicadores de acesso, 
estratificados em mais 
acessados, entre outros. 

Apesar de existir um sistema de 
indicadores de controle e 
avaliação, a maioria se 
manifestou no sentido dos 
indicadores serem ainda 
insuficientes para medir os 
ganhos conquistados com as 
lições aprendidas. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Projetos de Melhoria, novos 
processos. 
Riscos de contratação de 
terceiros. 

Lições aprendidas. 
Projetos de Melhoria 

Regras ou 
Procedimentos 

Registros sobre gestão de 
projetos. 

 

Incidentes Reivindicações. Registros de itens de segurança
Memória 
Corporativa 

Memória Técnica e 
Bibliotecas nas obras. 
Administração Contratual, 
Acervo de vídeos, lista de 
fornecedores. 

Existe a Memória Técnica e está 
bem estruturada. 

Casos Processos ou atividades 
ocorridas em campo e 
documentadas. 
Filmes e documentários. 

Filmes de eventos e projetos. 

Benchmarking Estudo de alternativas de 
processo e seu registro. 

 

Estrutura 
Organizacional 

No início, de baixo para cima, 
hoje apoiado pela alta 
direção da Empresa. 
O processo não depende da 
estrutura, depende das 
pessoas para acontecer. 

Apoiada nos gestores das obras 
e projetos. A empresa está 
razoavelmente estruturada para 
favorecer trabalho em equipe.  
As pessoas se sentem à 
vontade para propor idéias. 

Mecanismos 
 

  

Propagação através 
de Especialistas 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Apresentações  Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Visitas Informais a 
outros Setores 

 Considerado pela maioria como 
eficiente. 

Conversas 
Informais com 
Colegas 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

Um grupo técnico visita as 
obras para verificação de 
condições e falhas. É 
realizado registro na Memória 
Técnica. 

Considerado pela maioria como 
eficiente. 
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Projetos de 
Melhoria Contínua 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Conferências / 
Simpósios 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Consultores 
Internos 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Mentoria  Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Contato com outras 
Unidades da 
Empresas 

Visitas à obras. Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Intranet da Empresa Memória Técnica é a 
principal interface das Lições 
Aprendidas. 

Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Envio Dirigido  Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Envio Geral  Considerado pela maioria como 
eficiente. 

Disseminação Ativa  Considerado pela maioria como 
eficiente. 

Disseminação Pró-
ativa 

Não existe, porém o 
entrevistado acha que é um 
mecanismo não-amigável.  

Não possui. 

Disseminação 
Reativa 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

Eventos programados, tanto 
na sede quanto nas obras; 
são promovidos eventos de 
aprendizagem, com controle 
de presença para ganho de 
“milhagem”. 

Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Portal do 
Conhecimento 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Reuniões com 
equipe de trabalho 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

 Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Recomendações de 
equipes de projeto 

Recomendações 
provenientes de equipes 

Considerado pela maioria como 
eficiente. 
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participantes de eventos 
promovidos com clientes e 
pares, via Associação de 
Fabricantes do Setor. 

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

PMP – Projeto de Melhores 
Práticas 

Considerado pela maioria como 
muito eficiente. 

Story Telling  Não Possui. 
Outros Vídeoconferência com obras 

para exibir eventos sobre 
lições aprendidas. 

Vinculação do conhecimento 
adquirido (competência) na 
classificação e remuneração dos 
profissionais (administração de 
recursos humanos por 
competências). 

Suficiência da 
Capilarização 

Não existem reuniões de final 
de projeto e propostas 
perdidas. 
Faltam registros de eventos 
que poderiam estar na 
Memória Técnica. 
Necessidade de incentivo 
maior no desenvolvimento de 
registros de construtividade. 

A maioria dos entrevistados 
achou os mecanismos 
insuficientes de capilarização de 
lições aprendidas. 

Eficiência da 
Capilarização 

Ganho no processo de valor 
da Empresa. 

A maioria dos entrevistados 
achou muito eficiente. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

Promoção de Prêmio para os 
melhores trabalhos 
registrados, mais 
participativos, mais 
acessados, entre outros 
quesitos. 
Os concorrentes ao prêmio 
fazem campanha (lobby do 
autor) para que os seus 
trabalhos sejam votados, 
época em que a população 
da empresa acessa mais a 
Memória Técnica. 
Os membros da equipe da 
Memória Técnica tem o papel 
de provocar as pessoas para 
participarem. 
Em visitas às obras, o gestor 
do setor de inovação, com a 
senioridade e competência 
reconhecida pelas pessoas, 
busca vislumbrar 

A liderança é vista como 
facilitador do processo de 
geração de lições aprendidas, 
pela maioria. 
O reconhecimento formal é visto 
como um fator importante, 
principalmente quando tem 
impacto na reputação, 
reconhecimento ou prestígio.  
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oportunidades e geração de 
lições aprendidas. Tem o 
papel de “Olheiro de Lições 
Aprendidas”. 
Promove-se competição 
entre as equipes de trabalho 
nas obras, para melhora do 
desempenho operacional. 
Programa de “milhagem” que 
permite acumulação de 
pontos que são trocados por 
livros assinaturas de revista, 
por exemplo. 
A motivação é pela vaidade e 
reconhecimento, por 
aparecer na memória técnica.

Outros Elementos   
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Quem é? Gestor de Inovação e 

Tecnologia, com objetivo 
principal de implantar novos 
métodos construtivos, novas 
tecnologias e novos 
equipamentos nas obras. Ele 
utiliza a gestão do 
conhecimento como 
mecanismo para auxiliar na 
disseminação das inovações 
tecnológicas da empresa. 
Exerce o papel de gestor do 
conhecimento. É gerador e 
aprovador de conteúdo. 

Responsável por administrar a 
Memória Técnica, dar suporte 
aos usuários e manter o 
sistema atualizado, 
desenvolvendo novas versões, 
de forma direta, ou 
coordenando atividades de 
terceiros. 
Aprovador da alocação do 
conteúdo na página da 
Memória Técnica. 

Gestão do 
Conhecimento 

O processo de gestão do 
conhecimento se iniciou a partir 
de 1998, quando da 
necessidade de registrar os 
eventos de inovação na área 
produtiva da empresa. 
A partir daí, foi montado um 
aplicativo de Intranet, que 
evolui a partir da criação do 
centro de conhecimento atual, 
a Memória Técnica e, a partir 
de 2000, tomou um corpo 
maior. Em relação ao 
conteúdo, foram mapeadas as 
responsabilidades da área e, a 
partir daí, se projetou a 
característica do conteúdo a 
ser gerado, documentado, 
explicitado e disseminado. 
O sistema demorou um tempo 
para estabilizar, porém, temos 
registros de que tivemos um 
ganho marginal em relação à 
oportunidade da empresa 
depois da implantação da 
Memória Técnica. 
Hoje, o aplicativo é 
considerado o Portal do 
Conhecimento (Saber 
Técnico), mais de 10.000 
documentos, mais de 3000 
fotos e vídeos. Cerca de 1500 

A ferramenta computacional 
que suporta a Memória Técnica 
da empresa foi desenvolvida 
de forma específica e 
personalizada.  
Esse é um sistema e um banco 
de dados mais voltado para a 
inteligência de negócios 
mesmo. 
A gente fez questão que fosse 
um ambiente web, para facilitar 
chegar em todos os projetos, 
todas as obras. Porque temos 
obras muito espalhadas em 
todo o Brasil e hoje também 
tem no exterior. A gente tem 
que fazer com que isso chegue 
para todos. A melhor forma, 
que é uma forma mais leve e 
mais fácil, foi a web. Então, ele 
está todo em uma ferramenta 
da Microsoft,  Access e SQL 
Server, que é o banco. Tem a 
parte das regras de negócios, 
que estuda tudo como a gente 
especificou que está em 
componentes que a gente usa, 
como Visual Basic. 
Eu achei que ele foi 
implementado de uma forma 
até bem aberta. Isso eu achei 
importante. A gente tinha uma 
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páginas acessadas por dia. 
 
O objetivo era promover a troca 
entre a comunidade técnica da 
empresa. 
O processo de criação de uma 
publicação percorre todo ciclo 
de Lições Aprendidas. 
O foco dos registros abrange 
as áreas focais do negócio. 
Nós vamos criar o cartão para 
o pessoal operacional para 
eles terem acesso ao 
programa... Quando a gente vê 
que nós temos mais de 30 
obras. 
Lembrando: a minha área é a 
de renovação tecnológica. Eu 
uso a Memória Técnica como 
ferramenta para disseminar a 
inovação. 
A equipe que apóia 
diretamente a Memória Técnica 
envolve meu gerente, duas 
pessoas de TI e eu e um 
auxiliar. 

ferramenta, mas ela era 
totalmente estática e bem 
diferente do que está hoje, 
porque nós começamos com 
pouco assunto lá dentro. Os 
assuntos, inclusive, são os 
tipos de publicações. Começou 
com uns cinco tipos de 
publicações. Hoje, a gente tem 
19 ou 20 tipos de publicações 
ou 20. Desde quando 
começou, em 2001, a gente 
não dependeu da empresa 
fornecedora para desenvolver 
coisas lá dentro que a gente 
precisava. É muito ruim para a 
gente não atender ao usuário, 
as necessidades dele. Eu achei 
que ele foi feito de uma forma 
fácil para se adaptar. Foi isso 
que a gente precisou. Isso 
independe até da linguagem. É 
uma ferramenta apta já. 
A gente está sempre vendo 
novos assuntos que entram na 
memória técnica. Então, às 
vezes eu tenho que criar 
alguma página, mesmo. A 
ferramenta está bem aberta 
para eu integrar isso. Mas tem 
coisas que, devido ao pouco 
tempo da época que a gente 
implementou, nós deixamos 
meio em aberto. Então, eu 
tento fechar alguma coisa que 
ficou em aberto e, com isso, a 
gente levanta muita coisa que 
precisa ser melhorada. 
O suporte ao usuário é, às 
vezes, até para conteúdo 
mesmo. Eu tento estimular, 
também. Às vezes, alguém liga 
com alguma dúvida: eu estou 
com uma apresentação, como 
eu coloco, qual é o assunto. E 
eu respondo: você pode 
colocar isso, mas já que você 
tem essa apresentação, você 
não quer apresentar na 
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“milhagem” do conhecimento, 
que é um evento que a gente 
tem semanalmente? Às vezes 
tem que dar uma estimulada 
até para colocar memória 
técnica; às vezes, alguém sabe 
de alguma coisa, então eu 
pergunto: isso aqui não é um 
assunto que você pode falar? E 
também ajudo nas dúvidas. 
A gente não cria serviços lá 
dentro de acordo com a 
necessidade, a gente pega e 
efetua o que uma outra área 
criou. A parte de 
equipamentos, a gente pega da 
área de gerência de 
equipamentos, porque eles têm 
toda essa parte de medição e 
controle dos equipamentos 
deles. Eles também, têm um 
sistema que cria isso, e a gente 
pega para estrutura. Então, o 
que acontece? Uma publicação 
tem todas essas associações e 
essas estruturas, que é para 
facilitar a pesquisa. 
Às vezes, são assuntos que a 
gente vê que faltou mais de 
classificação. Às vezes, podia 
associar a um serviço. Se bem 
que a gente não obriga. Se 
obrigar, se fechar muito isso, 
começa a bloquear um 
pouquinho o usuário a se 
cadastrar. A gente deixa isso 
bem aberto. Então, o papel dos 
aprovadores é ver se está bem 
associado, para ver se vai 
ajudar lá na frente para você 
conseguir pegar essa 
informação de volta. 
Os boletins mensais são como 
uma assinatura. O usuário, de 
acordo com sua área de 
interesse, ele vê lá: tem 
aquelas dicas de informações e 
publicações que têm. Além de, 
se tiver permissão, ferramenta 
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de controle, ele diz o que o 
usuário quer ver e um perfil 
que ele pode ver. Em cima 
disso, ele manda esse boletim 
mensal. É muito difícil a gente 
bloquear algum tipo de 
informação para todos os 
usuários. Às vezes, é um setor 
ou outra unidade da empresa 
que tem restrição de 
publicação lá dentro. Então, ela 
pede que todo esse tipo de 
informação só fosse permitido 
para eles da unidade ou 
pessoas específicas do setor, 
por exemplo, a área de 
reivindicações. No caso de 
reivindicações, é  um sistema à 
parte daqui que foi 
desenvolvido. Ele é integrado 
com a parte de perfil da 
memória técnica. É a área de 
contratação, de gerência de 
contratos que gerencia esse 
sistema. 
A gente tem uma média, hoje, 
de umas 25 publicações por 
mês. O prêmio dá um estouro. 
Na época do prêmio teve muito 
mais. 
Tem a função Veja Também. A 
vinculação é feita na origem 
pelo usuário, ou pelo 
aprovador. Vai passando as 
fases assim. Ou por mim 
mesmo, quando eu tenho que 
checar melhor que o usuário. 

Geração da Lição 
Aprendida 

O pessoal mais operacional, 
eles são menos acanhados em 
registrar. 
Qualquer profissional pode 
registrar. Ele pode entrar no 
sistema. 
Eu, enquanto implantador de 
tecnologia, eu registro lições 
aprendidas e provoco também. 

A gente não tem grandes 
coisas assim não. Mais nome, 
pelo que a gente percebe, eles 
gostam de ter o nome na 
primeira página. Então, é um 
chamariz legal. Eu acho que a 
gente está até vendo como ter 
uma maneira de chamar mais 
as pessoas. Com fotos, no 
caso, dos que mais 
participaram. 
Tem equipes que elas não 
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precisam passar para o 
superior deles. 
Pode ser individual. 
Teve o caso de uma pessoa 
que fez o mestrado e 
perguntou: “Eu posso colocar a 
minha dissertação?”. 

Coleta Eu faço os testes antes e 
depois. Eu faço um primeiro 
antes sem a tecnologia. Um 
antes com o que eu espero que 
aquela tecnologia dê. Então, 
mensalmente para cada obra é 
feito: isso aqui é obra X, a 
mesma coisa. Eu considerei 
que real foi daqui. Aí coloca: o 
estimado é esse, o orçado é 
esse. Então eu tenho dois 
comparativos. Um que é o real 
sobre estimado. Neste caso, o 
real está acima do estimado. 
Mas sobre o orçado, está x% 
abaixo, teve economia. 
A maioria deles são 
indicadores de custeio de 
produtividade, que vai registrar.

Então, é nessa classificação 
que às vezes eles não têm 
certeza de que tipo, e falta 
classificar mais. É isso que eu 
tenho mais necessidade de 
conversar com eles. 

Validação  Validação pelas áreas de 
responsabilidade do conteúdo 
em questão. 

A pessoa não desiste de 
colocar algum assunto por 
causa da classificação. Mesmo 
não associando, eles colocam 
e depois a gente, como 
administradora, entra e abre a 
publicação, para ver se tem 
alguma coisa que esteja meio 
estranha. Ou, se passar por 
mim, passa pelo aprovador. E 
dá para associar a publicação 
com outras. 
Tem que passar pela 
aprovação. Por isso que a 
gente fala: coloca. Porque vai 
ser filtrado de alguma forma e 
melhorado. Ou concentrado, ou 
corrigido de alguma forma. 
Então, é tanto individual quanto 
em equipe ou algo que foi 
definido com o gerente da 
obra. Feita de tudo quanto é 
jeito. Tem gente que me liga: - 
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Eu tenho um trabalho aqui que 
é assim, assado, o que você 
acha de colocar? Então, não 
está só de uma maneira. 
Existem aprovadores pelas 
áreas de administração 
diretamente ligadas ao 
assunto; por exemplo, 
reivindicação é aprovada pelo 
pessoal que administra as 
reivindicações. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

Lições das áreas técnicas, 
operacionais, de contratos e 
equipamentos para apoio às 
atividades atuais e futuras. 
Explicitação da lição aprendida 
através de um meio eletrônico, 
com documentação e outros 
tipos de mídia. 
Existe registro estruturado, 
com campos obrigatórios de 
preenchimento para garantir 
pleno acesso, com 
identificação do autor ou 
publicador, sinopse, palavras- 
chaves. É categorizado por 
assunto, uma árvore baseada 
com os processos, atividades e 
serviços da empresa. O 
conteúdo pode ser vinculado a 
arquivos de texto, vídeos, 
fotos, e outras publicações ou 
tópicos relacionados. 

Então, o que é uma 
publicação? Ela tem conteúdo, 
artigos, documentos, fotos. 
Pode ter filmes e tem toda a 
ligação com o que a gente 
chama de estruturas aqui 
dentro. 

Replicação Tem toda uma taxonomia 
ampla para facilitar a 
replicação (vide explicitação) 
Existe um “fale conosco” para 
apoio à replicação, três ou 
quatro pessoas que têm 
acesso à caixa postal de 
Memória Técnica, inclusive o 
gestor. 

Esse conjunto de informações, 
ela é classificada por um tipo 
de publicação, por exemplo, 
tem publicação do método 
construtivo; ou publicação 
sobre equipamentos; ou 
publicação sobre assuntos 
contratuais. 
A gente tem vários boletins. 
Tem boletins mensais que a 
gente manda com todas as 
publicações novas. Eu mando 
pelo sistema. É um evento que 
o administrador ativa. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

Como eu meço? Eu tenho 
comparativos de como era o 
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comportamento daquela 
tecnologia antes dela ser 
disponibilizada (antes e 
depois). 
A inovação leva tempo. Isso é 
crítico. Então, isso aqui levou 
seis meses e não foi aprovado. 
A alternativa que nós 
estávamos estudando não foi 
escolhida. Mas não tem 
problema. Depois de um 
tempo, teve um projeto que 
usou essa tecnologia. E aí nós 
tínhamos tudo já encaminhado. 
Exemplo: na minha obra o 
túnel não é de 300 metros, é 
de 50. Então, se é de 50, a 
queda-livre é menor. Não 
precisa de equipamento tão 
robusto para agüentar esse 
material caindo. Então, já muda 
o ponto. Esse projeto foi 
destinado para as duas obras 
que ficam vizinhas e eram 
alternativas bem diferentes. O 
conceito era o mesmo, mas 
alternativas tecnológicas eram 
diferentes. (Abstração). 
O banco de dados de lições 
aprendidas serve como 
possível fonte para 
aproveitamento de conteúdos, 
por exemplo, métodos, em 
situações idênticas ou 
semelhantes. 

Capacitação / 
Treinamento 

Exato, e o que é mais 
engraçado é que nós não 
tivemos nenhum treinamento 
específico sobre conhecimento 
tácito ou científico. Quer dizer, 
as pessoas, a gente ouve 
esses termos no dia-a-dia. 
Alguns já captam esse tipo de 
coisa.  Acontecem essas 
coisas aqui. 
Ele trazia vídeo ou 
apresentações que nós 
gravávamos aqui. Nós 
mandávamos para ele e ele 
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fazia no horário do almoço. Ele 
reunia a equipe dele no horário 
de almoço no refeitório e ficava 
passando. Depois o pessoal 
assinava a lista e ganhava as 
milhas. 

Registro de Lições 
Negativas 

De casos não positivos, de que 
equipamentos que não 
geraram produtividade 
adequada, para também 
registrar. 
Nós temos registros, mas, com 
certeza, é a grande minoria. 
Porque a pessoa não vai sentir 
confortável... nós não estamos 
ainda nesse nível das pessoas 
se desprenderem dessa 
questão de registrar o negativo.
Há uns cinco anos atrás, os 
acionistas fizeram um encontro 
sobre projetos que falharam. 
Fora da empresa. Eram cinco 
projetos e o nome desse 
evento era “os projetos que 
falharam”. 

Esses são mais difíceis. É mais 
difícil de querer colocar. Mas, 
tiveram casos já de um filminho 
que entrou de um guindaste 
que caiu em uma obra. Nós 
conseguimos associar esse 
filminho com outro manual que 
entrou na Memória Técnica, 
que é como fazer o 
levantamento de carga da 
melhor forma. Às vezes, estão 
lá no projeto e ficam lá no 
projeto. Talvez, sejam poucos 
que sejam divulgados. Eu acho 
que vai mais das pessoas 
desse projeto, porque você vê 
que é bem lá na ponta. 
Depende da equipe que está 
lá. Seria mais isso. 
Principalmente, porque a gente 
ouve coisas que aconteceram, 
na área de segurança, e essas 
coisas não foram 
documentadas. 

Aceitação do 
Conteúdo 

A inovação leva tempo. Isso é 
crítico. Então, isso aqui levou 
seis meses e não foi aprovado. 
A alternativa que nós 
estávamos estudando não foi 
escolhida. Mas não tem 
problema. Depois de um 
tempo, teve um projeto que 
usou essa tecnologia. E aí nós 
tínhamos tudo já encaminhado. 
Exemplo: na minha obra o 
túnel não é de 300 metros, é 
de 50. Então, se é de 50, a 
queda-livre é menor. Não 
precisa de equipamento tão 
robusto para agüentar esse 
material caindo. Então, já muda 
o ponto. Esse projeto foi 
destinado para as duas obras 

O pessoal está entrando 
bastante. Tem casos que, por 
exemplo, envolvem todos os 
projetos para uma central de 
concreto que foi feito, então 
tem toda uma planta de como 
foi a instalação daquilo e quais 
foram os problemas. Esses são 
acessados, por exemplo, 
nunca deixou de ser acessado, 
mas não são dos mais 
acessados. É para quem vai 
implantar uma nova central de 
concreto em uma obra. Aí, sim. 
Um manual de equipamentos 
de um fornecedor, por 
exemplo, foi um que foi 
acessado muito. 
Tiveram coisas que foram 
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que ficam vizinhas e eram 
alternativas bem diferentes. O 
conceito era o mesmo, mas 
alternativas tecnológicas eram 
diferentes. (Abstração). 
O banco de dados de lições 
aprendidas serve como fonte 
para aproveitamento de 
conteúdos, por exemplo, 
métodos, em situações 
idênticas ou semelhantes. 
Pela pesquisa de satisfação, o 
conteúdo é aceito e utilizado 
para o desenvolvimento das 
tarefas do dia-a-dia. 

reutilizadas porque alguém viu: 
tem essa tecnologia que é 
adotada para fazer isso aqui; 
por que eu não estou usando 
isso? 
O pessoal tem elogiado. O 
pessoal tem mandado e-mail. 
Às vezes, a gente manda 
alguma coisa. O pessoal 
retorna: os assuntos estão 
ficando cada vez com mais 
qualidade, mais ricos, não sei o 
quê. A qualidade do acervo 
está ficando bem melhor 
mesmo. 

