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APRESENT AÇÃO 

Falar sobre a Embratel, empresa que me acolhe há 17 anos, e ainda mais sob um enfoque voltado 

para a análise do processo da gestão do conhecimento é extremamente motivador. A Embratel foi 

criada em 1965, em meio ao regime militar, com o objetivo de integrar o país por intermédio das 

telecomunicações. Regiões do Brasil completamente isoladas, passaram a ser integradas por meio 

do telefone ou da televisão. Tudo isto foi construído a partir de uma forte política de 

desenvolvimento de conhecimento e competência, a qual chegou a ser reconhecida em nível 

internacional. Privatizada em 1998, a empresa mudou profundamente o seu perfil de atuação. 

passando a viver em um ambiente privado e de forte competição. No entanto, a preocupação com os 

processos de aquisição e desenvolvimento de conhecimento continuou a ser observada, mesmo que 

de uma forma diferente daquela do período estatal. Assim, este trabalho apresentou como objeto de 

estudo a seguinte questão: Quais as mudanças observadas nos processos de gestão do conhecimento 

na Embratel, a partir da privatização do setor de telecomunicações no Brasil? 

o trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro apresenta o problema objeto do estudo. 

seus objetivos, delimitações, relevância e metodologia utilizada. O segundo capítulo apresenta as 

mudanças observadas no ambiente empresarial desde a Segunda Revolução Industrial, bem como as 

mudanças ocorridas no setor de telecomunicações no Brasil desde a criação do Código Nacional de 

Telecomunicações em 1962. O terceiro capítulo apresenta os conceitos e tipos de conhecimento 

encontrados no ambiente empresarial. O quarto capítulo aborda a formação do conhecimento nas 

organizações. apresentando os conceitos de aprendizagem organizacional, de gestão do 

conhecimento e suas ferramentas, e a análise da integração dos processos da gestão do 

conhecimento às metas empresariais. O quinto capítulo apresenta os dados coletados, bem como a 

sua análise em cada um dos períodos estudados