Controle e 
Avaliação 

Foram criados indicadores de 
acesso e novas publicações, e 
se compõe um índice. 
Mede-se a entrada em uma 
página por dia. Então, em 
2003, eu tinha 70 vezes. Por 
dia, na média, alguém entrava 
lá. Em 70 momentos, a pessoa 
entrava no sistema para ver 
alguma coisa. Na média, 70 
vezes. Em 2004, foi para 165. 
A publicação tem vida útil. Por 
exemplo, isso aqui me informa 
as publicações que foram 
consultadas no ano. Nos 
últimos 12 meses. As páginas 
acessadas. Você já sabe onde 
eu quero chegar? Então, eu 
tenho as publicações dos 
últimos 12 meses e eu tenho 
nove páginas acessadas. Até 
venho e, puxa, que publicação 
é essa? A gente é bem chato 
com isso, porque não adianta 
ter conteúdo de publicações 
que não são consultadas. A 
gente tem um critério. Os 
relacionados à segurança 
permanecem. Tem algumas 
coisas que...Daí é o tato da 
gestão. Nenhum sistema de TI 
pode substituir a interpretação 
de um profissional. Não tem 
como. Porque, se não 

Tem valores que o projeto 
atingiu que poupou tempo, 
valores e prazo, por exemplo. 
Antes e depois. Eu não sei te 
falar quanto. A gente até tem 
isso em registro, em 
apresentações. 
Não vou dizer que seja essa 
perfeita. Tem como ser 
melhorada. Tanto é que a 
gente tem uma pesquisa de 
satisfação que a gente 
começou ano passado. Então, 
isso tem muitas sugestões de 
usuários que a gente acha 
legal. Tem coisas que dá para 
fazer já. Isso aqui dá pra fazer 
do jeito que está na 
ferramenta. Fazer grandes 
mexidas. Então eu faço 
algumas sugestões. Agora, tem 
coisas que não dá. Daí, tem 
que mexer muito na estrutura 
do sistema. Então eu vou pôr 
como melhoria para a gente 
colocar na próxima 
manutenção do sistema, como, 
por exemplo, busca de 
sinônimos. 
A gente, eu e o Gestor de 
Inovação, ele principalmente, a 
gente está vendo o que é 
importante para os usuários no 
momento. Tem que ter coisa 
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envolvesse, eu não precisava 
de ninguém. O sistema era 
auto-suficiente. Agora, quando 
eu tiro a publicação, não quer 
dizer que ela morre, é como se 
ela não existisse. Ela é 
desativada.  Porque a gente 
tem experiência de, por 
exemplo, quando a gente 
estudou o reciclador de 
concreto, ele ficou um ano e 
meio aí, incluído aí, e ninguém 
acessava. Depois de um ano e 
pouco, surgiu a necessidade 
de um reciclador. Se alguém 
tivesse tirado o conteúdo,  sem 
permanecer a consulta, a gente 
teria tido muito mais retrabalho 
para aquisição. Tem que haver 
um controle, um gerenciamento 
tácito. 

que seja importante para a 
área de atuação da empresa. 
Então, a gente não deixa tudo. 
A gente faz esses 
levantamentos. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Então, o que era importante ter 
estudado? Análise de custos 
das alternativas. Então foi 
disponibilizada toda a análise 
de custos das várias 
alternativas existentes para as 
várias obras...o estudo de 
viabilidade técnica foi 
aproveitado, permite verificar o 
quanto é viável implantar essas 
alternativas ou não. Aí, vem a 
lição aprendida das alternativas 
que foram escolhidas. A 
planilha se chama lições 
aprendidas mesmo. 

Tem um caso, aqui, que eles 
colocaram num processo de 
sugestão de idéias. O pessoal 
sugere e isso seria até para 
ajudar a gerar lucro mesmo. 
Qualquer um sugere uma idéia 
de como melhorar aquele 
processo. Isso foi 
implementado porque eles têm 
verba para implementar 
alguma coisa. 

Regras ou 
Procedimentos 

Todas as normas e 
procedimentos de operação, 
qualidade, entre outros, estão 
no sistema. Tais como, 
Procedimentos Construtivos, 
Proposta Técnica, Sistema de 
Qualidade, entre outros.  

APTs (Documentos 
Prevencionistas do Trabalho). 
Tem tudo lá. Essa parte mais 
documental tem. Eu acho que 
está mais preventivo. 
Na Memória Técnica estão os 
procedimentos que a gente tem 
para tudo. E só lá dentro. Só 
que só voltado para a área de 
qualidade. É isso que tem lá. 
Então, o pessoal já sabe que 
toda a parte de levantamento e 
procedimento de trabalho está 
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lá dentro.  Vamos pegar esse 
para alterar o processo que já 
foi feito.  

Incidentes Nós também temos um registro 
de acidentes, de casos não 
positivos, de que equipamentos 
que não geraram produtividade 
adequada, para também 
registrar. 

Tem toda uma parte de meio 
ambiente, de segurança. Muito 
menos que processos e 
equipamentos. Tem o pessoal 
da área do meio ambiente e 
segurança, que é responsável 
também para provar só para 
cobrir seus pontos. 

Memória 
Corporativa 

Memória Técnica, Tecnologia e 
Inovações, Catálogos 
Técnicos, Equipamentos, 
Fornecedores. 

 

Casos Filmes feitos na empresa, ou 
compra-se outros de obras e 
casos relacionados de 
interesse às atividades da 
empresa. 

Tem casos publicados que 
foram apresentados por outras 
empresas que a gente foi ver. 
Foi no evento e viu uma 
apresentação legal. 
 

Benchmarking Relatórios Técnicos.  
Estrutura 
Organizacional 

O trabalho de hoj, para um 
projeto que é válido hoje, que a 
gente consegue fazer hoje, 
amanhã esse profissional está 
em outro projeto, sob outra 
gerência, aí muda tudo. Aí, a 
gente passa a entender: não 
era o profissional que 
contribuía tanto. Era aquele 
projeto que contribuía tanto. A 
importância do gestor da obra 
é grande (gerência média). 
Tem uma obra que o cara 
registrou, lá tem 10 registros ao 
longo do ano. 10 registros, de 8 
autores diferentes. Teve outra 
que ela registrou doze 
trabalhos. Dois autores só. 
Também tem a questão 
profissional. A estrutura 
montada na equipe. A 
autonomia do gestor, que não 
necessariamente publica, mas 
provoca. A equipe fica 
predisposta a isso. 
Foi recentemente criado o 
papel de promotor. Promotor é 

Na época do Prêmio, dá um 
boom, mas, no decorrer do ano 
sempre tem. Tanto é que tem 
um usuário que nos fala que 
ele já tem como meta, lá no 
projeto, todo mês incluir, pelo 
menos, duas publicações na 
memória técnica; pode ser 
iniciativa dele próprio e 
depende do projeto. Não é da 
empresa. Por enquanto é 
assim. Não está fechado. Sabe 
quando você ainda está 
querendo que essa cultura 
ainda fique bem clara na 
cabeça de todos e que seja 
seguida? Eu acho que a gente 
conseguiu muito, do jeito que a 
gente começou. No início, era 
difícil. Difícil registro. Hoje, a 
partir dessas iniciativas do 
prêmio, por exemplo, do ano 
passado para cá, subiu acesso, 
subiu registros. Parece que a 
gente ainda não conseguiu 
fechar fazer com que isso seja 
um objetivo corporativo. 
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aquele que não é aquele que 
vai apresentar. Ele é aquele 
que vai agitar. A pessoa é da 
obra. Qualquer profissional 
pode ser promotor de algum 
evento. Eu tenho um colega lá 
que sabe muito de tal 
atividade. Eu vou provocá-lo 
para fazer isso. E vou 
organizar o evento. Ganho 
ponto. 
Tem n mecanismos que são 
suficientes por agora; a 
produtividade deles poderia ser 
maior. Eu vejo isso pelo 
alcance que nós podemos ter. 
A gente tem a coisa ainda, que 
é a vaidade, que é uma coisa 
que está pegando ainda. 
Na pesquisa de satisfação, a 
maioria dos respondentes acha 
que todos devem contribuir 
com seu conhecimento no 
sistema.  

Depende do gerente da obra. 
Depende muito da equipe. 
A empresa não realiza de 
forma sistemática reuniões de 
acompanhamento, falta isso no 
planejamento corporativo. Com 
o sistema, as pessoas estão 
vendo a importância e a idéia é 
chegar lá. Esse é o grande 
trunfo do processo, permite 
que enxerguem isso. 
E teve um usuário que me 
disse uma coisa muito 
interessante: aqui têm poucos 
que usam muito. 
Eu acho que ela poderia ser 
algo que fizesse parte da 
estratégia de gestão da 
empresa. 
O pessoal, principalmente os 
operadores, estão usando 
muito. O pessoal lá da obra, da 
ponta mesmo. E, às vezes, 
isso não chega a sensibilizar. 
Eu acho que está faltando 
umas propagandas. Então, nós 
fizemos as entregas desses 
prêmios. O presidente entregou 
o certificado e tudo mais. Mas 
tudo bem, foi uma coisa do 
evento. Eu acho que falta 
provar mais a importância para 
tudo isso. 

Mecanismos 
 

  

Propagação 
através de 
Especialistas 

 Localizar a experiência. E, às 
vezes, tem até casos de 
consultores externos que 
prestou alguma coisa, algum 
serviço. Isso também está lá 
documentado. Você não vai 
partir do zero. Isso aqui já tem 
um consultor que faz parte do 
Board, que já foi validado pela 
empresa, já atuou. Você já tem 
como começar o dia que você 
tiver um serviço ou alguma 
coisa que vai ser feita. 

Apresentações Eventos de milhagem Eventos de milhagem 
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Visitas Informais a 
outros Setores 

  

Conversas 
Informais com 
Colegas 

Esse mecanismo, o ponto forte 
dele é o fato de incentivar o 
contato. Agora, existem 
publicações, aqui, que são 
maravilhosamente bem feitas. 
Temos vídeos, apresentando 
detalhes dos equipamentos, 
esse tipo de coisa. A 
metodologia utilizada. As 
pessoas gostam muito de ver 
isso. Isso faz com que outras 
pessoas registrem também. 
E depois você vai ver ali; na 
área do café, são divulgados 
os indicadores de 
desempenho. É um espaço de 
interação. 

 

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

Auditorias Técnicas  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

 Ele mostrou como ele utilizou 
PMI para ajudar ele no 
gerenciamento dessas obras 
que tinham serviços muito 
distantes uma da outra. 

Conferências / 
Simpósios 

Atuações junto a Associações 
da Indústria, para discussão de 
alternativas. 

 

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

  

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

Todas as pessoas, não só as 
pessoas do projetos, mas 
todos os gerentes, os 
superintendentes da empresa, 
e se reuniram em um lugar fora 
da empresa e se encontraram. 
Então, a pessoa presente na 
apresentação pensa: eu falho 
nisso, às vezes eu falho 
naquilo. Não era um tribunal de 
punição. 

 

Consultores 
Internos 

A partir que alguém tem sua 
publicação aprovada, ele 
recebe o título de consultor 
interno. 

 

Mentoria   
Contato com outras Integração das pessoas entre  
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Unidades da 
Empresas 

projetos, para troca de 
experiências. 

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

Nós temos um boletim mensal 
onde nós divulgamos o nome 
da pessoa, digamos, das novas 
publicações, e o nome das 
pessoas que fizeram. Todo o 
lugar que aparece o registro, 
aparece o nome de quem fez, 
independentemente do nível 
operacional dele. 

A gente tem vários boletins. 
Tem boletins mensais que a 
gente manda com todas as 
publicações novas. Eu mando 
pelo sistema. É um evento que 
o administrador ativa. 

Intranet da 
Empresa 

É o mecanismo eletrônico que 
temos: a Memória Técnica. Ele 
é um ótimo mecanismo para as 
pessoas saberem quem faz 
alguma coisa, quem fez. Então, 
pode ajudar. Mas a forma 
mesmo, de lições aprendidas, 
só acontece com o contato. 

 

Envio Dirigido Incluem: mensagem enviada, 
mensagem recebida, 
milhagens, cobrança de 
aprovação. Então, fica tudo 
separado e a pessoa já tem a 
senha. Pesquisa. Que é um 
meio... as pessoas recebem as 
pesquisas e elas respondem 
tanto por e-mail e em papel. 

 

Envio Geral Elas são provocadas a 
participar porque recebem os 
e-mails. 

 

Disseminação 
Ativa 

Envio de conteúdo de interesse 
específico. 

 

Disseminação Pró-
Ativa 

  

Disseminação 
Reativa 

Na pesquisa sobre tópicos, 
assuntos, entre outras chaves. 

 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

Nós temos um programa de 
milhagens. As pessoas fazem 
apresentações sobre temas de 
assuntos que elas atuam... 
Mas eu acredito que a grande 
alavancagem do programa é a 
questão da pessoa apresentar 
sobre aquilo que faz gerar a 
conversa. Aí, efetivamente, que 
há a gestão do conhecimento. 

 

Portal do 
Conhecimento 
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Reuniões com 
equipe de trabalho 

  

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

No próprio processo de 
validação de conteúdo. 

Vamos pegar esse para alterar 
o processo que já foi feito. 

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

Uma análise de risco em todos 
os projetos, e reunimos 
pessoas de várias 
especialidades, antes de 
começar o projeto, para 
registrar o que pode dar 
errado, e o que não pode, entre 
outros. Baseando-se na 
experiência de cada um que 
participa. Quando a diretoria 
vai assinar, nós vamos pegar 
esse projeto, nós vamos 
participar do processo de 
concorrência desse projeto, ele 
pergunta: “cadê a análise de 
risco desse projeto?”. Foi feito? 
Não foi feito? 

 

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

Esse tipo de publicação é bem 
propício para isso, porque é 
sobre construtividade. Como 
nós incentivamos as pessoas a 
registrar. Nós vamos mostrar 
para ele todas as alternativas 
existentes para fazer aquilo. 
Porque nós temos um 
programa de tratar isso nas 
obras, falando: você, quando 
for fazer algum estudo com 
alguma tecnologia, estuda pelo 
menos quais alternativas. Tem 
procedimento para isso. 

Tinha uma linha de 
transmissão acima do local da 
explosão. Então teve uma 
técnica de explosão 
desenvolvida para não atingir a 
linha, que, se for fazer 
novamente um serviço desses, 
por que não reutilizar essa 
técnica? É muito específico. 

Story Telling   
Outros Promoção de Eventos. O meu 

publico é independente do 
nível hierárquico. Então, ele 
não vai... Obviamente, ele 
recebe o e-mail, ele recebe 
aquelas informações, tudo. Ele 
entra em contato e vê: como é 
que a gente pode fazer isso. 
Eu dou suporte para ele fazer 
isso. É unir as pessoas, 
Basicamente, se eu puder falar 
três vezes, é unir as pessoas, 

Um fórum, que seria um lugar 
para troca de experiências. 
Então, tem o nome das 
pessoas. Cada publicação, 
cada coisa, tem o nome de 
todas as pessoas envolvidas. E 
esse nome, quando você 
posiciona, ele mostra o ramal, 
mostra o e-mail, mostra o 
contato daquela pessoa, 
porque muitas vezes um 
documento, uma foto, não vai 



 399

 Entrevistado 5 Entrevistado 6 
unir as pessoas, unir as 
pessoas. 

ajudar a desenvolver aquilo 
tudo de novo. 

Suficiência da 
Capilarização 

Os mecanismos que a gente 
dispõe são suficientes, hoje; 
daqui a uma ou duas semanas, 
eu não sei se serão. Porque 
isso muda muito. Agora, para 
alcançar o que eu imagino 
desse potencial de 
crescimento, aí a gente tem 
que melhorar muitas coisas. 
Integração, colocar na cabeça 
das pessoas da empresa que 
não pode ter um único gestor 
do conhecimento, não tem uma 
única área responsável por 
isso. Tem que ser 
disseminado, compartilhado. 
Como nós fazemos na área de 
inovação tecnológica. Tenho 
coisas aqui que eu não tenho 
nem idéia, nem como eles 
geram. Por exemplo, 
Administração de Contratos, eu 
nem sei é validado por eles. 
A explicitação da lição 
aprendida através de um meio 
eletrônico, na realidade, é um 
meio para o contato de troca 
tácita. Isso ainda é um desafio, 
porque aqui as pessoas ainda 
acham que os resultados mais 
expressivos são graças a ser 
uma publicação em meio 
eletrônico disponível. 
Como toda organização, o que 
pega é o meio. Se os 
intermediários abraçassem isso 
efetivamente e repetissem isso 
dentro de cada de uma de sua 
área... Os mecanismos são 
pontuais, mas não são 
sistematizados. 
O grande desafio, hoje, é o 
registro do que deu errado. 
Porque, hoje, eu tenho muito 
registro de coisas positivas. 

A gente não tem muito caso de 
publicações voltadas para 
gerenciamento. São muito 
técnicas, de engenharia ou 
serviços de engenharia. Teriam 
muitos casos que poderiam ser 
reutilizados, mas bem na área 
técnica, por exemplo, um 
gestor mostrou como ele 
utilizou uma técnica de gestão 
de projetos (PMI) para ajudar 
ele no gerenciamento dessas 
obras que tinham serviços 
muito distantes uma da outra. 
Mas não tem muito caso assim. 
Agora, igual à questão da 
segurança no trabalho, eu acho 
que poderia ter casos desses 
lá dentro. 
Hoje, tem muita coisa que está 
pontual, mas eu acho que ela 
tem toda uma carga e um meio 
de se tornar algo mais, que 
faça parte da estratégia. 

Eficiência da 
Capilarização 

Os funcionários algumas 
pessoas acham: “Que Legal, 

A gente tem o que o fornecedor 
manda para a gente. Isso vem 
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tenho o relatório todo!”, e elas 
puxam o relatório. Mas, o ciclo 
só se fecha quando ela própria 
pergunta, ela vai atrás da 
pessoa que fez. Porque o 
relatório em si, como a internet, 
de forma geral, com os 
recursos e os meios, é infinito. 
Eu não posso nem achar um 
mecanismo de intranet, como 
nós temos, que possa 
substituir, em conhecimento, 
uma internet. Claro que na 
internet, com certeza, ele vai 
achar muito mais coisa do que 
ele acha aqui. 
Nas coisas menores, 
operacionais,  a gente poderia 
ter avançado mais nisso, né? 
Então, hoje são pontuais. Até 
considerando o nível de 
registro, nós temos poucos 
registros de problemas. Mas 
nós temos. 
Aí, a gente vai ver o outro 
evento que a gente faz o de 
milhagem. O de milhagem, 
nesse que tem 8 autores, eles 
já fizeram mais de 10 eventos 
de milhagem e tem eventos 
com mais de 70 pessoas 
participando. 
Então, a gente faz o máximo 
para a gente tentar fazer as 
amarrações para garantir a 
disponibilidade do conteúdo. 
O mecanismo, aí, o ponto forte 
dele, é o fato de incentivar o 
contato. Agora, existem 
publicações, aqui, que são 
maravilhosamente bem feitas. 
Temos vídeos, apresentando 
detalhes dos equipamentos, 
esse tipo de coisa. A 
metodologia utilizada. As 
pessoas gostam muito de ver 
isso. Isso faz com que outras 
pessoas registrem também. 
Mede-se a entrada em uma 

eletrônico. E, antes disso, 
ficavam com o pessoal de 
equipamentos lá no projeto. Aí, 
o cara saía ou ia para outro 
projeto e o cara perdia a coisa 
ou deixava na gaveta.....Tem o 
manual da empresa X, então 
me dá..... Daí ficou para o 
fulano. Então tinha que pedir 
para o fornecedor de novo. Até 
vir... Agora, esses acessados 
são os mais acessados 
mesmo, independentemente de 
falar: esse é acessado sempre 
aleatoriamente ou foi o mais 
acessado daquele mês.  
A gente viu casos já de 
economia que teve. 
Principalmente, nesse caso de 
equipamentos que tinha todo 
um macete para você utilizar, 
remontar alguma coisa. 
Movimenta muito essa parte 
dos equipamentos. Isso a 
gente perdia bastante. 
As pessoas enxergam o valor 
da ferramenta como uma 
alavancagem do processo, isso 
deu na nossa pesquisa de 
satisfação. 
A memória técnica está 
tendendo ao que eles pensam 
que serve para troca de 
experiência. Consideram uma 
ferramenta importante que está 
tendendo para se incorporar no 
dia-a-dia das pessoas. Antes, 
se perdia muita coisa. Ficava 
na gaveta. Às vezes, vinha 
uma equipe inteira, em evento 
fora do Brasil, ficava com 
aquela equipe ali que viu 
aquelas coisas. 
Hoje é normal. Você vê muita 
gente falando: olha na memória 
técnica. Então, você ouve 
muito isso. Então, já existe um 
lugar centralizado onde o 
pessoal já pode achar. 
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página por dia. Então, em 
2003, eu tinha 70 vezes. Por 
dia, na média, alguém entrava 
lá. Em 70 momentos, a pessoa 
entrava no sistema para ver 
alguma coisa. Na média, 70 
vezes. Em 2004, foi para 165. 
Nós dobramos a quantidade de 
vezes no total... O número de 
sessões abertas. Porque, olha 
aqui, dobrou. Por que dobrou? 
O número de páginas 
aumentou 10%. Temos 10% 
mais páginas acessadas. Só 
que o número de vezes que foi 
acessada dobrou. Pulou de 70 
por dia para 165. Por quê? 
Porque teve um salto grande? 
É grande. 10 % em um e o 
outro foi mais de 100%. Porque 
nós temos colocado coisas aí 
que são informações. De 
contrato. Como está seu 
sistema de reivindicação. 
Indexa com conhecimento 
também. Então, nós estamos 
colocando coisas lá para fazer 
parte do dia-a-dia deles, por 
isso que aumentou o número 
de acessos. 
Da pesquisa de satisfação, 
obtiveram-se os seguintes 
resultados: a maioria acha o 
conteúdo interessante, 
consulta com freqüência e 
ajuda em suas atividades; 
gostam das características da 
ferramenta. A maioria 
classificou o conhecimento de 
tecnologia e inovação como o 
mais importante para 
desenvolver suas atividades; 
em seguida, método 
construtivo. 

 
 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

Alguns artifícios algumas 
coisas que são incrementadas 
para as pessoas se sentirem 
motivadas. Porque o normal é 
que tenha algumas coisas que 

Hoje, eu acho que se os 
usuários não tivessem sido 
informados constantemente do 
que existe lá dentro, eles não 
seriam motivados a entrar. 
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a pessoa já registra, mas elas 
não  divulgam. Já faz parte das 
atividades dela. Então nós 
temos feitos O programa de 
milhagem é no caso das 
pessoas que assistem as 
apresentações, registram 
milhas, mas, também, quem 
publica e apresenta ganha 
milhagem. E no final, a milha é 
trocada por um livro, por 
participação em eventos, uma 
assinatura de revista. 
Nós temos um boletim mensal 
onde nós divulgamos o nome 
da pessoa, digamos, das novas 
publicações e o nome das 
pessoas que fizeram. Todo o 
lugar que aparece o registro, 
aparece o nome de quem fez, 
independentemente do nível 
operacional dele. 
É um grande elemento, porque 
quando a pessoa vê o nome 
dela lá, ela se sente orgulhosa 
e é o consultor interno daquele 
assunto. 
Temos um prêmio que 
qualquer pessoa pode se 
inscrever, mesmo ele não 
tendo acesso ao sistema, ele 
pode se inscrever. Ele pode 
mandar em meio físico e a 
gente faz a parte eletrônica. 
Nós fizemos um prêmio e a 
placa será entregue pelo 
presidente da empresa. São 
várias categorias. A diretoria 
que mais contribuiu. O diretor 
vai receber um diploma. O 
projeto que mais contribuiu. 
Tanto nos registros quanto na 
participação nos eventos e de 
conhecimento tácito. 
Eu mandei um e-mail para um 
chefe de obra de uma obra que 
ganhou em uma das 
categorias. Aí ele repassou o 
e-mail para toda a equipe dele. 

Fora esse boletim que tem lá 
dentro, existe um link que nós 
criamos que chama Top Dez. 
Por exemplo, esse mostra os 
dez mais acessados do mês.  
Eu acho que ainda está 
amadurecendo na parte de 
medição. Mas, por exemplo, 
tem um caso, tem agora um 
prêmio de tecnologia que a 
gente começou ano passado e 
nesse prêmio a gente estimula 
a inovação, o uso de 
tecnologias novas, benefícios e 
lucros que isso trouxe. É isso 
que entra no prêmio. Esse 
prêmio, por exemplo, é um 
grupo de pessoas que faz uma 
publicação sobre uma coisa 
que foi implementada e esse 
grupo depois faz uma viagem 
para fora. O ano passado, para 
você ter uma idéia, foram 19 
inscritos e esse ano foram 37. 
Foi o segundo. 
Tem obra que chama a gente 
para fazer uma apresentação 
de memória técnica para eles. 
A gente não tem grandes 
coisas assim não. Mais nome, 
pelo que a gente percebe. Eles 
gostam de ter o nome na 
primeira página. Então, é um 
chamariz legal. Eu acho que a 
gente está até vendo como ter 
uma maneira de chamar mais 
as pessoas. Com fotos, no 
caso, que mais participaram. 
Caso não venha a aprovar a 
gente escolheu não ter uma 
rejeição assim “seu documento 
não foi aprovado”. Eu acho que 
é muito forte; a gente achou 
que seria muito forte. A gente 
tenta ter um contato mais 
pessoal, liga conversa com a 
pessoa e pede para alterar 
alguma coisa ou então justifica 
de forma a não desestimular. 
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Assim, acabamos de ser 
informados da premiação de 
nossa obra como primeiro 
prêmio Foco no Conhecimento.
É engraçado que as pessoas, 
na época do Prêmio, eles 
colocam cartazes, os 
profissionais mandavam e-
mails uns para os outros. 
Tinham pessoas que ligavam 
para a gente: “olha, vota no 
nosso trabalho”, não sei o que. 
Você está sabendo como é que 
estão? Então, isso aí 
movimenta a empresa. E a 
pessoa que não participa, 
pensa: “Por que eu não estou 
fazendo parte desse negócio?” 
Todos são capazes de ensinar 
também. Algumas vezes as 
pessoas acham que não são 
capazes ... sei lá. Tem duas 
coisas: tem a pessoa que acha 
que não tem que aprender 
nada e tem a pessoa que acha 
que não tem nada para passar 
para o outro, ou seja, que 
ninguém vai aprender nada 
com ele. A questão é que vão 
sempre existir pessoas que 
não vão registrar. 

Outros Elementos É imensamente gratificante o 
reconhecimento, que valoriza o 
nosso comprometimento com a 
utilização de ferramentas 
disponíveis na empresa, 
apresentação do vídeo e 
conhecimento tácito e  que 
contribuirá  para 
desenvolvimento dos nossos 
funcionários. O conhecimento 
tácito é uma palavra que todo 
mundo entende na empresa. 
Agente recebe e-mail dizendo 
que profissional da obra não 
sei de onde e diz: Eu posso 
registrar coisa que não tem a 
ver com a empresa? Porque 
não tem acesso ao sistema. 
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Mas ele já ficou sabendo e já 
vai virar usuário. 
Tem que ter autor. Mas tem um 
campo que é autor 
desconhecido. Tem um autor 
que se chama “autor 
desconhecido”. Por que? 
Porque nós temos acervos 
muito antigos. Teve algumas 
vezes que as pessoas não 
colocavam o nome e nós não 
achamos. Então a gente coloca 
autor desconhecido. 
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APÊNDICE 3 – CASO C 

Caso C – Planilha 1 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Quem é Coordenador de Engenharia de 

Processos de Unidade da C. 
Gerador e aprovador de 
conteúdo. 

Engenheiro responsável por 
gerar o manual de 
manutenção e confiabilidade 
(MMC) da C. Gerador e 
aprovador de conteúdo. 

Geração da Lição 
Aprendida 

Através da comparação do 
nosso desempenho industrial. 
O trabalho de prospecção é 
basicamente individual 
 

Necessidade de integralizar as 
estratégias dos procedimentos 
de manutenção e 
confiabilidade. 

Coleta Existe um formulário próprio 
que contém as várias pessoas 
que precisam aprová-lo, dentro 
do Workflow. 
 

Através de coordenadores de 
capítulos. 

Validação  Mesmo que a idéia não nasça 
da equipe da engenharia do 
processo, esse grupo inicial que 
faz essa avaliação, digamos 
assim, da “primeira idéia”, é 
constituído por pessoas da 
engenharia de produção, da 
manutenção, da engenharia de 
empreendimentos, da área 
comercial, da área de saúde, 
segurança e meio ambiente; 
Modificação pequena é 
aprovada pela engenharia de 
processos, pela engenharia de 
produção, pela manutenção e 
recebe no final o "de acordo" do 
gerente industrial. Então há 
uma série de níveis de 
avaliação e de aprovação. 
Nos projetos de maior peso é o 
próprio diretor industrial que dá 
a última assinatura. 
Dependendo do montante do 
investimento, o próprio vice-
presidente tem que assinar o 
formulário. 

Capítulos submetidos às 
diversas unidades da C. 
No caso da manutenção, há 
percepção particular de que 
isso ainda não é realmente 
amarrado para que isso 
aconteça formalmente. 
Existem algumas áreas 
industriais em que você, pela 
necessidade de reportar um 
ganho da engenharia, dada a 
companhia, você tem uma 
formalização de estudos 
melhor. 
Passa pela engenharia e pela 
coordenação. O canal é esse. 
Qualquer procedimento de 
adesão passa pela 
engenharia. 
Ele vai levar para a 
engenharia. À príncipio ele 
não pode modificar um 
procedimento. Ele tem que 
validar com a engenharia. 
Tem que ser validado. A 
engenharia tem que concordar 
que aquilo dá resultado, 
mesmo que ele, não 
exatamente, teste, mas ele 
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tem que ter uma certa 
concordância, em termos da 
demonstração, se realmente 
vai funcionar melhor que o 
anterior, para poder usar. Mas 
sempre passa pela 
engenharia de manutenção. 
 

Explicitação/ 
Disponibilização 

Uma vez aceito como um 
empreendimento, chama 
engenharia corporativa da C. 
Então, uma vez que o projeto 
conceitual seja aprovado, ele 
passa a ser gerido por esse 
órgão que tem a missão de 
contratar a engenharia básica, 
supervisionar as tarefas das 
empresas contratadas e emitir 
os documentos. 
Havendo uma mudança na 
tecnologia do processo, mesmo 
que seja sutil, ela tem que ser 
documentada em um formulário 
próprio e ficar arquivada. 
Se for uma mudança de 
variável de processo, que não 
modifique fisicamente as 
instalações, muitas vezes essas 
modificações são 
documentadas em tão somente 
no manual de operação. 
Quanto à tecnologia do 
processo, existe um documento 
formal e que pode servir de 
registro do conhecimento 
adquirido. 
Os estudos técnicos ou 
relatórios informes técnicos são 
documentados e 
convenientemente registrados 
na nossa biblioteca. 

MMC - f ísica e virtual. 
Lição de ponto, física, 
documento de folha única, no 
local e, também, virtual. 

Replicação Nós temos recurso de 
simulação de processos muito 
bom e um grande conhecimento 
no seu uso, tanto para a 
representação de processos 
industriais, como um todo, 
como para a avaliação de 
equipamentos individuais. Nós 

O sistema de manutenção, 
não que o informatizar lhe 
garanta absolutamente nada, 
mas você acaba colocando 
nele uma série de definições 
que passam a fazer parte 
automática da vida da pessoa. 
Por exemplo, para ele fechar 



 407

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 
podemos prever como será seu 
desempenho numa outra 
circunstância e com uma 
grande confiança na exatidão 
dos seus resultados. Porém, 
não é replicado nas outras 
unidades 
 

uma ordem de serviço ele tem 
que escrever um relatório; se 
ele não escrever o relatório, 
ele não consegue completar 
ela. Se você garantir que isso 
não seja só uma formalidade,  
que ele escreve qualquer 
coisa e completa, você pode 
ter essa memória associada à 
própria realização de serviço e 
você vai garantindo que o 
próximo serviço já tenha uma 
historia do anterior 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

A engenharia de processos é 
responsável pela identificação e 
implantação de certas 
melhorias. 
 

 

Capacitação / 
Treinamento 

Se for uma mudança de 
variável de processo que não 
modifique fisicamente as 
instalações. Mas, mesmo 
assim, o correto é que se faça 
um evento de treinamento e de 
atualização dos operadores que 
tem sob sua responsabilidade a 
unidade industrial que sofreu 
aquela modificação. Nem 
sempre isso é feito.  
As modificações principais 
certamente são; eu diria que, eu 
não posso garantir que algumas 
mudanças sutis no processo na 
tecnologia passe 
necessariamente por esse 
processo. 
Na etapa de implantação de 
cada projeto, são feitos eventos 
de treinamento com o grupo de 
operadores que irão lidar 
diretamente com as 
modificações implantadas nos 
seus processos; são eventos 
entre uma e duas horas de 
duração em que o foco são 
aquelas modificações 
necessárias.  

A gente já teve, no passado, 
mais forte treinamento de 
procedimento de execução 
para a manutenção. Hoje eu 
acho que a gente treina 
pouco. A gente vai ter que 
resgatar esse aspecto aí. 
Provavelmente, todos no 
passado foram treinados no 
procedimento de execução, 
mas essa reciclagem 
permanente, ele está fazendo 
quando realiza o trabalho. 
Eles treinam as pessoas na 
lição de ponto. No verso do 
documento da Lição tem o 
nome das pessoas que foram 
treinadas. O treinamento é a 
própria duração de leitura e 
explicação. Não pode passar 
de 15 minutos. 

Registro de Lições 
Negativas 

Não temos, digamos assim, um 
banco de idéias que não viram 
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projetos, ou, por razões 
estritamente técnicas ou que se 
decidiu que naquele momento 
não deveriam ir adiante por 
razões que podem ser 
ocasionais. 

Aceitação do 
Conteúdo 

Dificuldade em transpor o uso 
do simulador nas outras 
unidades, por exemplo. 

 

Controle e 
Avaliação 

O projeto conceitual é feito por 
uma única pessoa ou por um 
número pequeno de pessoas 
que consultam eventualmente 
as demais.... No seu final, esse 
grupo novamente se reúne e dá 
o seu parecer sobre a 
continuidade ou não do projeto, 
ou seja, durante a elaboração 
do conceitual, os contatos se 
dão de maneira informal. 
Agora, existe um planejamento 
de revisão de lições de um 
ponto, assim como existe um 
mecanismo de revisão de 
manuais de operação, só que aí 
o prazo é bastante longo, eu 
diria que as revisões da lição de 
um ponto, como envolve 
diretamente a equipe 
operacional, as pessoas têm 
que compartilhar essa revisão 
com as pessoas de seu grupo. 
O acompanhamento das metas 
tem que ser mensal e está 
atrelado às metas de geração 
de lições. 
A engenharia de produção é 
basicamente responsável pelo 
acompanhamento do projeto. 
 

Então tem um instrumento 
chamado programa de ação, 
que você tem desafios claros, 
compromissos com a 
liderança que você tem que 
reportar resultados. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

 Então os grupos que se 
formam na manutenção 
autônoma têm, em geral, 
técnicos, operadores, 
mantenedor. Então, eles 
podem redigir as lições de um 
ponto para esclarecer como 
realiza alguma coisa. 

Regras ou Em cada sala de controle temos A gente tem um sistema de 
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Procedimentos os manuais de operação, mas 

no meu modo de ver a consulta 
a esse tipo de material é 
reativa. 

gestão integrada muito 
baseado na concepção de 
normas ISO, que captura 
conhecimento através dos 
procedimentos documentados. 
Então isso é bem formalizado 
e bem formatado aqui na C. A 
visão que eu tenho é de que 
isso é bem forte. A gente tem 
bastante procedimentos. 

Incidentes  Existem instrumentos em que, 
quando você tem tipos de 
serviços específicos, você tem 
que redigir um documento 
chamado ART, analise risco 
tarefa, quando é do ponto de 
vista tarefa da manutenção. 
Quando é operacional, tem 
um instrumento - é a APP, 
analise preliminar de perigos. 
Essa parte de riscos e 
segurança, ela é muito 
regulamentada. Então, nessa 
linha aí, tem muita coisa, além 
do mapeamento que foi feito 
de aspectos de impactos que 
a norma 14000 exige, e você 
tem tudo isso mapeado 
também. 

Memória 
Corporativa 

Usa-se. Em termos de memória 
organizacional, exceto a  de 
inspeção de equipamentos, 
que é uma área muito 
regulada e que teve uma 
cultura diferente porque 
sempre permaneceu na 
companhia. Então eles 
realmente fazem memória 
fortemente, qualquer inspeção 
de equipamentos tem 
memória fotográfica, 
relatórios, qualquer problema 
que é necessário fazer uma 
estudo é catalogado, então 
isso é muito forte. Exceto por 
essa área, as demais têm uma 
diferença grande: não são 
gerados muitos estudos 
formais nessa linha que a 
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inspeção realiza, muito 
fortemente. Agora, qualquer 
estudo que se gere, ele entra 
na memória organizacional. 

Casos   
Benchmarking Nós tivemos, recentemente, um 

trabalho sistemático feito por 
uma empresa de consultoria, 
que identificou uma série de 
desvios entre o nosso 
desempenho e os nossos 
melhores concorrentes. 
“Árvores de oportunidades”, 
onde nós fazíamos a 
comparação permanente dos 
nossos principais indicadores 
de desempenho, ou seja, 
consumo de energia rendimento 
de matérias-primas, os 
principais itens de consumo 
com reflexo em custos variados 
em relação a uma referência 
que seriam os melhores 
índices. 

 

Estrutura 
Organizacional 

Esse esforço precisa ser 
motivado como uma garantia de 
tempo sem compromisso de 
resultado. O emprego das 
coisas urgentes acaba 
desviando as pessoas de 
tarefas de prospecção,  a 
realidade é essa. 

Gere uma solução a partir do 
conhecimento que você tem, 
que nós vamos estar aqui te 
apoiando. (NONAKA, middle, 
up, down) Vou te dar um 
método, só. Vou te dar a vara 
para pescar.  
 

Mecanismos 
 

  

Propagação 
através de 
Especialistas 

Muitas vezes, por um trabalho 
de prospecção e esse trabalho 
muitas vezes passa por uma 
interação de detectores  de 
tecnologia. 

A gente já inclusive tem um 
conteúdo do manual todo 
formatado, discutindo isso 
com a um fornecedor, que tem 
um domínio grande nessa 
área. A gente vai fazer isso a 
quatro mãos e uma empresa 
de consultoria também 
comentou, colocando uma 
série de “pimentas” lá no 
texto, que a gente tenha 
conteúdo forte aí. São 24 
capítulos 

Apresentações   
Visitas Informais a   
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outros Setores 
Conversas 
Informais com 
Colegas 

  

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

Processos de melhora de 
pequeno porte que visam 
melhorar a eficácia das plantas 

 

Conferências / 
Simpósios 

  

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

O primeiro passo, quando nós 
percebemos aquela idéia, pode 
vir a ser tornar um 
empreendimento. É fazer uma 
reunião inicial de projeto  em 
que, necessariamente, tem que 
comparecer pessoas das mais 
diversas especialidades e 
equipes que constituem a 
empresa. 

 

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

Seminários de planejamento e 
os seminários de 
acompanhamento de ação. É 
um espaço de  reciclagem da 
tecnologia para operadores; 
também os próprios 
engenheiros aprendem muito 
com a experiência que os 
operadores lhes transmitem 

 

Consultores 
Internos 

  

Mentoria   
Contato com outras 
Unidades da 
Empresas 

A disseminação desse 
conhecimento, proveniente de 
projetos de melhoria, se 
restringe basicamente às 
pessoas que fazem uso 
daquela modificação ou que 
serão responsáveis pela sua 
operação. 

 

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

  

Intranet da 
Empresa 

Consulta à publicações 
especializadas e busca na 
Internet ou em base de dados -  
que nós temos várias aqui com 
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fácil acesso na nossa empresa. 
A nossa biblioteca nos 
disponibiliza, por via eletrônica, 
sumários de publicações 
técnicas especializadas, e isso 
não é suficiente. 
 Os estudos técnicos ou 
relatórios informes técnicos são 
documentados e 
convenientemente registrados 
na nossa biblioteca. 

Envio Dirigido   
Envio Geral   
Disseminação Ativa  Esse sistema de manutenção, 

nele você acaba colocando 
uma série de definições que 
passam a fazer parte 
automática da vida da pessoa. 
Por exemplo, para ele fechar 
uma ordem de serviço ele tem 
que escrever um relatório. Se 
ele não escrever o relatório 
ele não consegue completar 
ela. Se você garantir que isso 
não seja só uma formalidade 
que ele escreve qualquer 
coisa e completa, você pode 
ter essa memória associada à 
própria realização de serviço e 
você vai garantindo que o 
próximo serviço já tenha uma 
história do anterior. 

Disseminação Pró-
ativa 

  

Disseminação 
Reativa 

 “Eu vou quando eu preciso”. 
Eu acho que é a maior parcela 
é “eu vou quando eu preciso”, 
só que como eu preciso 
sempre de muitos, eu vou 
muito. 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

  

Portal do 
Conhecimento 

  

Reuniões com 
equipe de trabalho 

Problema específico, 
geralmente, há uma reunião 
para diagnóstico do problema 
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que necessariamente estão 
presentes. 
O engenheiro de processo, o 
engenheiro de produção e o 
técnico de operação estão na 
maior parte do tempo. 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

Revê-se os princípios, ou seja, 
as especificações de matérias 
primas e todo o fluxo do 
processo industrial, até as 
especificações dos processos 
finais, ou seja, Revê-se passo a 
passo a tecnologia daquele 
processo. 
Existe um compromisso de 
revisão das lições de um ponto 
dentro de um ciclo; essas 
revisões estão chegando a um 
nível de mecanismo de 
disseminação de conhecimento.

Os procedimentos de 
execução tem um conteúdo 
que vai sendo revisado 
normalmente e utilizado na 
prática. Você tem aquele 
circuito, eu realizo, mas não é 
assim que acontece. Propõe 
modificação. Isso já é um 
circuito normal que o próprio 
sistema de qualidade 
institucionalizou. A empresa 
mais ou menos trabalha 
assim. Tem que revisar 
periodicamente, então existe 
uma certa formalidade. 
Então eu acho que, claro, 
quando revisa norma, tem 
uma divulgação formal de que 
a norma foi revisada. Mas 
isso, na minha opinião, não 
garante que ele leu. Eu acho 
que a gente tem lacuna aí. O 
mecanismo seria retreinar 
periodicamente os 
profissionais dos 
procedimentos que ele está 
envolvido como executor, 
como gestor, alguma coisa 
desse tipo. Hoje, o mecanismo 
se utiliza de garantir que ele 
tem conhecimento de que foi 
realizado e ele tome a atitude 
de ler e ver que tipo de 
revisão foi feita para que ele 
possa modificar de acordo. Eu 
acho que ainda é um 
mecanismo fraco. 

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

Muitas idéias, envolvem apenas 
modificações das variáveis de 
processo e o mecanismo de 
documentação dessas idéias 
depois é o chamado estudos 
técnicos ou relatórios informes 
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técnicos.  Então, dessa forma, 
essas idéias acabam sendo 
documentadas e 
convenientemente registradas 
na nossa biblioteca. 

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

Essa idéia, se for revelada 
promissora por uma primeira 
avaliação preliminar, gera a 
seguir um anteprojeto que pode 
virar um projeto conceitual em 
um segundo momento. Quando 
essa idéia se torna um projeto 
conceitual, ela entra na 
sistemática de investimentos da 
C, se tem todo um conjunto de 
regras que disciplinarão o 
desenvolvimento de um projeto 
conceitual até que ele se torne 
um empreendimento implantado 
na unidade industrial. 

 

Story Telling   
Outros   
Suficiência da 
Capilarização 

Da mesma maneira eu não 
posso garantir que os 
comentários surgidos nos 
seminários sejam 
adequadamente documentados 
e possam ser devidamente 
recuperados a diante, quer 
dizer que não temos um registro 
adequado desses comentários. 
 

 

Eficiência da 
Capilarização 

Não é um processo assim tão 
estruturado. Temos um padrão 
interno, uma norma que a gente 
dá um formato pra esses 
relatórios, esse estudos, 
informes. 

 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

  

Outros Elementos A C hoje está constituindo o 
chamado Business Office, em 
que uma das intenções é gerar 
esse banco de idéias, mas eu 
não vi e não sei como será. 
Maior disciplina e um registro 
perfeito de modificações 
pequenas é o aperfeiçoamento 

A gente, na verdade, construiu 
muito pouco conhecimento de 
gestão formalizada; isso está 
muito na cabeça da liderança, 
de algumas pessoas chaves, 
que têm esse conhecimento. 
Existem muito poucos 
procedimentos onde você 
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necessário no nosso processo 
de trabalho. 
A nossa biblioteca nos 
disponibiliza, por via eletrônica, 
sumários de publicações 
técnicas especilizadas, e isso 
não é suficiente. É necessário 
um esforço individual de cada 
um para buscar outras fontes. 
Eu, como gestor da minha 
equipe, tenho que me 
preocupar para que eles 
reservem um tempo para 
análise de desenvolvimento e 
eu sei que isso não é fácil. 
Nós temos bons contatos com 
vários licenciadores de 
tecnologia e não apenas o 
licenciador original da planta. 
Então, em último caso, nós 
podemos comprar uma solução 
ou contratar uma boa empresa 
que tenha uma boa solução 
para o nosso caso - e isso se 
nós não conseguirmos resolver 
por nossos próprios meios que 
é a linha que nós adotamos. 
Falta um mecanismo de 
compartilhamento, de fato 
poderia ser bastante útil. 
Deveria ser amplo e transpor 
fatores de limites geográficos e 
poderia ser algo que pudesse 
ser acessível pelas 4 regiões, 
em estados do Brasil em que a 
C existe e tem unidades 
industriais. 
 

explicita a estratégia, o 
planejamento, como é que 
você aborda a questão da 
manutenção. Tem algumas 
normas, assim, muito 
genéricas. Agora, no fazer é 
engraçado, porque a gente 
tem uma lacuna no meio. 
O objetivo disso é que a C 
espera crescer, ela tem uma 
visão de ser uma das 10 
maiores petroquímicas do 
mundo e isso não vai poder 
ser feito só com a ampliação 
de unidades existentes. Ela 
vai ter que adquirir unidades, 
vai ter expandir para outras 
regiões e isso, o grande 
objetivo, é que esse tipo de 
estruturação, uma vez tendo 
esse modelo, de como a coisa 
acontece, você possa mais 
rapidamente implantar esse 
resultado quando você fizer 
esse tipo de implantação. 
Enquanto você não tem 
formalizado um conhecimento 
e enquanto você não escreve, 
aquilo que você fala, não 
escreve, enquanto você não 
escreve ninguém comenta, 
ninguém sabe, é conversa de 
corredor. Eu acho que não 
garante que o negócio está 
sendo feito com padrão que 
seria esperado. 
E ainda vejo muito 
conhecimento na cabeça de 
alguns técnicos específicos. 
Vou dar um exemplo: tem um 
técnico de mecânica, que ele 
é único aqui, “insubstituível”, 
porque, não sei se ele era a 
pessoa que se interessa ou 
estuda mais ou se é o que 
conhece mais, mas os demais 
não acompanharam essa 
formação. 
Então, hoje, com a cultura de 
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gestão da C, você necessita a 
necessidade de formar 
substitutos; eu acho que 
também empurra para que 
você formalize, para que você, 
formalizando, a pessoa possa 
aprender sem que você 
precise ficar o tempo todo com 
a pessoa ao lado vagando, 
vendo como é que você faz. 
Então, eu acho que a gente 
tem que reforçar esse aspecto 
de formalização. 
Você tem uma quantidade 
muito grande de coisas 
documentadas, mas não 
necessariamente elas são 
absorvidas por quem deveria 
estar utilizando. 
Em algum momento ela foi 
absorvida, mas eu não 
garanto que isso permanece 
no tempo. 
Eu poderia raciocinar um 
pouquinho diferente. Se eu 
retirasse todo mundo daqui da 
manutenção, hoje, e trouxesse 
uma equipe de competência 
semelhante - por exemplo, um 
engenheiro mecânico sênior, 
um técnico de mecânico com 
15 de anos de experiência - 
eu acho que a gente realizaria 
bem. 
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Caso C – Planilha 2 
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Quem é? Engenheiro especializado em 

técnicas de gestão da qualidade 
e produtividade, tais como Six 
Sigma, TPM, 5S e é gerenciar 
qualidade e produtividade de 
uma unidade de negócio. 
Aprovador e gerador de 
conhecimento. 

Engenheiro especializado 
em técnicas de qualidade e 
produtividade, hoje, 
responsável pela área de 
energia e serviços 
essenciais. Projeto atual: 
melhoria das caldeiras. 
Gerador e aprovador de 
conhecimento. 

Geração da Lição 
Aprendida 

 Fato motivador: desgaste de 
componente de combustão. 

Coleta Transformação do 
conhecimento tácico, que 
estava na cabeça do operador, 
do analista do laboratório, da 
pessoa da manutenção, que a 
gente pudesse documentar; 
isso ao longo do projeto de 
melhoria. 

E ultimamente eu tenho 
estudado bastante sobre o 
assunto caldeira à 
combustão. Tenho 
aprofundado bastante na 
parte de combustão e fico 
impressionado o quanto se 
estuda isso no mundo. 
Quanto material existe e, no 
dia-a-dia, a gente não sabe 
que existe tanta informação. 

Validação   Através de projeto de 
melhoria, com estudo de 
alternativas. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

 Dissertação de Mestrado 
sobre o assunto. 

Replicação  Aplicável nas caldeiras, com 
características iguais ou 
semelhantes, na mesma 
unidade. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

 Incorporação. Aí já houve 
uma mudança de 
procedimento. Não vamos 
mais fazer nenhum ajuste.  

Capacitação / 
Treinamento 

 Seminário de nivelamento 
sobre o assunto para toda 
equipe. 

Registro de Lições 
Negativas 

 Registro dos resultados não 
aproveitados no processo. 

Aceitação do 
Conteúdo 

A C surgiu da junção de várias 
outras empresas que têm 
práticas e culturas diferentes. 
Quer dizer, isso ao mesmo 
tempo é um agravante e ao 
mesmo tempo é uma 

100%. Desenvolvido pela 
equipe de trabalho local. 
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oportunidade. Um agravante 
porque tem culturas diferentes; 
tem toda aquela coisa de 
resistência de mudança de 
cultura e tal, de que a minha 
prática é melhor do que a sua; 
tem toda essa coisa; mas 
também é uma tranqüilidade 
porque, de repente, a sua 
prática é melhor do que a minha 
mesmo, não é?; e é uma 
oportunidade de crescimento; é 
uma oportunidade de 
otimização.  

Controle e 
Avaliação 

Ainda se usa aquela velha 
métrica de horas de treinamento 
por horas trabalhadas que, ao 
meu ver, pelo menos, não é 
uma métrica que sirva para 
medir a eficácia do que deveria 
ter sido aprendido, digamos 
assim. Mas é uma métrica que 
pode ser utilizada em termos de 
intenção da empresa em 
capacitação, treinamento de 
pessoas e tal e tal. Mas até 
medir o nível de efetividade e 
tal, não tem nenhuma métrica 
garantida. 
A gente usa uma métrica de 
acompanhamento, na verdade, 
é um processo de 
acompanhamento que a gente 
denomina de “árvore de 
perdas”. Essa árvore de perdas 
a gente foca basicamente em 
dois grandes blocos. Bloco que 
é basicamente ligado á 
eficiência geral, eficiência global 
da planta; isso aí tem muito a 
ver com disponibilidade da 
planta para produzir, slow down, 
redução de carga e tal e 
qualidade daqueles produtos 
que saíram da especificação. 
As análises anuais das lacunas 
do processo geram metas para 
o plano de ação da pessoa e da 
equipe dela e no ano seguinte 

Medição do ganho no 
processo operacional e 
redução de custos com 
materiais. 
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se mede isso novamente para 
saber até que ponto conseguiu 
reduzir ou não reduzir isso. 
Esse seria, digamos assim, o 
processo que a gente utilizaria 
para identificar possíveis 
melhorias na área operacional. 
Até envolve manutenção, se 
estiver falando de quebra de 
equipamento; a área de 
engenharia do processo, se 
estiver falando de problema de 
processo. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Projetos de melhoria. 
Lições de um ponto 

Projeto de melhoria 

Regras ou 
Procedimentos 

  

Incidentes   
Memória 
Corporativa 

Esse é um dos pontos que eu 
acho que a gente tem que 
evoluir; até hoje mesmo, com 
todo suporte de documentação, 
a gente tende a ter o 
conhecimento e tal, há uma 
coisa que a gente precisa 
evoluir, porque o conhecimento 
da memória organizacional está 
documentado, mas muitas 
vezes precisa mais de uma 
ação do usuário de tentar ir lá e 
buscar, resgatar esse 
conhecimento, do que o 
mecanismo um processo que, 
por exemplo, identifica esse 
conhecimento aqui, de repente 
pode ser útil para fulano, 
sicrano e beltrano. 

Registro da dissertação e 
relatórios técnicos. 
A apresentação está 
disponível para todo mundo 
a qualquer momento para 
poder recorrer e estudar. 

Casos Na C para troca de 
conhecimento ou apresentação 
de case, ainda existe uma coisa 
muito pontual, iniciativas 
pontuais. Existe sim, de 
repente, alguma coisa de 
workshops, mas que fica restrita 
à planta, à área, quando cresce 
muito fica restrita à unidade de 
negócios, mas que não é 
compartilhado com outras 
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unidades. 

Benchmarking Para medir lacunas de 
performance das plantas. 

 

Estrutura 
Organizacional 

  

Mecanismos 
 

  

Propagação 
através de 
Especialistas 

  

Apresentações   
Visitas Informais a 
outros Setores 

  

Conversas 
Informais com 
Colegas 

  

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

Então o projeto seguia as 
demais etapas e a gente 
procurava documentar em cada 
uma dessas etapas, fosse por 
meio de slides de Powerpoint, 
fosse por meio de relatórios. 

 

Conferências / 
Simpósios 

  

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

A gente provocava para que o 
próprio grupo fosse levantando 
isso ao longo do projeto e, no 
final, a gente tentava 
documentar por meio de bullets 
o que a gente aprendeu em 
relação a esse projeto. A gente 
tentava estipular aspectos 
técnicos, quero dizer, o que 
houve de evolução, algum 
breakthrough que ninguém tinha 
imaginado, será que houve 
alguma coisa, em termos de 
ferramenta estatística, que a 
gente passou a utilizar o que a 
gente não conhecia, o que isso 
agregou e tinha até os aspectos 
comportamentais, o trabalho em 
equipe, como foi a interação do 
grupo - houve sinergia, houve 
agregação de valor. 

 

Workshops Na C para troca de Outra forma de divulgação 
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(Oficinas de 
Trabalho) 

conhecimento ou apresentação 
de case. Ainda existe uma coisa 
muito pontual, iniciativas 
pontuais. Existe, sim, de 
repente, alguma coisa de 
workshops, mas que fica restrita 
à planta, à área, quando cresce 
muito fica restrita à unidade de 
negócios, mas que não é 
compartilhado com outras 
unidades. 

desse conhecimento, não é 
documentação de 
divulgação. Por exemplo, 
esse seminário que eu estou 
pretendendo fazer, próxima 
semana, tem esse objetivo 
de juntar todo mundo e 
discutir os assuntos que são 
resolvidos na prática, na 
forma de uniformizar o 
conhecimento e até de 
divulgar. 

Consultores 
Internos 

  

Mentoria   
Contato com 
outras Unidades 
da Empresas 

  

Publicações 
Internas / Jornal da 
Empresa 

  

Intranet da 
Empresa 

  

Envio Dirigido   
Envio Geral   
Disseminação 
Ativa 

  

Disseminação Pró-
ativa 

  

Disseminação 
Reativa 

Isso podia acontecer no nosso 
grupo, por exemplo, às vezes, 
quando a gente pegava algum 
projeto de melhoria e que a 
gente procurava saber se já 
tinha sido desenvolvido alguma 
coisa nessa área; a gente via a 
documentação e aquela coisa 
toda de palavra chave, íamos 
buscar alguma coisa 
desenvolvida externamente. 
Mas depende muito mais da 
iniciativa da pessoa fazer isso. 

 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

  

Portal do 
Conhecimento 

  

Reuniões com  A metodologia que eu usei 
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equipe de trabalho para pesquisar é a seguinte: 

eu não vou chegar em um 
novo lugar querendo mudar 
tudo assim, certo? Eu 
preciso começar do ponto 
onde já está. Eu é que 
preciso entender como as 
coisas já estão. A maioria 
das pessoas já trabalha há 
muitos anos e tem muitos 
conhecimentos acumulados. 
Eu preciso entender e 
organizar esse 
conhecimento. Então, a 
primeira parte, que nós já 
fizemos, é uma série de 
reuniões cujo objetivo era 
entender, reunir o 
conhecimento das pessoas, 
porque o que cada um tem 
de conhecimento em relação 
àquele assunto tem que ser 
colocado de uma forma 
organizada, está certo? Isso 
foi um ponto muito 
importante para que eu 
pudesse entender como as 
coisas estão e como é a 
percepção das pessoas 
sobre esse assunto (rito de 
entrada na comunidade). Se 
o componente funciona mal, 
por que você acha que ele 
funciona mal? Se você tem 
determinado tipo de 
componente, você tem um 
índice de desgaste muito 
grande, maior do que outro, 
o que você pensa que causa 
esse desgaste? 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

  

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

  

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
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ou Melhores 
Práticas 
Story Telling   
Outros Novo processo de gestão de 

produção e operação, visando 
uniformizar atuação frente à 
melhorias e condições de 
operação e manutenção. 

 

Suficiência da 
Capilarização 

O fato é exatamente a forma 
com que esse conhecimento vai 
ser passado para as pessoas, 
quero dizer, para um 
determinado público; a 
informação tem que chegar de 
uma maneira adequada, não é 
simplesmente pegar um 
relatório de 120 páginas e 
passar para o operador: “Olha, 
leia que o conhecimento está 
aí”. 
A empresa do tamanho da C, 
com a complexidade de 
operações e a dispersão 
geográfica que tem, possui 
similaridades.  Então, as lições 
aprendidas em localidade X, 
certamente podem ajudar a 
otimização de procedimentos 
em localidade Y, e vice-versa. O 
grande desafio é como a gente 
faz isso chegar lá. Hoje a gente 
não tem o mecanismo que faz 
isso. 
O número de mecanismos hoje 
são insuficientes para uma 
disseminação adequada. 

As ferramentas que a gente 
tem, de tecnologia, para 
propagar conhecimento não 
são suficientes. 

Eficiência da 
Capilarização 

Se você vai, por exemplo, para 
uma área de operação, muitos 
operadores sequer sabem que 
poderiam utilizar os recursos de 
busca na memória 
organizacional para tentar 
buscar algum suporte, por 
exemplo, na documentação em 
relação a algum problema que 
ele está tendo na área, isso é o 
primeiro ponto. 
Na C para troca de 
conhecimento ou apresentação 

Esses mecanismos são 
eficientes. Talvez o que 
precise sejam os dados 
mesmo. 
E a lição ficou para todo 
mundo? Ficou para todo 
mundo. Lógico. E o que 
mais? E o mais importante, 
além de ter ficado para todo 
mundo, isso nos permitiu 
desenvolver um material que 
agüenta. Nós chegamos a 
uma situação crítica, aqui. 
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de case. Ainda existe uma coisa 
muito pontual, iniciativas 
pontuais. Existe sim, de 
repente, alguma coisa de 
workshops, mas que fica restrita 
à planta, à área, quando cresce 
muito fica restrita à unidade de 
negócios, mas que não é 
compartilhado com outras 
unidades. 
Os mecanismos existentes são 
pouco eficientes. 

Esses componentes eram 
importados. Há 27 anos que 
eles importam do Japão... E 
tinha esse outro problema, 
caríssimos, importados e 
com o tempo de entrega, 
muito longo. Mas, agora, 
com essa informação, nós 
temos condições de 
desenvolver esses 
componentes aqui. 
Desenvolver um fornecedor 
local, desenvolver um 
material mais adequado 
para as nossas 
necessidades. Fizemos esse 
trabalho. Fizemos pesquisa 
de material. Conseguimos 
montar um esquema que 
permite o fabricante local  
fazer um componente com 
as mesmas dimensões e 
características geométricas. 
Resultados: os componentes 
que duravam um período X, 
ou 2X, tem durado até agora 
pelo menos 10X. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

Formalização e união, do tácito 
para o tácito, é até um 
mecanismo de uma forma que 
você consegue estabelecer a 
ligação. Colocar as duas 
pessoas, os dois grupos de 
pessoas ou um grupo de 
pessoas em contato. Já existe 
um conhecimento que foi 
gerado e está explicitado. 
Agora, foi gerado pelo grupo tal 
de fulano aí a pessoa vai ver 
aquilo e vai entrar em contato 
com o cidadão e vai estabelecer 
a comunicação. 

Autonomia local orientada 
para fazer experimentos e 
verificar possibilidade de 
ganhos. 
Eu procurei não apenas 
estudando. Estudar foi muito 
importante, mas utilizando o 
conhecimento das pessoas 
que já haviam trabalhado 
nesse assunto lá no setor da 
caldeiras. 

Outros Elementos Isso é uma ou outra coisa, a 
unidade de negócios está em 
um momento de partir para um 
projeto de gestão de 
conhecimento, com alguns 
fatores - alguns desses eu já te 
falei - que gera muito 

As pessoas, normalmente, 
atuam de forma ativa ou 
reativa em relação à busca 
de lições?  Depende de 
cada um. Falando por mim, 
eu tenho muita iniciativa de 
buscar. 
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conhecimento, material, 
pesquisa e como a gente pode 
disponibilizar isso para as 
pessoas?  
Conhecimento que hoje está na 
cabeça das pessoas, dos 
operadores de planta, técnicos 
de operação, pessoas que têm 
alguma senioridade, que estão 
para se aposentar. Se você 
reparar, essa semana a gente 
recebeu uma chamada da área 
de comunicação dos 
homenageados do final do ano: 
das pessoas que tem 5, 10, 15, 
20 e 25 anos de empresa e que 
serão homenageados; e é 
impressionante como você vê a 
disparidade das listas à medida 
em que o tempo vai passando. 
Na lista com 25 pessoas, os de 
25 anos de empresa eram a 
maioria e isso remete 
exatamente a essa  
preocupação de que há algum 
tempo, sei lá eu, uns 5, 6 e 7 
anos, uma boa parte dessas 
pessoas vão estar fora. 
Não é sistematizado o processo 
de gestão das lições 
aprendidas. 
 

Eu nunca tinha ido na 
caldeira, mas eu já sabia 
que caldeira era algo que 
gera vapor, mas como é que 
isso é feito, eu não sabia.... 
Eu não me lembro de outra 
época da minha vida de eu 
ter estudado tanto quanto 
nos últimos dois anos. 
Então, trabalhos, mas 
muitos trabalhos; você tem 
um livro e continuo lendo, 
agora para essa parte de 
combustão, transferência de 
calor 
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Quem é? Engenheiro especializado em 

segurança do trabalho, saúde 
ocupacional, ergonomia e 
meio ambiente. Coordena a 
área de meio ambiente. 
Gerador e aprovador de 
conteúdo. 

Engenheiro especializado em 
técnicas de qualidade e 
produtividade, principalmente, 
em técnicas japonesas, como 
TPM. Coordena grupos de 
manutenção e está 
colaborando com a construção 
do novo modelo de gestão 
industrial da C. Gerador e 
aprovador de conteúdo. 

Geração da Lição 
Aprendida 

Quem sabe o que propor é 
quem faz. Mas a gente não 
valoriza a ferramenta de ouvir 
exatamente quem faz. Então, 
essa que eu acho que é a 
contradição da gente.  

No lugar comum, são as 
pessoas. E aí, efetivamente o 
conhecimento de cada um. É o 
seguinte: como é que você 
consegue reverter uma 
situação e manter essa 
situação naquele patamar que 
você conseguiu. Então, 
através desses grupos de 
melhorias que a gente foi 
criando o processo, os grupos 
de manutenção autônoma 
Esses grupos geram, quer 
dizer, continuam gerando uma 
quantidade enorme de 
informações, uma quantidade 
enorme de conhecimentos. E 
quando eles surgiram, foi há 
quase 10 anos, eram uns 40 
grupos aqui de mais ou menos 
10 pessoas, quase 500 
pessoas envolvidas.....que 
volume de coisas que esses 
caras estão produzindo! 

Coleta Desenvolvimento de projeto 
com equipe mista, interna e 
externa. 

O conceito da manutenção 
autônoma é amarrado no 
processo. Principalmente os 
operadores começam a ver 
um pouquinho mais sobre o 
equipamento que ele opera. 
Por exemplo, sua máquina de 
fórmula 1 aí, existe sempre um 
conceito que é o seguinte: 
para você ser um piloto de 
fórmula 1, tem que ser 
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campeão, tem que chegar 
depois de 50 voltas inteiro. 
Então, não é o cara lá de 
manutenção que é 
responsável; ele está no box 
esperando você parar para te 
ajudar. Se você não parar e 
passar, qual é o problema?; 
ele não saberá te ajudar, pois 
pega o carro parado. 

Validação  Equipe de projeto e 
especialistas 

Esse é o trabalho aqui, que 
nós estamos colocando. 
Agora, quem está envolvido? 
O operador, a manutenção, a 
engenharia, a engenharia de 
processos, o líder. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

Registro físico e virtual. 
 

Registro em papel, 
desenvolvido à mão, parte já 
está digitalizado na memória. 

Replicação  Um vai para o outro, como a 
gente está fazendo aqui agora, 
em no máximo, 5 ou 10 
minutos. Porque, se passar 
disso, deixa de ser um ponto. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

 Pode ser ação corretiva, 
porém normalmente 
incorporado localmente. 

Capacitação / 
Treinamento 

A gente precisa ter uma área 
de recursos humanos que 
consiga propriamente formar 
competências e não dar 
treinamento. Não é um 
treinamento. Treinamento é 
muito pouco. O conhecimento 
ainda é muito pouco. 
Criou motivação à equipe 
para se especializar fazendo 
mestrado na área com 
assuntos pertinentes (motivou 
criação de comunidade). 

Tem um curso, da 
manutenção, na qual a gente 
ensina como preparar uma 
lição de um ponto. Esse é o 
primeiro caminho para aquele 
grupo entender que 
mecanismo é esse. A gente dá 
n exemplos. Depois a gente 
estimula que eles façam. Cada 
um, pelo menos, oh, vamos 
colocar um desafio aqui? 
Preparei duas lições de um 
ponto. Então, a gente tem um 
grupo de dez pessoas. Duas 
por mês, já são 20. 
Multiplicado por 40 grupos. 
 
Processo de treinamento de 
até 15 minutos para absorção 
da lição, feito pelo gerador da 
lição, de forma espontânea, 
em local e horário combinado, 
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com registro de participação 
no verso do documento.  

Registro de Lições 
Negativas 

E existe um receio de reportar 
coisas. Dizendo assim, como 
eu vou reportar esse prejuízo 
por ano e como fico eu como 
gestor disso? 

O pessoal não registra com a 
mesma intensidade os 
problemas ou o que não se 
deve fazer. Eles ainda têm 
medo. A gente conseguiu 
quebrar alguns paradigmas 
através daquele caso de 
problema. Esse é um ponto 
que a gente trabalha, mas nós 
não estamos trabalhando 
intensamente nesse ponto. 

Aceitação do 
Conteúdo 

Aceito com restrição por falta 
de entendimento conceitual. 

A aceitação é muito boa, pois 
a pessoa passa a ser um 
aliado nesse processo todo, 
porque ele queria aprender 
isso e não teve chance. A 
maioria das vezes; 
principalmente, considerando 
o pessoal de manutenção, de 
execução e muitas vezes de 
supervisão e até mesmo de 
engenharia. 

Controle e 
Avaliação 

 É feito o registro dos 
participantes no verso do 
instrumento e aplicação do 
dia-a-dia. 
A medição é qualitativa. Não 
consegue medir por enquanto. 
Não tem mecanismo que faça 
essa medição do quanto foi 
incorporado em um padrão 
formal. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Lições de um ponto O TPM trouxe o método de 
trabalho voltado para a 
produtividade, teoricamente, 
de mini-transformações, 
através desses ajustes nessa 
planta. E esse pessoal 
começou a gerar essa 
quantidade enorme de 
informações. E a gente tem 
um dos mecanismos: é o 
chamado lições de um ponto; 
ela pode ser de um 
conhecimento básico ou de 
uma questão de melhoria, 
como pode ser de uma 
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questão de um problema, por 
exemplo. 

Regras ou 
Procedimentos 

Normas e padrões. Manuais, projetos. 

Incidentes Atualização dos fatos de 
acidentes ou desvios para 
melhorar, antecipar ou 
prevenir perdas, isso ainda é 
uma grande intenção. Porque, 
primeiro, existem falhas de 
registros. Existe uma lacuna 
do entendimento conceitual. 

 

Memória 
Corporativa 

 Introduzindo aqui na empresa, 
deu quase 7.000 lições 
dessas. Isso está aqui na 
documentação técnica. Não de 
100% dela. De uma parte, uns 
50%. Então, nós fomos 
implementando esse trabalho 
até 99. 

Casos 
 
 
 
 
 

 

Consegui, esse ano, em 
março ... nós vamos ter uma 
semana, um encontro de 
cases. Cases, olha só agora, 
você pegou exatamente no 
ponto. Os cases são 
associados aos cases que 
conquistaram resultados no 
plano de ação. 

 

Benchmarking  Então, faça do seu jeito que 
ele faz do dele. Vamos agora 
conhecer os dois? Aí nós 
começamos a promover esse 
conhecimento. “Ah, está legal, 
dá para ficar um modelo só”. 
Então, vamos acabar com um 
e ficar com o outro. E a gente 
começou a construir a 
padronização. Não de todos 
os temas, mas alguns. Aí 
começou a fazer o 
benchmarking. interno. 

Estrutura 
Organizacional 

O líder tem três focos de 
atuação. O papel de 
disseminar a visão, a visão de 
futuro... para promover o 
aprendizado organizacional... 
que movimenta a organização 
em relação à visão de futuro; 

O líder tem que trabalhar as 
pessoas. Fazer as pessoas 
entenderem o que elas estão 
fazendo, Por quê estão 
fazendo. Qual é o método que 
a gente pode entregar e ajudar 
para que elas façam? 
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tem que disseminar isso para 
o seu liderado. Porque, 
quanto mais as pessoas 
sabem onde têm que chegar, 
mais elas têm autonomia de 
tomar pequenas decisões. O 
líder tem que ter prática e 
discurso conveniente, senão 
ele vai dizer: faça o que eu 
digo e não faça o que eu 
faço... e por último, o grande 
papel do líder é, dentro do 
contexto da C, a formação de 
novas lideranças. 
Uma organização que quer 
aprender, tem um líder que é 
a pessoa responsável pelo 
aprendizado dentro da 
organização. 
 
Não é o indivíduo, são os 
grupos que fazem a equipe. 
Então, tem que privilegiar 
ferramentas quando você 
coloca pessoas de equipes 
multidisciplinares, que têm 
claramente o objetivo do que 
eles têm que fazer. Porém, 
com autonomia para propor, 
autonomia para decidir e tem 
o líder que é o sponsor que 
dá, que facilita o trabalho 
deles, que dá recursos. 
É uma organização que ainda 
quer valorizar muito 
intenções, resultados 
positivos, mas ela não quer 
reconhecer onde estão as 
lacunas.  
A gente faz tudo pontual. 
Então, não tem essa cultura. 
A gente não tem essa cultura 
de incorporar. 

Mecanismos 
 

  

Propagação 
através de 
Especialistas 

Consultoria para elaboração 
de diagnóstico de lacunas em 
relação a padrões. 

 

Apresentações  Eventos de propagação da 
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lição de um ponto. 

Visitas Informais a 
outros Setores 

  

Conversas 
Informais com 
Colegas 

 Discussões na elaboração das 
lições. 

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

  

Conferências / 
Simpósios 

  

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

  

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

A gente perdeu muito tempo 
porque as válvulas 
quebravam - as válvulas de 
hidrantes. E aí, a gente queria 
alertar as pessoas que não 
tinha que usar mão de força, 
tem que fechar na mão. Aí, a 
gente fez uma sessão 
explicando porque as pessoas 
não deviam fechar com a mão 
de força que acabou com a 
tua caixa. 

 

Consultores 
Internos 

Para padronização de normas 
e procedimentos. 

 

Mentoria   
Contato com 
outras Unidades 
da Empresas 

 Tem sido repassado o 
processo de lições de um 
ponto para as outras unidades.

Publicações 
Internas / Jornal 
da Empresa 

  

Intranet da 
Empresa 

 E, recentemente, questão de 
um mês atrás, a gente colocou 
todo esse material aqui, com 
quase 300 lições na intranet. 
Nós vamos começar agora um 
processo de divulgação pela 
intranet, desse material. Se 
nós colocássemos tudo isso 
na intranet, de uma hora para 
outra, ninguém ia entender 
nada. Então primeiro tem o 
trabalho de formiguinha que é 
o meu trabalho. 
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Envio Dirigido   
Envio Geral   
Disseminação 
Ativa 

  

Disseminação Pró-
ativa 

  

Disseminação 
Reativa 

Busca, em função de 
necessidade, em repositório 
da memória. 

 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

 Em treinamentos... a pessoa 
diz: “Eu vou ter que desenhar”, 
porque isso é uma coisa 
superinteressante. 
Inicialmente, por que não: “Por 
que eu não posso copiar e 
colar do computador?”. Pode, 
mas não é o mais 
interessante. Você pode pegar 
fotos, registrar, botar aqui. 
Mas, que tal vocês tentarem 
fazer à mão. Aí você percebe, 
você conhece bem...Um grupo 
aí, quando eu estava em 
treinamento com 15 a 20 
pessoas... normalmente, tem 4 
ou 5 que desenham muito bem 
e estão querendo uma chance 
para mostrar isso para a 
organização. Olha a riqueza 
que está aí dentro. Aí ele vê 
no curso que “eu tenho 
capacidade para fazer uma 
coisa assim”, “eu tenho a 
capacidade de colocar a 
minha idéia no papel e que 
alguém vai ver, alguém vai dar 
valor a ela”. 
Nossa experiência nos 
mostrou algo interessante: nos 
anos de 97, 98, 99 e 2000 - 
quatro anos seguidos - nós 
fizemos e implementamos um 
modelo de reconhecimento, 
onde anualmente cada um 
desses grupos elegia, ele 
mesmo, uma pessoa que mais 
se destacou, que mais se 
envolveu, que mais lições 
produziu, por exemplo, no 
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sentido da pessoa que mais 
produziu e, segundo, da 
pessoa que mais ensinou e 
transmitiu esse conhecimento 
para os demais. Era um valor. 
Era um prêmio que nós 
dávamos, mas não em 
dinheiro. Chamava para um 
evento, que é um evento anual 
onde a gente conseguia reunir 
praticamente 80% da 
população da empresa e, lá na 
frente, perante todos, nós 
chamávamos essa pessoa e 
mostrávamos para toda a 
organização: esse aqui é cara 
que produziu 1200 horas em 
lição de um ponto.  
Ele recebia uma placa da 
organização, recebeu um 
prêmio para a família dele ir 
para uma churrascaria e um 
hotel no final de semana. 
Eu sou gente. Eu posso fazer 
parte dessa comunidade aí de 
engenheiros, de técnicos e 
gerentes que têm nome em 
vários documentos. O meu 
pode ficar também. 

Portal do 
Conhecimento 

  

Reuniões com 
equipe de trabalho 

Nós vamos ter reunião daqui 
a um mês. Se prepare para 
apresentar a idéia para a 
gente. Aí a pessoa trouxe. A 
minha idéia é essa: não 
precisa parar o equipamento 
para a gente fazer a 
lubrificação. 

 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

 Ocorrem em função de 
incorporação de lições de um 
ponto. 

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

  

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
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Práticas 
Story Telling   
Outros Por que a gente não faz uma 

ferramenta de escutar as 
pessoas, de construir algo, de 
criar esse comprometimento e 
realizar procedimentos 
práticos, operacionais, de 
treinamento e tudo? 

Quadros de atividades, onde 
se registra de uma forma 
sumária os desafios que eles 
têm, que atividades eles 
desenvolveram e que 
resultados eles conseguiram. 
Desses resultados, que lições 
eles aprenderam?; que 
reflexões eles fizeram sobre 
essas lições aprendidas?; qual 
é o plano para o ano seguinte 
para suprir aqueles buracos 
que não foram atingidos? 
Gestão à vista, onde o 
operador segue a seqüência 
das atividades seguindo tudo 
que está sinalizado para o 
desenvolvimento da atividade. 

Suficiência da 
Capilarização 

Falta documentação sobre 
assuntos pertinentes da área. 
A maior prova disso é que a 
área de gerenciamento de 
recursos de informação 
passou um ano e 11 meses 
solta, sem saber à quem se 
reportar. Agora que ela virou 
uma área corporativa, 
respondendo à uma área de 
engenharia. 
Os mecanismos de 
transferência de lições 
aprendidas não são 
suficientes. O aprendizado 
organizacional não é 
reconhecido como 
estratégico. As pessoas não 
são orientadas para serem 
funcionários que tomam 
ações sistêmicas. 

No meio eletrônico não existe 
data para publicação, quando  
todo mundo podia entrar e ver 
o que foi publicado de novo. 
Não tem nenhuma sistemática 
que faça essa promoção. Esse 
é um ponto de deficiência. Não 
tem uma sistemática assim de 
divulgação. Como sistemática 
mesmo de divulgação, onde 
se possa colocar à vista da 
pessoa tudo o que está sendo 
produzido, não tem. É uma 
coisa que a gente vai ter que 
melhorar muito.  
Ele já foi internalizado como 
conhecimento de todos os 
envolvidos e a parte 
explicitada foi verbal, foi 
simples e tal. Agora, os 
mecanismos são falhos ainda.  
Ainda tem muito elo aí para 
ser ligado aí nessa cadeia, 
está certo? Mas o que a gente 
quis mostrar, quis provar que é 
possível por um caminho 
como esse aqui, através de 
uma integração entre aquelas 
equipes, aqueles grupos, que 
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são aqueles grupos lá 
embaixo mesmo, criando mini-
comunidades. Essas vão gerar 
as mini-transformações. 
Então, que realmente vão 
promover algumas 
transformações e que foi muito 
bem aceita por eles. Então, 
isso foi um ponto 
extremamente positivo e muito 
bem aceito, porque o caminho 
adotado foi esse: eles vem, 
pegam essa lição e aprendem. 
Esse é um ponto fraco que 
tem nesse modelo. Você 
precisa ter gente, estrutura, 
ficar claro para todo mundo. 
Nós aqui não estamos assim, 
mas pretendemos chegar lá. 
Este é um dos  propósitos do 
Sistema C de Produção: é 
resgatar muito desse material 
aqui. Fazer essa gestão do 
conhecimento ser mais eficaz. 
Já teve uma vantagem. Já 
tiramos da cabeça das 
pessoas, já consumou aquele 
conhecimento tácito, implícito 
e já está aqui documentado na 
organização. Isso é um passo. 
Nós temos que dar um passo 
seguinte que é ter essa 
estrutura, para tornar isso 
tácito novamente, já num outro 
nível. Só que esses recursos 
não estão ainda voltados para 
dar atenção a esse trabalho. É 
importante, ele é visto e 
reconhecido desde a base da 
organização até o mais alto 
nível, que reconhece como 
instrumento importantíssimo 
da empresa.  

Eficiência da 
Capilarização 

Eu acho fantástico a lição de 
um ponto. Funciona, as 
pessoas praticam, 
disseminam. Faz usar. 
Realização de workshop para 
corrigir procedimento, só que 

O desafio de pegar esse 
conhecimento que esse 
pessoal tem e que fica 
perdido, na maioria das vezes. 
A lição de um ponto permite 
capacitação e permite 
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é uma situação cíclica. O 
método tinha que entrar no 
processo de qualificação do 
operador. Isso tinha que estar 
realimentando outras coisas. 
E não chega a fazer isso.  
(Tem chance de incorporar ao 
processo e não incorpora). 
 

conhecer e permite você 
propor melhoria, a partir do 
conhecimento da situação, 
porque esse é um ponto que a 
gente vê o seguinte: a 
dificuldade que as pessoas 
têm de ver qual é a situação. 
Depois do entendimento, pode 
ser para melhoria ou visualizar 
problemas. E vira, 
eventualmente, uma lição 
aprendida ou uma lição de um 
ponto e pode vir a ser 
incorporada ao procedimento 
e que, de novo, depois do 
novo procedimento, você 
começa as lições de um ponto 
e capacitação. E aí você tem 
um ciclo de aprendizagem e 
aprendizagem ulterior.  
São os grandes macetes. 
Seria a sua tese. Exatamente. 
E que está na cabeça de cada 
um. 
Eu acredito que a lição de 
ponto arrebenta a 
complexidade do 
conhecimento e ela vai 
tornando o que, às vezes, é 
complexo em simples, cada 
vez mais simples; e vou dizer 
mais, acredito profundamente, 
pela experiência que a gente 
teve, que isso não é mais 
teoria. Até então no início era 
teoria, em 96 e 97, depois que 
a gente começou a fazer 
mesmo. E ouvir das pessoas 
que falam e declaram em 
diversos momentos, para mim, 
eu não tenho dúvidas.  
Eu diria que uns 70% das 
lições são dessa natureza. E o 
cara diz assim: “pôxa, eu não 
sabia que era tão simples 
assim dar a partida em uma 
máquina”. Eu não sabia que 
era tão simples assim operar 
um sistema de controle de um, 
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sei lá, gerador de energia, 
onde você ali precisava pôr 
todas as lições básicas. Eu 
pegava no manual e 
mergulhava naquele manual e 
não entendia nada do que 
estava escrito ali. E isso não 
foi só no nível de operação; foi 
no de engenharia também. A 
engenharia produziu vários 
documentos desses - tipo 
assim, como funciona essa 
bomba. 
Recentemente, depois que a C 
foi criada, foi um desafio 
enorme levar as lições de um 
ponto para as demais plantas. 
A receptividade foi fantástica. 
Isso foi nos últimos dois anos. 
No caso de melhorias, nós 
procuramos o seguinte: a 
partir das melhorias feitas, nós 
vamos divulgar essas 
melhorias e nós vamos 
disseminar esse 
conhecimento. Então, se 
alguém teve uma solução e 
colocar lá um anteparo de 
teflon no visor de fluxo para 
torná-lo mais visível, por 
exemplo, é uma pequena 
melhoria, não custou nada, 
barata. E é nessa linha que 
isso vai, não é de grande 
projetos. Propaga-se com o 
seguinte esforço: quantos 
visores nós temos na 
empresa? Ah, eu não sei não, 
porque eu trabalho aqui na 
área X. Então, quantos têm na 
área X? Descubra. Quantas 
pessoas estão envolvidas aqui 
nesse negócio? Descubra e 
ensine. Eu, líder, não entro. 
Depois de um tempo, agora 
vamos ver quantos a gente 
tem aqui na unidade. Então 
vamos estabelecer um 
mecanismo para buscar esse 
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número aí. Vai atrás de 
engenheiro, vai atrás de quem 
você precisar e qualquer 
coisa, nós estamos aqui para 
apoiar. É uma forma que nós 
encontramos para fazer essa 
disseminação. Agora, esse 
controle... nós não temos; é 
um controle deficiente (Papel 
da média gerência). 
Um ponto interessante sobre a 
questão é levar na direção da 
disseminação. Nos casos de 
problema de conhecimento 
básico, essas lições, que são 
em torno de 220, elas estão 
disseminadas em todas as 
áreas. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

 Fomos receber esse prêmio 
de reconhecimento, pela 
implantação do TPM e lições 
de um ponto. 
No nosso aprendizado aqui - 
as nossas lições aprendidas, 
que nós aprendemos muito 
com esse trabalho, etc. - nós 
conseguimos ainda registrar 
todo esse conhecimento 
nosso; agora é nosso, aqui do 
nosso grupo. 
Eu sou gente. Eu posso fazer 
parte dessa comunidade aí de 
engenheiros, de técnicos e 
gerentes que têm nome em 
vários documentos. O meu 
pode ficar também. Aí, vem 
cá, o Fulano deixou o nome 
dele aqui, ou seja, esse lado 
do documento é 
importantíssimo. Então, eles 
também perceberam isso. 
“Puxa, eu posso gerar um 
documento para toda a 
organização”. Então não tem 
que receber coisa pronta para 
fazer. Porque quem faz é só 
engenheiro, é só o cara lá do 
centro de tecnologia. “Por que 
eu, enquanto operário 
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especializado...”, que, aqui no 
nosso caso, é isso aí. No 
mínimo a turma tem segundo 
grau...”não posso contribuir 
também?”. Então, isso é 
verdade: há um orgulho em 
produzir um documento, às 
vezes com a própria mão, a 
maioria das vezes, e ver que 
“puxa, rapaz, eu sou capaz de 
fazer isso aqui e ensinar os 
meus colegas”. Dessa 
população nós promovemos, 
nós motivamos, não sei se a 
palavra é bem isso, o 
surgimento de instrutores. 
Quem quer ser instrutor de 
determinadas lições, no caso 
lá de lições específicas que 
são chamadas de lições de 
habilidades de pequenos 
reparos, para seus pares? 
Quem se sente capaz, se 
sente motivado nessa direção, 
sem ter nenhuma obrigação? 
Aí surge um grupo de 10, 20, 
com um ou dois casos. Aí, eu 
quero. Aí surge a pergunta: “o 
que eu ganho com isso? Eu 
vou gastar mais tempo 
mesmo, é meu trabalho, eu 
estou aqui para operar a 
planta, para manter, para 
“engenheirar”, e o que eu vou 
ganhar com isso?” Eu vou 
ganhar com isso o seguinte: a 
empresa tem que me dar uma 
contrapartida, você passou a 
ser um instrutor interno. E aí 
tem, no caso da operação - aí 
específica da operação -, um 
ponto no plano de carreira 
dele. Isso passou a ser visto 
pelo próprio diretor e é o que 
eles querem. A lição de ponto 
é um mecanismo para 
promover pessoas e ela fez 
isso aí muito bem. 
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Outros Elementos Cada organização tem a sua. 

Usar as competências com o 
processo de formação do 
aprendizado.  
O que é a diferença para a 
formação do aprendizado? O 
aprendizado pressupõe que 
você saiba ouvir as pessoas, 
porque senão você faz a 
barreira na relação. 
A APP que está em sua 
mesa, está melhor do que o 
procedimento nosso. O seu 
papel é fazer com que o 
conhecimento, que está aí, 
revise e você jogue essa APP 
no lixo. Então, tem uma série 
de coisas assim, de trabalhos, 
de casos que a gente paga, 
que ficam guardando os 
conhecimentos em uma série 
de lugares. 
Eu acho que a gente tem que 
investir mais nesse tipo de 
orientação de alinhamento 
para as pessoas entenderem 
onde a empresa quer chegar. 
A área de recursos de 
informações de 
conhecimento, talvez seja 
uma das áreas mais 
expressivas da empresa. Eu 
tenho notado que ferramentas 
estão disponíveis - relatórios 
de pesquisa, por exemplo. Eu 
diria que recursos não faltam. 
Mas as pessoas 
desconhecem o como usar, 
se está disponível. 
A organização não conseguiu 
ainda entender o seu papel 
estratégico. Onde ela está 
inserida hoje, eu lhe digo que 
ela vai ter dificuldade, pois vai 
continuar sem a visibilidade. 
Vai demorar muitos anos para 
ter a visibilidade, que é a 
importância que essa área 
tem.  

Isso fez parte de muita 
discussão em torno disso aí: 
do controle, da disseminação, 
disso tudo. O que a gente fez? 
Em um primeiro momento, 
cada um produz o seu. Então, 
em um primeiro momento, 
cada área produziu o seu, 
indistintamente, 
separadamente. Então era 
duplicidade mesmo e 
deixamos correr - esse foi um 
ponto interessante do 
aprendizado nosso. Em um 
primeiro momento, não vale a 
pena querer padronizar tudo, 
porque as pessoas precisam 
conhecer isso. 
Depois a gente começou a 
promover o conhecimento 
entre esses sites. Mas assim, 
por um primeiro momento, 
vamos deixar bem claro o 
seguinte: tudo em papel; nada 
no meio eletrônico. Meio 
eletrônico começou a surgir de 
três anos para cá. 
A gestão do conhecimento 
versus a gestão da qualidade 
foi para a gente um paradoxo. 
Como é que eu vou fazer esse 
trabalho aqui deixando o 
pessoal solto, enquanto a 
qualidade quer controlar tudo, 
quer padronizar tudo... não é? 
No primeiro momento foi um 
paradoxo, mas, hoje, a gente - 
eu, pelo menos - tenho essa 
opinião clara de que as coisas 
têm que ser feitas em partes.  
Primeiro deixar o pessoal 
mesmo aprender e buscar 
soluções, depois a gente vai 
fazendo a mudança. E não 
começar pela padronização 
para fazer as pessoas 
seguirem aquele caminho 
(DIXON). Então, o melhor 
procedimento é aquele que 
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Os mecanismos que 
efetivamente existem e 
sobrevivem, daria para usar 
melhor, porque eles também 
têm uma abrangência mais 
ampla. A gente tem, 
internamente, na empresa, 
duas empresas - o 
administrativo e a área 
industrial. Eu percebo assim: 
o jurídico completamente 
dissociado da visão de futuro 
da empresa, quer dizer, no 
jurídico, quando eu converso 
com as pessoas, eu custo a 
entender como elas 
contribuíam com a visão de 
contribuir para o produto, 
espaço mundial do produto ou 
sobre logística - como se 
fossem coisas, atividades 
separadas que tem pouco 
impacto. 

você experimenta e depois faz 
o procedimento. Mas o modelo 
da atualidade, quando eles 
foram implementar pelo menos 
20 anos, ele veio muito na 
linha de “vamos padronizar 
para todo mundo fazer igual”. 
Nós percebemos que houve 
uma estagnação durante 
esses dois anos. Começamos 
a retomar esse trabalho 
praticamente esse ano, já com 
foco de uma empresa muito 
maior. E o que a gente fez 
nesse período de 2002 e 
2003, praticamente dois anos? 
Mostrar para a C, que esse 
modelo era um modelo 
vitorioso, que é um modelo 
consistente, que é um modelo 
que vale a pena aplicar. 
Uma palavrinha-chave que 
está no livro da Gestão da C e 
que eu tenho, aí, sido o 
missionário desse negócio, 
que fala assim: “educação 
pelo trabalho”; pelo e para o 
trabalho. Vamos dizer assim, o 
que significa isso na prática 
para a gente, dentro desse 
conceito aqui da Manutenção? 
Usar o que eu aprendi. 
Educação pelo e para o 
trabalho na prática, significa, 
como se diz, não adianta o 
cara encontrar uma nova 
forma de fazer o trabalho, faz, 
ganha um prêmio e amanhã? 
Vamos fazer mais? Como eu 
vou reproduzir o trabalho? 
Saiu da empresa e levou tudo 
com ele. 
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Quem é? Bibliotecária, responsável 

pela área de recursos de 
informação e conhecimento. 
Geradora e aprovadora do 
formato do conteúdo. Escopo 
são três unidades. 

Reponsável pela Intranet, 
Portal da C e Sistema de 
Gestão Eletrônica de 
Documentos (GED) 

Gestão do 
Conhecimento 

A C não tem um processo de 
gestão de conhecimento. Nós 
temos práticas, que eu 
considero isoladas, oriundas 
de outros projetos e que não 
se integram. Então, nós 
temos um sistema 
maravilhoso de gestão de 
competência e de 
habilidades, mas, quando se 
pensou na gestão do 
conhecimento, nós temos a 
memória organizacional. 
No processo de gestão de C 
já se fala em lições 
aprendidas. 
Peguei, então, todas as 
teorias de gestão do 
conhecimento que estão por 
aí - essas abordagens - e 
mostrei que a gestão do 
conhecimento fala sobre 
memória organizacional, 
gestão de competências,  
habilidades, adoção do 
compartilhamento, 
inteligência competitiva, 
planejamento estratégico; 
tudo isso está no guarda- 
chuva. 
O nosso projeto de gestão do 
conhecimento, que a gente 
está discutindo, começamos 
mapeando tudo que a gente 
tem de gestão do 
conhecimento, gestão de 
competências, clima 
organizacional, plano de 
desenvolvimento individual. 
No capital intelectual temos 

A Memória Organizacional é 
dividida em três blocos: 
engenharia, padrões e 
memória tecnológica. Desses 
três grandes grupos, o que é 
mais utilizado, na verdade, é o 
da documentação de 
engenharia - são todas as 
plantas das unidades, fluxos, 
fluxogramas e processos. 
Todos estão armazenados 
nesse sistema de 
documentação. Esses arquivos 
são gerados geralmente por 
fornecedores externos e são 
incorporados aqui no sistema 
de documentação. 
Esse tipo de documento é 
utilizado assim, por um grande 
leque de pessoas, desde o 
operador, engenheiro, pessoal 
de manutenção. Então, 
qualquer problema que eles 
tenham na planta, eles 
recorrem ao sistema. 
A outra parte são padrões - 
são documentos da área de 
qualidade. Incluem-se em 
padrão procedimento e as 
normas técnicas. Esta questão 
da memória tecnológica é um 
projeto que tem desde 
fotografias, apresentação de 
Powerponit, as teses que as 
pessoas desenvolveram aqui 
na C - é uma coisa bem 
diversificada. Fora isso que 
tem na GED, a gente tem na 
nossa intranet, que foi 
desenvolvimento interno 
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memória organizacional, 
nossos sistemas, indicadores 
organizacionais, o capital 
estrutural e o capital de 
relacionamento; tudo que a 
gente considera importante, 
como responsabilidade social, 
como a gente mapeou tudo 
isso (indicadores 
organizacionais). 
Outro projeto, através das 
carreiras e de competência, 
temos o banco de talentos, 
para saber localizar quem 
sabe o que? onde? Eu, por 
exemplo, tenho a minha tese 
de mestrado com um link na 
biblioteca digital, ou trabalho 
interno,   e o mesmo acontece 
com outros funcionários e 
também até com as coisas 
que eu gosto, por exemplo 
pintar, surfar, etc. 
A gente, integrando tudo isso, 
a gestão do conhecimento vai 
se tornar um processo. 
Existe uma estrutura de 
comunidades. Geram 
conhecimento e está sendo 
coletado. A verificação é feita 
junto com a coleta. Grupos 
mais aculturados em TI. eles 
fazem a coleta, verificação, a 
entrada e o armazenamento 
do conhecimento, 
automaticamente. No caso da 
lição de ponto, passa por uma 
digitação ou registro manual, 
conferência, e isso também 
entra.  
Está muito claro na minha 
cabeça, quando eu aponto os 
grupos e comunidades, a 
manutenção, a operação, a 
produção, a inspeção e a 
engenharia, está muito claro o 
foco na área técnica. 
Essa tecnologia que a gente 
usa como gestão eletrônica, 

mesmo. Faz dois anos que a 
gente tem um projeto de estar 
migrando. 
Eu acho que em 2005 a gente 
poderá ter alguma coisa mais 
consistente com a entrega do 
novo ERP. Na verdade, a 
gente vai trabalhar o portal e a 
intranet da C em uma única 
ferramenta e se tornar um 
portal corporativo mesmo. 
O conteúdo é produzido, a 
pessoa entra em contato com 
esse gestor, ele aprova o 
conteúdo e a área de TI, a 
gente converte em HTML e 
publica. Isso é uma ferramenta 
bem de primeira geração. 
O sistema de lições aprendidas 
é standalone - não tem nada 
ativo e muito menos prático. 
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de documentos, workflow, o 
software de colaboração e 
como eles são integrados. É o 
grande conceito. Antes, a 
gente tinha muita restrição da 
mídia - você tinha que 
digitalizar; então, hoje tem 
muita facilidades de você ter 
um vídeo. Essas são as 
facilidades que a tecnologia 
dá, de integração de todos, 
essas formas de 
representação do 
conhecimento. Por isso que 
eu digo sempre: “Gente, nós 
não somos uma área de 
tecnologia de informação. Ela 
é fundamental para o nosso 
processo, mas ela em si não 
é a área de recursos de 
informações tecnológicos e 
nem deve ser um projeto de 
conhecimento”. Mas agora 
tenho só uma observação: na 
cabeça das pessoas, talvez 
até pela literatura que é 
disponibilizada quando se 
pensa em gestão do 
conhecimento, se pensa 
muito em tecnologia de 
informação e isso é ruim e a 
primeira coisa que a gente faz 
é dizer que não. Tecnologia 
da informação traz 
mecanismos e ferramentas 
que vão nos ajudar nos 
principais conhecimentos, 
mas não é essencial. Gestão 
do Conhecimento não é TI. 
Eu acho que o conhecimento 
é parte do homem, da 
imprevisibilidade do homem. 

Geração da Lição 
Aprendida 

Começa da seguinte forma: 
tem o problema do 
equipamento ou então a 
gente quer que o 
equipamento fique numa 
condição eficaz/eficiente; 
então, o grupo de 

 



 445

 Entrevistado 7 Entrevistado 8 
especialistas, mantenedores 
de produção e de engenharia, 
e as pessoas, se reúnem pra 
colocar nosso conhecimento 
detalhado no equipamento, 
que é o processo de 
socialização. 

Coleta Nossos grupos de 
manutenção planejada e  
nossos grupos de 
manutenção autônoma, que 
são grupos especialistas. 

 

Validação  O primeiro passo é o ROI 
(Responsável Operacional 
Industrial) que é a liderança 
dele imediata, que é o 
responsável operacional 
industrial. 
Nós vamos externalizar, 
através dos procedimentos 
operacionais, as lições de um 
ponto, relatórios técnicos, 
instruções - do tácito para o 
explicito. 

O usuário, atualmente, não tem 
condições de estar policiando o 
conteúdo no sistema GED. A 
intranet, sim; a gente dividiu 
alguns grupos e treinamos 
pessoas nos centros 
corporativos e nas unidades de 
negócio. Funciona assim, 
quando está dividida nos 
centros corporativos e nas 
unidades de negócio. E tem 
um gestor de conteúdo para 
cada um desses grupos, e 
esse gestor, ele que autoriza a 
publicação em determinado 
conteúdo. Assim, tudo manual. 
A gente ainda não tem, assim, 
um fluxo de publicação, 
aprovação, na intranet. 

Explicitação/ 
Disponibilização 

Conceito de biblioteca digital 
virtual. 
Cada comunidade tem uma 
forma de expressão do 
conhecimento forte. Se você 
chega nos grupos de 
produção, tem a tal da lição 
de um  ponto - a lição de um 
ponto é maravilhosa. A lição 
de um ponto é um desenho 
feito pelas pessoas, você faz 
manuscrito; quando 
disponibilizado no GED, a 
gente digitaliza - pode ser no 
Powerpoint, Word, o 
importante é que você 
comunique esse 
conhecimento. 
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O pessoal de engenharia de 
processos, inspeção e grupo 
de engenharia usam o 
procedimento padrão que 
você tem para explicitação. 
No caso da lição de um 
ponto, ela está na memória 
organizacional, mas ela 
também está em papel, 
porque ela está disponível na 
intranet, na página gestão do 
conhecimento. 

Replicação Nós temos uma taxonomia 
muito, assim, em cima de 
palavras-chaves, dentro dos 
nossos processos, sub-
processos, atividades, 
palavras-chaves do conteúdo. 
Tem assim um princípio de 
ciência da informação e de 
thesaurus. 

 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

Lições de um ponto, ação 
corretiva e incorporação. 
As instruções operacionais 
permanente evoluem com o 
conhecimento, pois são lições 
que já foram incorporadas de 
forma prática. 
 

 

Capacitação / 
Treinamento 

Procedimentos operacionais, 
lições de um ponto, relatórios 
técnicos, instruções, é 
material que eu uso em 
treinamentos para os jovens 
aprenderem a fazer. 

 

Registro de Lições 
Negativas 

Aparece como “o que não 
deve ser feito”. 

 

Aceitação do 
Conteúdo 

No grupo de operação, o 
sistema de lição de um ponto 
é muito forte. 

 

Controle e 
Avaliação 

As lições de um ponto são 
medidas no plano de ação. 
 

Para esse sistema de 
documentação, não. A gente 
faz um log de visitas é mais 
para a intranet mesmo. A gente 
usa aquele Webtrend e 
inicialmente analisa esses logs. 
O sistema de lições não tem 
acompanhamento. 
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Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Lição de um Ponto 

Regras ou 
Procedimentos 

Informação e documentação 
de engenharia: temos uma 
sistemática de investimento 
que é considerada 
benchmark;  
Os de inspeção de 
equipamento, eles geram as 
recomendações de inspeção. 
É um grupo também que tem 
muito forte registrar a 
informação e mandar para 
memória. 
A instrução operacional 
permanente, que é como 
operar determinada coisa, é 
como no caso de uma 
emergência como proceder. 

 

Incidentes As lições aprendidas, eles 
trabalham muito com a 
questão do DDF que é o 
diário de segurança que está 
dentro do programa SSMA 
(Segurança Saúde e Meio 
Ambiente). Na área industrial, 
os grupos, todo dia, tem um 
DDF tanto no aspecto como 
permissão de trabalho PT, ou 
um assunto de saúde, ou 
assunto de segurança de 
meio ambiente. 
 

 

Memória 
Corporativa 

Instrumento de armazenagem 
de todo conteúdo 
informacional e técnico. 
Não tem essa questão de 
aprovação. Tudo vai para 
memória. O único processo 
de aprovação é quando se 
torna um procedimento 
corporativo e se torna uma 
“norma”. 

 

Casos Apresentação e dissertação.  
Benchmarking   
Estrutura 
Organizacional 

Eu vejo que existe até uma 
motivação, nos níveis 
operacionais táticos; agora, 
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por ser uma área nova, ainda, 
não exista aquela motivação 
na alta administração - é 
pouco conhecido. Não- 
motivação, é que é pouco 
conhecido; está começando. 
De socializar, de saber que 
conhecimento não é poder. 
Tem essa coisa da cultura 
organizacional que se você 
disponibilizar tácito, está 
esvaziando para outros. 
Existe uma parte que a gente 
tem que trabalhar bastante. 
Não existe essa consciência 
coletiva do que é gestão do 
conhecimento. Não tem ainda 
e, por isso, como essa 
questão do conhecimento 
aparece em n documentos da 
C. Levantei a questão: o que 
é gestão de conhecimento 
para gente? Nós temos 
práticas do conhecimento, 
sim. Quais são as melhores 
práticas? Precisamos integrar 
e depois  tornar em um 
processo. 
No caso de lições de um 
ponto, a pessoa recebe 
permissão para fazer, tem 
apoio e a partir daí ele faz e 
manda para ser registrado na 
memória, sem passar por 
aprovação; depois de batido o 
martelo aqui, o caminho é 
direto. Assim como o pessoal 
de processos, o engenheiro 
gera o relatório e não precisa 
da permissão do líder para 
mandar o relatório para a 
memória. O técnico de 
inspeção, ele gera um 
relatório e não precisa desse 
líder. Já está dentro do 
processo de planejamento do 
trabalho deles. 

Mecanismos 
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Propagação 
através de 
Especialistas 

  

Apresentações   
Visitas Informais a 
outros Setores 

  

Conversas 
Informais com 
Colegas 

  

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

  

Projetos de 
Melhoria Contínua 

  

Conferências / 
Simpósios 

O congresso técnico, que é 
outra coisa que as pessoas 
gostam, fórum de debate com 
exposição de áreas temática. 

 

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

Tem toda uma metodologia 
que eles chamam kick off 
meeting e depois gera o 
projeto conceitual; tem um 
processo para aprovação 
para ver se ele vai em frente. 
E todas essas etapas são 
registradas. 

 

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

  

Consultores 
Internos 

Grupo da engenharia 
corporativa - eu não sei quais 
os grupos que foram definidos 
-, é um grupo que hoje está 
gerando muito, porque o que 
eles dizem é que eles querem 
ter um escritório do 
conhecimento dentro da 
engenharia; eles estão 
gerando todos os padrões de 
engenharia da C; então é um 
grupo muito forte. 

 

Mentoria Temos projetos de banco de 
talentos, a formação de 
mentor e formador (mentoria), 
e aquela pessoa que já tem a 
senioridade, está em vias de 
se aposentar, sei lá, ou se 
transferir para outra área,  
nós preparamos um programa 
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para ele, e ele não precisa 
registrar por escrito. Tem um 
programa feito e combinado: 
você vai estar na frente do 
painel com os operadores 
conversando e nós vamos 
estar te filmando e vamos 
estar registrando esse 
conhecimento através de 
filmagem, você falando, e 
depois a gente disponibiliza 
na Intranet, no nosso sistema. 
A tecnologia da informação 
viabiliza isso e, com essas 
mídias, fazemos um projeto 
de mentoring. 

Contato com 
outras Unidades 
da Empresas 

As lições de um ponto estão 
sendo propagadas para as 
outras unidades, com grande 
aceitação. 
Eu estou visitando outras 
unidades  fazendo 
workshops, levando a 
mensagem da gestão do 
conhecimento. No grupo de 
manutenção existe o comitê 
de manutenção que é 
formado pelos gerentes de 
manutenção das unidades; 
então, já que insumos básicos 
tem todas as rotinas 
manutenção, já tendo nossas 
instruções, nós vamos pegar  
uma determinada rotina, uma 
instrução de manutenção; 
então, eu vou pegar esse 
conhecimento que atende a 
gente 100% ou então adaptar, 
adequando às peculiaridades  
especificas dessa 
comunidade. 

 

Publicações 
Internas / Jornal 
da Empresa 

  

Intranet da 
Empresa 

Esse material também é 
disponibilizado na intranet 
(gestão eletrônica de 
documentos). 

Em relação aos padrões, 
quando são lançados novas 
normas e procedimentos. E, 
dependendo da relevância 
dessa norma, é divulgada via 
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intranet. Na nossa intranet tem 
um quadro de avisos. É 
divulgada pelo quadro de 
avisos e também é disparado 
um e-mail avisando que essa 
nova norma está disponível. 

Envio Dirigido   
Envio Geral  É divulgada pelo quadro de 

avisos e também é disparado 
um e-mail avisando que essa 
nova norma está disponível. 

Disseminação 
Ativa 

  

Disseminação Pró-
ativa 

  

Disseminação 
Reativa 

 A nossa intranet é uma intranet 
de primeira geração. Não tem 
muito a questão de 
personalização, mas está bem 
no começo mesmo. Tem lá 
muito documento estático 
mesmo e notícias - esse tipo 
de informação. 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

 Agora o que acontece é isso 
aqui, esse sistema GED é 
antigo. Agora ele está se 
estendendo para as outras 
unidades. Agora a unidade 
organizacional tem muita 
informação antiga da empresa. 
Agora a gente está começando 
com um projetinho que vai 
envolver a área de marketing, 
com todas as fotografias e 
campanhas de marketing. 
Tudo isso deve entrar nesse 
grupo aqui também. 

Portal do 
Conhecimento 

  

Reuniões com 
equipe de trabalho 

  

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

  

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

  

Projeto de 
Transferência de 
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Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 
Story Telling   
Outros Fóruns, pode ser treinamento 

on the job. 
 

Suficiência da 
Capilarização 

Acho que faltam coisas. Eu 
vejo que nós precisamos 
mergulhar mais na questão, 
de fato, porque estamos 
disponibilizando mecanismos 
para que as pessoas possam 
explicitar seu conhecimento. 
Precisamos da questão do 
cognitivo. 

Na verdade, o que acontece é 
que o que a gente vai buscar 
nesse novo projeto é estar 
integrando essas duas 
ferramentas e o conteúdo 
produzido aqui, eu sei que tem 
dado de uma maneira mais 
simples na ferramenta nova. 
Então, de repente, você cria 
um novo tema de interesse e, 
cada vez que um documento 
for postado naquela área, o 
usuário ser informado disso 
tudo, a gente não tem. 

Eficiência da 
Capilarização 

O instrumento DDF (Diário de 
Segurança) é fantástico; não 
assim tão sistematizado na 
memória organizacional, 
porque é muito amplo e solto; 
ele ainda está na rede, nos 
diretórios da rede. Como é 
tão solto, vai de saúde bucal 
até lição de trabalho. 
Precisamos dar uma 
organizada nesses assuntos 
para a gente produzir a 
memória. 

Temos é um repositório,  a 
informação é criada, é 
armazenada, mas a gente está 
pecando na disseminação 
disso daí. E, 
conseqüentemente, na 
utilização do conhecimento 
gerado. Esse é um desafio. 
 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

É muito forte. Eles geram 
estudos e relatórios, mandam 
para memória organizacional 
- mesmo porque eles se 
sentem muito privilegiados e  
se sentem reconhecidos. 
A gente evolui com o aspecto 
da questão do cognitivo, do 
tácito - outra coisa que eu 
considero que é um trabalho 
de arquivo multidisciplinar, 
isso é básico, e entra em 
contato mais conosco que 
somos da parte da ciência de 
informação. A gente enxerga 
muito a informação não só 
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como tecnologia, mas como 
conteúdo que provoca as 
pessoas para que gerem 
conhecimento, disponibilize e 
socialize. Essa parte e o 
pessoal também da área de 
gestão de pessoas, é um 
trabalho multidisciplinar que 
envolve muita gente e muitos 
usuários. 

Outros Elementos A área está em um nível de 
sistematização e de 
organização, neste momento. 
Existe um  programa de lições 
aprendidas instituído na C em 
insumos básicos e que isso 
está se propagando para 
outras unidades. Os 
mecanismos são 
extremamente diretos, 
simples. 
A gente sempre procura uma 
referência, mesmo que a 
referência seja alguma coisa 
que o homem produziu (um 
livro ou um paper ou um 
artigo ou um especialista que 
você conversa ou um 
telefonema que você dá para 
um colega), mas a base 
alguém produziu. 

Junto com a implantação de 
um novo ERP, uma das frentes 
vai ser o portal corporativo e o 
portal externo. Tudo 
convergindo para uma coisa 
só. Então, o fornecedor que se 
conecta vai ter uma visão, um 
usuário interno ou outro, um 
cliente ou outro. Vai estar tudo 
em um único repositório de 
informática. Tem integração 
também com GED. Existe uma 
frente que vai ser o portal 
corporativo. Até mesmo porque 
a próxima entrada dos 
aplicativos de um novo ERP 
deve ser feito via portal. Aí é o 
grande sonho, porque, para 
você acessar uma aplicação, 
você vai ter que entrar pelo 
portal. De repente, eu vou ler 
uma notícia, vou ver o que 
chama a atenção. 
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Caso C – Planilha 5 

 Entrevistados em Grupo 
Quem é? 28 técnicos ou operadores, sendo que 3 se declararam só 

como usuários de lições aprendidas; 12 gestores, sendo que 2 
se declararam como usuários e 1 como gerador de lições 
aprendidas. Todos os outros se declararam como usuários e 
geradores de conteúdo de lições aprendidas 

Geração da Lição 
Aprendida 

A manifestação é que se tem tempo razoavelmente disponível 
para gerar lições, pois a empresa está estruturada para 
absorver inovações. As lições podem ser oriundas de qualquer 
pessoa da empresa. 

Coleta  
Validação  Pelo líder e responsáveis das áreas envolvidas 
Explicitação/ 
Disponibilização 

O sistema de gestão de lições aprendidas não está estruturado 
o suficiente para gestão das lições aprendidas 

Replicação A capilarização, não favorecida pelo sistema de informação 
destinado para replicar as lições e o uso, não se propaga por 
todas as unidades da empresa. 

Ação Corretiva/ 
Incorporação 

Há razoável rapidez na incorporação das lições geradas 

Capacitação / 
Treinamento 

 

Registro de Lições 
Negativas 

As pessoas se sentem confortáveis em registrar as lições 
negativas, porém há poucos registros. 

Aceitação do 
Conteúdo 

O conteúdo é bem aceito, independentemente de sua origem, 
normalmente. 

Controle e 
Avaliação 

Não existe medição através de indicadores para a gestão de 
lições aprendidas. 

Instrumentos de 
Conhecimento: 
Lição Aprendida 

Projetos de melhoria, lição de um ponto, registros de melhoria. 

Regras ou 
Procedimentos 

Existem. 

Incidentes STD – Ações preventivas geradas da análise de desvios e que 
podem ser replicadas em áreas que ainda não ocorreram 
desvios. 

Memória 
Corporativa 

Existe, porém não eficaz. 

Casos QC Story - casos de melhorias. 
Benchmarking Existe, porém ainda ineficiente. 
Estrutura 
Organizacional 

Apoiada nos líderes como motivadores da geração e uso de 
lições aprendidas. 
A estrutura é ancorada em processos que favorecem a 
multidisciplinaridade. 

Mecanismos 
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Propagação 
através de 
Especialistas 

Considerado eficiente pela maioria. 

Apresentações Considerado eficiente pela maioria. 
Visitas Informais a 
outros Setores 

Considerado eficiente pela maioria. 

Conversas 
Informais com 
Colegas 

Considerado muito  eficiente pela maioria. 

Processos de 
Auditorias Internas 
ou Externas 

Considerado eficiente pela maioria. 

Projetos de 
Melhoria Contínua 

Considerado eficiente pela maioria. 

Conferências / 
Simpósios 

Considerado eficiente pela maioria. 

Reunião Inicial ou 
Final de Projeto 

As reuniões iniciais foram consideradas mais eficientes do que 
as de reunião de final de projeto. 

Workshops 
(Oficinas de 
Trabalho) 

Considerado muito  eficiente pela maioria. 

Consultores 
Internos 

Considerado muito  eficiente pela maioria. 

Mentoria Considerado muito  eficiente pela maioria. 
Contato com 
outras Unidades 
da Empresas 

Ineficiente atualmente na empresa. 

Publicações 
Internas / Jornal 
da Empresa 

Ineficientes. 

Intranet da 
Empresa 

Ineficiente atualmente na empresa. 

Envio Dirigido Não possui. 
Envio Geral Menos eficiente. 
Disseminação 
Ativa 

Não possui. 

Disseminação 
Pró-ativa 

Não possui. 

Disseminação 
Reativa 

Relativamente eficiente. Para as informações do dia-a-dia, é 
bom. Para recuperação de lições, existem restrições de 
tecnologia para propagação. 

Eventos 
incentivados de 
propagação de 
lições aprendidas 

Relativamente eficiente. 

Portal do 
Conhecimento 

Não possui. 
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 Entrevistados em Grupo 
Reuniões com 
equipe de trabalho 

Considerado muito  eficiente pela maioria. 

Revisões de 
Procedimentos 
Operacionais 

Considerado eficiente pela maioria. 

Recomendações 
de Equipes de 
Projeto 

Considerado eficiente pela maioria. 

Projeto de 
Transferência de 
Práticas Melhores, 
ou Melhores 
Práticas 

Utilizado de forma muito remota atualmente na empresa. 

Story Telling Não possui. 
Outros  
Suficiência da 
Capilarização 

A maioria dos entrevistados julga insuficientes os mecanismos 
de capilarização de Lições Aprendidas. 

Eficiência da 
Capilarização 

A grande maioria classificou como ineficiente. 

Motivação, 
Incentivo e 
Reconhecimento 

A liderança é vista como facilitador para o processo de geração 
de lições aprendidas. 
O reconhecimento formal é fator importante para o processo, 
principalmente quando se tem impacto na reputação da pessoa.

Outros Elementos  
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO 
 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Lembretes: 
 
Seguir o protocolo de postura do pesquisador definido na metodologia. 
Não interromper o entrevistado. Mostrar entendimento durante a interação e não 
hesitar em esclarecer as dúvidas. 
 
 
Roteiro de questões: 
 
 

1. Cumprimento, apresentação pessoal, código de ética da pesquisa, 
explanação dos objetivos do trabalho, foco e sua importância na gestão do 
conhecimento e no desempenho empresarial. Pedir permissão para gravar a 
entrevista. 

2. Apresentação do entrevistado, cargo, experiência pregressa, atividades 
atualmente, tempo de casa, entre outros fatores do perfil do entrevistado. 

3. Explorar sobre como a empresa trata o conhecimento organizacional, se 
possui gestão do conhecimento. 

4. Confirmação da existência de um programa de LA na empresa (formal ou 
informal) e o esclarecimento do que é uma Lição Aprendida, um sistema de 
gestão de LA, capilarização e mecanismos de capilarização. Objetivo é ter 
clareza na conceituação dos instrumentos de conhecimento para permitir 
alinhamento e nivelamento entre pesquisador e entrevistado.  

5. Explorar o tipo de lições existentes na empresa. 
6. Qual papel do entrevistado na gestão de lições aprendidas e sua categoria: 

gerador, avaliador ou usuário de conteúdo. 
7. A partir daí, explorar o ciclo das lições aprendidas – percorrendo o protocolo 

da pesquisa. 
8. A partir da discussão do modelo de gestão, exploram-se os tipos de 

conhecimentos gerados, os mecanismos utilizados em cada fase do modelo e 
as particularidades do sistema na empresa. (fazer paralelos em relação aos 
mecanismos para garantir que o entrevistado entendeu). Não se limitar aos 
mecanismos do protocolo, explorar se a empresa utiliza outros meios. 

9. Explorar sobre o papel de cada um no processo, alta direção, gestores e 
profissionais. 

10. Explorar sobre a estrutura de apoio e a de gestão das lições aprendidas. 
11. Como são tratados erros ou lições negativas. 
12. Explorar o ciclo e temporalidade das lições aprendidas. 
13. Explorar formas de explicitação, documentação, acompanhar sistemas, entre 

outros itens. 
14. Explorar pontos fortes e oportunidades de melhoria. 
15. Perguntar sobre a eficiência dos mecanismos. Quais mais ou menos 

eficientes e razões. Aproveitar para explorar o papel da tecnologia no 
processo. 
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16. Perguntar se a empresa sofresse um efeito de “bomba de nêutrons”, quanto 
se recuperaria do conhecimento organizacional se uma nova equipe 
assumisse. 

17. Perguntar se os mecanismos são suficientes hoje para garantir a 
capilarização das LA. 

18. Explorar outras informações ou pontos de potencial interesse surgidos 
durante a entrevista. 

19. Concluir agradecendo, deixando a porta aberta para esclarecimento, obter os 
dados do entrevistado, prometer retorno de resultados. 

20. Reforçar protocolo de confidencialidade.  
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QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE MECANISMOS PARA ALAVANCAR A 
CAPILARIZAÇÃO DAS LIÇÕES APRENDIDAS NA ORGANIZAÇÃO 
 
Instruções: 
 
Este é um estudo  que focaliza os mecanismos utilizados para o compartilhamento de 
conhecimento no trabalho através das lições aprendidas na organização. Entenderemos 
como lição aprendida como sendo o conhecimento adquirido através de experiência, que se 
compartilhado, pode beneficiar o trabalho de outras pessoas. Exemplos de lições 
aprendidas compreendem tanto “uma boa prática” ou uma atitude inovadora que quando 
percebida, ou alcançada, eleva a condição daquele processo e deve ser compartilhada para 
promover sua repetição ou uso, quanto uma prática ou experiência negativa que quando 
percebida e compartilhada, evita a sua reincidência. 
 
Faz parte da pesquisa de campo de tese de doutorado.  Ao participar da pesquisa, você 
está colaborando para o entendimento dessa questão dentro de bases científicas. As 
conclusões da pesquisa dependem da precisão de suas respostas a cada questão 
formulada; portanto, responda a elas, sem omitir nenhuma, com o máximo de atenção e 
fidelidade àquilo que pensa; não existem respostas certas nem erradas, o participante não é 
identificado.  
 
Responda as questões a seguir considerando o seu ambiente de trabalho, e assinalando 
para cada afirmação feita a opção que melhor corresponde ao que você pensa, conforme a 
escala indicada 
 
Obrigado pela participação. Qualquer duvida contato: Stavros – spx@fgvsp.br 
 
As informações a seguir são fundamentais para o agrupamento das respostas e para o 
estabelecimento de relações de caráter geral.  Assinale com um  x  a opção que melhor 
descreve a sua realidade, e forneça os dados conforme solicitado.  
 
Sexo: (   )  Feminino      (   ) Masculino 
Idade: ________  anos  Estado civil _______________ 
 
Escolaridade - Assinale o maior nível: 

(  ) 1o. grau incompleto (  ) 1o. grau completo 
 (  ) 2o. grau incompleto (  ) 2o. grau completo 
 (  ) superior incompleto (  ) superior completo 
 (  ) especialização / MBA 
 (  ) Mestrado 
 (  ) Doutorado 
 (  ) Pós Doutorado 
 
Profissão que exerce ou trabalho que executa no momento: _________________________ 
 
Tempo de atuação nessa profissão ou trabalho:    
menos de 1 ano   (  )                                      1 ano ou mais – indicar quantos: _______ 

 
Exerce cargo de gerência ou chefia:  (  ) Sim     (  )  Não 
 
Em relação a lições aprendidas, você se considera mais um gerador (  ), usuário (  ) ou ambos (  ) 
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1 

Dentre os Mecanismos de propagação do 
conhecimento, adquirido através de  Lições 
Aprendidas, assinale com X quais que você 
utiliza ou aqueles que estão disponíveis em 
sua empresa. Classifique os mecanismos 
escolhidos na escala ao lado, indicando o 

grau de eficiência do mecanismo na 
propagação do conhecimento: 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Propagação através de Especialistas      

 Apresentações      

 Visitas informais a  outros setores      

 Conversas informais com colegas      

 Processos de auditorias internas ou externas      

 Projetos de Melhoria Continua      

 Conferências / Simpósios      

 Reunião Inicial de Projeto      

 Reunião Final de Projeto      

 Workshops (Oficinas de Trabalho)      

 Consultores Internos – técnicos multiplicadores 
de conhecimento 

     

 
Mentoria – profissionais com grande vivência e 
competência repassando seu conhecimento 
através de relato 

     

 
Contato com outras unidades da empresas – 
Benchmarking ou consulta sobre potenciais 
lições aprendidas 

     

 Publicações internas / Jornal da Empresa      

 Intranet da Empresa      

 
Envio Dirigido - Conteúdo enviado via correio 
eletrônico para lista dedicada de usuários com 
potencial interesse no assunto 

     

 
Envio Geral - Conteúdo disponibilizado a todos 
através de boletim enviado pelo correio 
eletrônico 

     

Escala para a Questão 1 

1 2 3 4 5 

Não é Eficiente Pouco Eficiente Razoavelmente Muito Eficiente Eficiente 100% 
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1 

Dentre os Mecanismos de propagação do 
conhecimento, adquirido através de  Lições 
Aprendidas, assinale com X quais que você 
utiliza ou aqueles que estão disponíveis em 
sua empresa. Classifique os mecanismos 
escolhidos na escala ao lado, indicando o 

grau de eficiência do mecanismo na 
propagação do conhecimento: 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Disseminação Ativa – O usuários são 
notificados de forma dinâmica de lições 
relevantes no contexto do seu processo de 
tomada de decisão  

     

 

Disseminação Proativa -  O sistema constrói 
um modelo para os eventos do usuário para 
poder prever pronta disponibilidade de lições 
relevantes. Exemplo: O “bichinho” que aparece 
no Microsoft Word para oferecer ajuda ao 
usuário de forma espontânea. 

     

 

Disseminação Reativa – O usuário busca ajuda 
para ser subsidiado com conhecimento 
adicional através de um sistema de ajuda ou 
busca.  

     

 
Eventos incentivados de propagação de lições 
aprendidas – sem reconhecimento ou 
premiação 

     

 
Eventos incentivados de propagação de lições 
aprendidas – com reconhecimento ou 
premiação 

     

 Portal do Conhecimento      

 Reuniões com equipe de trabalho      

 Revisões de Procedimentos Operacionais      

 Recomendações de Equipes de Projeto      

 Outros: (especificar e classificar)      
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2 ITENS 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2.1 As experiências negativas são propagadas 
tanto quanto as experiências positivas 

     

2.2 Os mecanismos de propagação das lições 
aprendidas são suficientes para garantir um 
alto grau de uso do que se sabe na empresa 

     

2.3 A memória, de lições aprendidas e práticas 
oriundas destas lições, é suficiente para 
garantir a performance da empresa caso se 
troque toda equipe 

     

2.4 A propagação das lições aprendidas garante 
o uso do conhecimento nelas contidas por 
outros na empresa 

     

2.5 A empresa se adapta rapidamente 
incorporando lições aprendidas aos seus 
processos e procedimentos 

     

2.6 Você se sentiria confortável em registrar uma 
lição negativa 

     

2.7 Você dispõe de tempo e recursos para gerar 
ou buscar lições aprendidas que contribuem 
para melhorar a performance de seu trabalho 

     

2.8 O reconhecimento da reputação é fator 
importante para motivar a geração e 
compartilhamento de conhecimento 

     

2.9 Indicadores de desempenho voltados para 
medir o ganho com as lições aprendidas 
existem para promover o processo 

     

2.10 O sistema de lições aprendidas, formal ou 
informal, é estruturado e sistematizado 

     

2.11 O reconhecimento formal é fator importante 
para garantir a geração de conhecimentos 
fundamentais na empresa. 

     

2.12 Os processos da Empresa são estruturados 
para promover a inovação  

     

2.13 A empresa é ancorada em estrutura que 
favorece o trabalho em equipe multidisciplinar 

     

2.14 As lições aprendidas podem partir de 
qualquer pessoa da organização  

     

Escala para a Questão 2 
1 2 3 4 5 

Discordo Concordo 
pouco 

Concordo 
razoavelmente

Concordo 
muito 

Concordo 
totalmente 
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2 ITENS 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2.15 A minha liderança é um facilitador para o 
processo de geração de lições aprendidas 

     

2.16 As ferramentas de tecnologia da informação 
são suficientes para promover a capilarização 
das lições aprendidas 

     

2.17 Tenho acesso às lições aprendidas 
disponíveis e incorporadas nas atividades 
relevantes ao meu trabalho 

     

2.18 Tenho dificuldade em obter informações 
pertinentes ao meu trabalho ou para apoio ao 
processo decisório  

     

2.19 Independentemente de conhecer os membros 
de uma equipe geradora de uma lição 
aprendida, confio nas informações e 
conhecimentos contidos nela 

     

2.20 Não me sinto confortável em propor novas 
idéias na empresa 

     

2.21 Os mecanismos de propagação das lições 
aprendidas são eficientes 
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APÊNDICE 5 – RESULTADOS GERAIS – GLOBAL E INDIVIDUAIS 
(Planilhas resultantes das entrevistas em grupo) 

 
ANÁLISE DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS - EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS

Mecanismos Caso A Caso B Caso C Sem./Dif.
Conversas informais com colegas Sim Sim Sim S
Workshops (Oficinas de Trabalho) Sim Sim Sim S
Mentoria Sim Sim Sim S
Eventos incentivados com reconhecimento ou premiação Sim Sim Sim S
Reuniões com equipe de trabalho Sim Sim Sim S
Disseminação Pró-ativa Não Possui Não Possui Não Possui S
Visitas informais a  outros setores Médio Médio Médio S
Eventos incentivados sem reconhecimento ou premiação Médio Médio Médio S
Consultores Internos Médio Sim Sim D
Envio Dirigido Médio Sim Não Possui D
Disseminação Ativa Não Possui Médio Não Possui D
Portal do Conhecimento Médio Sim Não Possui D
Contato com outras unidades da empresas Médio Sim Não D
Publicações internas / Jornal da Empresa Não Sim Não D
Intranet  da Empresa Não Possui Sim Não D
Envio Geral pelo correio eletrônico Não Possui Médio Não D
Propagação através de Especialistas Médio Sim Médio D
Apresentações Médio Sim Médio D
Processos de auditorias internas ou externas Não Médio Médio D
Projetos de Melhoria Continua Sim Sim Médio D
Conferências / Simpósios Médio Sim Médio D
Reunião Inicial de Projeto Sim Sim Médio D
Reunião Final de Projeto Sim Sim Médio D
Disseminação Reativa Médio Sim Médio D
Revisões de Procedimentos Operacionais Sim Sim Médio D
Recomendações de Equipes de Projeto Sim Médio Médio D  
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ANÁLISE DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS - CONCORDÂNCIA COM AS PROPOSIÇÕES
ITENS Caso A Caso B Caso C Sem./Dif.

Você se sentiria confortável em registrar uma lição negativa Sim Sim Sim S
O reconhecimento formal é fator importante para garantir a 
geração de conhecimentos fundamentais na empresa. Sim Sim Sim S
O reconhecimento da reputação é fator importante para 
motivar a geração e compartilhamento de conhecimento Sim Sim Sim S
Independentemente de conhecer os membros de uma equipe 
geradora de uma lição aprendida, confio nas informações e 
conhecimentos contidos nela Sim Sim Sim S
As lições aprendidas podem partir de qualquer pessoa da 
organização Sim Sim Sim S
A minha liderança é um facilitador para o processo de geração 
de lições aprendidas Sim Sim Sim S
Tenho dificuldade em obter informações pertinentes ao meu 
trabalho ou para apoio ao processo decisório Não Não Não S

Não me sinto confortável em propor novas idéias na empresa Não Não Não S
As experiências negativas são propagadas tanto quanto as 
experiências positivas Não Não Não S
A memória, de lições aprendidas e práticas oriundas destas 
lições, é suficiente para garantir a performance da empresa 
caso se troque toda equipe Não Não Não S
Você dispõe de tempo e recursos para gerar ou buscar lições 
aprendidas que contribuem para melhorar a performance de 
seu trabalho Médio Médio Médio S
A propagação das lições aprendidas garante o uso do 
conhecimento nelas contidas por outros na empresa Médio Médio Médio S
Os processos da Empresa são estruturados para promover a 
inovação Não Médio Sim D
A empresa é ancorada em estrutura que favorece o trabalho 
em equipe multidisciplinar Médio Médio Sim D
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são 
eficientes Não Médio Não D
O sistema de lições aprendidas, formal ou informal, é 
estruturado e sistematizado Médio Sim Não D
Indicadores de desempenho voltados para medir o ganho com 
as lições aprendidas existem para promover o processo Médio Não Não D
Tenho acesso às lições aprendidas disponíveis e incorporadas 
nas atividades relevantes ao meu trabalho Não Sim Médio D
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são 
suficientes para garantir um alto grau de uso do que se sabe na 
empresa Não Médio Médio D
As ferramentas de tecnologia da informação são suficientes 
para promover a capilarização das lições aprendidas Não Médio Médio D
A empresa se adapta rapidamente incorporando lições 
aprendidas aos seus processos e procedimentos Não Médio Médio D
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Caso A - Eficiência dos Mecanismos agrupada em três níveis EFICIENTE
Mecanismos Não Medio Sim

Propagação através de Especialistas 29,4% 47,1% 23,5%
Apresentações 33,3% 33,3% 33,3%
Visitas informais a  outros setores 23,5% 47,1% 29,4%
Conversas informais com colegas 11,1% 22,2% 66,7%
Processos de auditorias internas ou externas 56,3% 25,0% 18,8%
Projetos de Melhoria Continua 33,3% 13,3% 53,3%
Conferências / Simpósios 13,3% 60,0% 26,7%
Reunião Inicial de Projeto 18,8% 31,3% 50,0%
Reunião Final de Projeto 29,4% 11,8% 58,8%
Workshops (Oficinas de Trabalho) 7,1% 21,4% 71,4%
Consultores Internos – técnicos multiplicadores de 
conhecimento 31,3% 31,3% 37,5%
Mentoria – profissionais com grande vivência e competência 
repassando seu conhecimento através de relato 6,3% 18,8% 75,0%

Contato com outras unidades da empresas – Benchmarking 
ou consulta sobre potenciais lições aprendidas 13,3% 53,3% 33,3%
Publicações internas / Jornal da Empresa 60,0% 26,7% 13,3%
Intranet  da Empresa

Envio Dirigido - Conteúdo enviado via correio eletrônico para 
lista dedicada de usuários com potencial interesse no assunto 37,5% 43,8% 18,8%
Envio Geral - Conteúdo disponibilizado a todos através de 
boletim enviado pelo correio eletrônico
Disseminação Ativa – O usuários são notificados de forma 
dinâmica de lições relevantes no contexto do seu processo de 
tomada de decisão
Disseminação Proativa -  O sistema constrói um modelo para 
os eventos do usuário para poder prever pronta 
disponibilidade de lições relevantes. Exemplo: O “bichinho” 
que aparece no Microsoft Word para oferecer ajuda ao 
usuário de forma espontânea.
Disseminação Reativa – O usuário busca ajuda para ser 
subsidiado com conhecimento adicional através de um sistema 
de ajuda ou busca. 44,4% 27,8% 27,8%
Eventos incentivados de propagação de lições aprendidas – 
sem reconhecimento ou premiação 33,3% 53,3% 13,3%
Eventos incentivados de propagação de lições aprendidas – 
com reconhecimento ou premiação 20,0% 26,7% 53,3%
Portal do Conhecimento
Reuniões com equipe de trabalho 5,9% 41,2% 52,9%
Revisões de Procedimentos Operacionais 31,3% 25,0% 43,8%
Recomendações de Equipes de Projeto 18,8% 31,3% 50,0%  
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Caso A - Concordância com as proposições
ITENS Não Medio Sim

As experiências negativas são propagadas tanto quanto as 
experiências positivas 42,1% 31,6% 26,3%
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são 
suficientes para garantir um alto grau de uso do que se sabe na 
empresa 70,6% 23,5% 5,9%
A memória, de lições aprendidas e práticas oriundas destas 
lições, é suficiente para garantir a performance da empresa 
caso se troque toda equipe 88,9% 11,1% 0,0%
A propagação das lições aprendidas garante o uso do 
conhecimento nelas contidas por outros na empresa 38,9% 50,0% 11,1%
A empresa se adapta rapidamente incorporando lições 
aprendidas aos seus processos e procedimentos 55,6% 27,8% 16,7%
Você se sentiria confortável em registrar uma lição negativa 11,8% 29,4% 58,8%
Você dispõe de tempo e recursos para gerar ou buscar lições 
aprendidas que contribuem para melhorar a performance de 
seu trabalho 38,9% 44,4% 16,7%
O reconhecimento da reputação é fator importante para 
motivar a geração e compartilhamento de conhecimento 11,1% 27,8% 61,1%
Indicadores de desempenho voltados para medir o ganho com 
as lições aprendidas existem para promover o processo 38,9% 22,2% 38,9%
O sistema de lições aprendidas, formal ou informal, é 
estruturado e sistematizado 33,3% 55,6% 11,1%
O reconhecimento formal é fator importante para garantir a 
geração de conhecimentos fundamentais na empresa. 5,6% 33,3% 61,1%
Os processos da Empresa são estruturados para promover a 
inovação 50,0% 27,8% 22,2%
A empresa é ancorada em estrutura que favorece o trabalho 
em equipe multidisciplinar 33,3% 27,8% 38,9%
As lições aprendidas podem partir de qualquer pessoa da 
organização 22,2% 16,7% 61,1%
A minha liderança é um facilitador para o processo de geração 
de lições aprendidas 17,6% 29,4% 52,9%
As ferramentas de tecnologia da informação são suficientes 
para promover a capilarização das lições aprendidas 61,1% 33,3% 5,6%
Tenho acesso às lições aprendidas disponíveis e incorporadas 
nas atividades relevantes ao meu trabalho 50,0% 22,2% 27,8%
Tenho dificuldade em obter informações pertinentes ao meu 
trabalho ou para apoio ao processo decisório 50,0% 33,3% 16,7%
Independentemente de conhecer os membros de uma equipe 
geradora de uma lição aprendida, confio nas informações e 
conhecimentos contidos nela 22,2% 33,3% 44,4%

Não me sinto confortável em propor novas idéias na empresa 72,2% 22,2% 5,6%
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são 
eficientes 61,1% 33,3% 5,6%

CONCORDÂNCIA
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Caso B - Eficiência dos Mecanismos agrupada em três níveis  EFICIENTE  
Mecanismos Não Medio Sim 
Propagação através de Especialistas 36,4% 9,1% 54,5%
Apresentações 8,3% 41,7% 50,0%
Visitas informais a  outros setores 30,8% 38,5% 30,8%
Conversas informais com colegas 7,7% 46,2% 46,2%
Processos de auditorias internas ou externas 16,7% 50,0% 33,3%
Projetos de Melhoria Continua 6,7% 40,0% 53,3%
Conferências / Simpósios 7,7% 30,8% 61,5%
Reunião Inicial de Projeto 15,4% 23,1% 61,5%
Reunião Final de Projeto 16,7% 16,7% 66,7%
Workshops (Oficinas de Trabalho) 0,0% 27,3% 72,7%
Consultores Internos – técnicos multiplicadores de 
conhecimento 16,7% 25,0% 58,3%

Mentoria – profissionais com grande vivência e competência 
repassando seu conhecimento através de relato 25,0% 16,7% 58,3%

Contato com outras unidades da empresas – Benchmarking ou 
consulta sobre potenciais lições aprendidas 30,0% 20,0% 50,0%
Publicações internas / Jornal da Empresa 15,4% 38,5% 46,2%
Intranet da Empresa 15,4% 7,7% 76,9%

Envio Dirigido - Conteúdo enviado via correio eletrônico para 
lista dedicada de usuários com potencial interesse no assunto 8,3% 33,3% 58,3%

Envio Geral - Conteúdo disponibilizado a todos através de 
boletim enviado pelo correio eletrônico 8,3% 50,0% 41,7%
Disseminação Ativa – O usuários são notificados de forma 
dinâmica de lições relevantes no contexto do seu processo de 
tomada de decisão 9,1% 54,5% 36,4%
Disseminação Proativa -  O sistema constrói um modelo para 
os eventos do usuário para poder prever pronta 
disponibilidade de lições relevantes. Exemplo: O “bichinho” 
que aparece no Microsoft Word para oferecer ajuda ao 
usuário de forma espontânea.       
Disseminação Reativa – O usuário busca ajuda para ser 
subsidiado com conhecimento adicional através de um 
sistema de ajuda ou busca. 16,7% 33,3% 50,0%

Eventos incentivados de propagação de lições aprendidas – 
sem reconhecimento ou premiação 18,2% 36,4% 45,5%

Eventos incentivados de propagação de lições aprendidas – 
com reconhecimento ou premiação 0,0% 23,1% 76,9%
Portal do Conhecimento 0,0% 41,7% 58,3%
Reuniões com equipe de trabalho 7,7% 15,4% 76,9%
Revisões de Procedimentos Operacionais 0,0% 50,0% 50,0%
Recomendações de Equipes de Projeto 11,1% 66,7% 22,2%
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Caso B - Concordância com as proposições
ITENS Não Medio Sim

As experiências negativas são propagadas tanto quanto as experiências 
positivas 76,9% 7,7% 15,4%
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são suficientes para 
garantir um alto grau de uso do que se sabe na empresa 38,5% 53,8% 7,7%
A memória, de lições aprendidas e práticas oriundas destas lições, é 
suficiente para garantir a performance da empresa caso se troque toda 
equipe 61,5% 30,8% 7,7%
A propagação das lições aprendidas garante o uso do conhecimento 
nelas contidas por outros na empresa 38,5% 15,4% 46,2%
A empresa se adapta rapidamente incorporando lições aprendidas aos 
seus processos e procedimentos 38,5% 38,5% 23,1%
Você se sentiria confortável em registrar uma lição negativa 23,1% 7,7% 69,2%

Você dispõe de tempo e recursos para gerar ou buscar lições aprendidas 
que contribuem para melhorar a performance de seu trabalho 7,7% 61,5% 30,8%
O reconhecimento da reputação é fator importante para motivar a 
geração e compartilhamento de conhecimento 15,4% 0,0% 84,6%
Indicadores de desempenho voltados para medir o ganho com as lições 
aprendidas existem para promover o processo 53,8% 15,4% 30,8%
O sistema de lições aprendidas, formal ou informal, é estruturado e 
sistematizado 38,5% 23,1% 38,5%
O reconhecimento formal é fator importante para garantir a geração de 
conhecimentos fundamentais na empresa. 0,0% 46,2% 53,8%
Os processos da Empresa são estruturados para promover a inovação 23,1% 53,8% 23,1%
A empresa é ancorada em estrutura que favorece o trabalho em equipe 
multidisciplinar 38,5% 38,5% 23,1%
As lições aprendidas podem partir de qualquer pessoa da organização 15,4% 0,0% 84,6%
A minha liderança é um facilitador para o processo de geração de lições 
aprendidas 15,4% 38,5% 46,2%
As ferramentas de tecnologia da informação são suficientes para 
promover a capilarização das lições aprendidas 30,8% 23,1% 46,2%
Tenho acesso às lições aprendidas disponíveis e incorporadas nas 
atividades relevantes ao meu trabalho 7,7% 46,2% 46,2%
Tenho dificuldade em obter informações pertinentes ao meu trabalho ou 
para apoio ao processo decisório 61,5% 15,4% 23,1%
Independentemente de conhecer os membros de uma equipe geradora de 
uma lição aprendida, confio nas informações e conhecimentos contidos 
nela 15,4% 30,8% 53,8%
Não me sinto confortável em propor novas idéias na empresa 69,2% 15,4% 15,4%
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são eficientes 15,4% 46,2% 38,5%

CONCORDÂNCIA
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Caso C - Eficiência dos Mecanismos agrupada em três níveis   EFICIENTE   
Mecanismos Não Medio Sim 
Propagação através de Especialistas 18,5% 40,7% 40,7%
Apresentações 3,7% 77,8% 18,5%
Visitas informais a  outros setores 29,6% 37,0% 33,3%
Conversas informais com colegas 22,2% 33,3% 44,4%
Processos de auditorias internas ou externas 11,5% 61,5% 26,9%
Projetos de Melhoria Continua 0,0% 57,7% 42,3%
Conferências / Simpósios 7,4% 51,9% 40,7%
Reunião Inicial de Projeto 25,9% 48,1% 25,9%
Reunião Final de Projeto 26,9% 42,3% 30,8%
Workshops (Oficinas de Trabalho) 23,1% 26,9% 50,0%
Consultores Internos – técnicos multiplicadores de 
conhecimento 23,1% 26,9% 50,0%

Mentoria – profissionais com grande vivência e competência 
repassando seu conhecimento através de relato 20,8% 25,0% 54,2%

Contato com outras unidades da empresas – Benchmarking ou 
consulta sobre potenciais lições aprendidas 46,2% 15,4% 38,5%
Publicações internas / Jornal da Empresa 55,6% 33,3% 11,1%
Intranet da Empresa 44,4% 37,0% 18,5%

Envio Dirigido - Conteúdo enviado via correio eletrônico para 
lista dedicada de usuários com potencial interesse no assunto       

Envio Geral - Conteúdo disponibilizado a todos através de 
boletim enviado pelo correio eletrônico 65,4% 26,9% 7,7%

Disseminação Ativa – O usuários são notificados de forma 
dinâmica de lições relevantes no contexto do seu processo de 
tomada de decisão       
Disseminação Proativa -  O sistema constrói um modelo para 
os eventos do usuário para poder prever pronta 
disponibilidade de lições relevantes. Exemplo: O “bichinho” 
que aparece no Microsoft Word para oferecer ajuda ao 
usuário de forma espontânea.       
Disseminação Reativa – O usuário busca ajuda para ser 
subsidiado com conhecimento adicional através de um 
sistema de ajuda ou busca. 25,9% 48,1% 25,9%

Eventos incentivados de propagação de lições aprendidas – 
sem reconhecimento ou premiação 40,0% 40,0% 20,0%

Eventos incentivados de propagação de lições aprendidas – 
com reconhecimento ou premiação 32,0% 24,0% 44,0%
Portal do Conhecimento       
Reuniões com equipe de trabalho 0,0% 55,6% 44,4%
Revisões de Procedimentos Operacionais 0,0% 59,1% 40,9%
Recomendações de Equipes de Projeto 11,1% 51,9% 37,0%
 



 471

Caso C - Concordância com as proposições
ITENS Não Medio Sim

As experiências negativas são propagadas tanto quanto as experiências 
positivas 46,4% 32,1% 21,4%
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são suficientes 
para garantir um alto grau de uso do que se sabe na empresa 35,7% 53,6% 10,7%
A memória, de lições aprendidas e práticas oriundas destas lições, é 
suficiente para garantir a performance da empresa caso se troque toda 
equipe 75,0% 17,9% 7,1%
A propagação das lições aprendidas garante o uso do conhecimento 
nelas contidas por outros na empresa 39,3% 35,7% 25,0%
A empresa se adapta rapidamente incorporando lições aprendidas aos 
seus processos e procedimentos 17,9% 53,6% 28,6%
Você se sentiria confortável em registrar uma lição negativa 14,3% 25,0% 60,7%

Você dispõe de tempo e recursos para gerar ou buscar lições aprendidas 
que contribuem para melhorar a performance de seu trabalho 21,4% 57,1% 21,4%
O reconhecimento da reputação é fator importante para motivar a 
geração e compartilhamento de conhecimento 21,4% 14,3% 64,3%
Indicadores de desempenho voltados para medir o ganho com as lições 
aprendidas existem para promover o processo 50,0% 32,1% 17,9%
O sistema de lições aprendidas, formal ou informal, é estruturado e 
sistematizado 64,3% 25,0% 10,7%
O reconhecimento formal é fator importante para garantir a geração de 
conhecimentos fundamentais na empresa. 14,3% 28,6% 57,1%
Os processos da Empresa são estruturados para promover a inovação 21,4% 21,4% 57,1%
A empresa é ancorada em estrutura que favorece o trabalho em equipe 
multidisciplinar 7,1% 7,1% 85,7%
As lições aprendidas podem partir de qualquer pessoa da organização 7,1% 10,7% 82,1%
A minha liderança é um facilitador para o processo de geração de lições 
aprendidas 3,8% 30,8% 65,4%
As ferramentas de tecnologia da informação são suficientes para 
promover a capilarização das lições aprendidas 39,3% 28,6% 32,1%
Tenho acesso às lições aprendidas disponíveis e incorporadas nas 
atividades relevantes ao meu trabalho 35,7% 39,3% 25,0%
Tenho dificuldade em obter informações pertinentes ao meu trabalho ou 
para apoio ao processo decisório 50,0% 32,1% 17,9%
Independentemente de conhecer os membros de uma equipe geradora 
de uma lição aprendida, confio nas informações e conhecimentos 
contidos nela 7,1% 39,3% 53,6%
Não me sinto confortável em propor novas idéias na empresa 92,9% 0,0% 7,1%
Os mecanismos de propagação das lições aprendidas são eficientes 53,6% 42,9% 3,6%

CONCORDÂNCIA
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APÊNDICE 6 – E-MAILS da NASA 
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Stavros P. XanthopoyLos 
 
De: David Lengyel [dlengyel@hq.nasa.gov] 
Enviado em: quarta-feira, 24 de novembro de 2004 10:44 
Para: Stavros P. XanthopoyLos 
Assunto: Re: RES: FW: LLlS_lnquiry 
 
Stavros-- 
 
Would be interested in your findings. Especially the theoretical underpinnings. 

 
Respectfully, 
 
Dave Lengyel 
 
At 01:06 PM 11/18/2004 -0200, you wrote: 
 
Dear Dave Lengyel, 
 
Thank you for your prompt return. 
Your information will be of great help for positioning my thesis. 
Certainly, you are on the right track, as far as, your benchmarking scope is concerned. I have had 
some access to several agencies' programs in the US and Europe, they do treat the matter formally. I 
cannot access DoD data, as I am a civilian not engaged in any DoD activity, defense organizations 
also have well organized lessons learned programs. 
 
The challenge is greater for private organizations and my research will try to prove that the 
mechanisms exist but are insufficient or not properly used in most cases and hopefully I will be able to 
ground some theory on the matter. 

Thanking you once again and hope to be able to count on your collaboration, 
I can send you my findings results when they ready, if you would be interested. 
 
I wish you the best of luck and success in your mission. 
 
All the Best,  
Sincerely,  
Stavros 
 
 
 
---- Mensagem original--m 
De: David Lengyel (mailto:dlengyellIDhq.nasa.govl Enviada em: quinta-feira, 18 de novembro de 2004 
12:41 Para: Stavros P. XanthopoyLos 
Assunto: Re: FW: LLIS_Inquiry 
 
Dr. Xanthopoylos 
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I assumed leadership of the lessons learned process for the agency about five months ago. After Challenger, a 
formal lessons learned program was started in the office of safety and mission assurance (OSMA). Below are 
some additional bits of history on our 
"system" (nothing has been formally-written down on this in historical terms ........................... although 
that should be done at some point.) 
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In 1994, NASA's Office of Safety and Mission Assurance (OSMA), started the Lessons Learned Information 
System (LLIS) project. 

NASA had no formal, cross-agency lessons learned database 

Led by a Lessons Learned Steering Committee the LLIS provided both a database and a  
cross-agency IT-enabled lessons learned 

process 
 
NASA Management Instruction (NMI) 7120.58 mandated program/Project managers' collection of lessons 
learned starting in 1999. 
 
Responsibility for Lessons Learned transferred from OSMA to Office of the Chief Engineer in 2003 
 
NASA Lessons Learned Procedural Requirements developed in 2004; will be implemented in 2005. 
 
As you noted, several reports (e.g. the 2002 GAO report) have been critical of our process and we have 
benchmarked best practices from DoD, industry and other federal agencies to come up with a procedure that 
infuses lessons learned recommendations into requirements procedures, standards, training and so on--such that 
going forward we "fix" these problems instead of "collecting, storing, and ignoring" them. 
 
Sincerely, 
 
Dave Lengyel 
Manager, Lessons Learned Office of the Chief Engineer NASA Headquarters 
 
-----Original Message---- 
From: Stavros P. XanthopoyLos [mailto:spx@fgvsp.br] Sent: Monday, November 15, 2004 10:50 PM 
To: curator@gemini1.gsfc.nasa.gov 
Subject: LLIS Inquiry 
 

Dear Ms. Elisabeth M. Smith, 

I don't know whether you are the right person to talk to, but even so I am writing. 
I am conducting an exploratory research on mechanisms that leverage the capillarity of lessons 
learned in the organizations as my doctoral degree theses, at Fundação Getulio Vargas in São Paulo, 
Brazil, a recognized Business School both in Brazil and Internationally, where I also teach as a part 
time professor in the Production and Operations Department. 
Going through your site I noticed you have implemented a lessons learned program at NASA and use 
the LLIS. I also read the AGO report of 2002. 
I would be very interested in receiving material concerning the lessons learned program evolution and 
how it was established, its mechanisms, results, etc. 
Would you be keen on participating by sending me material on the program or even answering a 
questionnaire for my research or appoint who could help me out at the Agency. 
 
If not, I understand, if possible, it will be of great help and I might use your experience to reinforce my 
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research. 
 
Thanking you in anticipation, 
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All the Best. 
Prof. Stavros Panagiotis Xanthopoylos 
 
 
 
 
 
 




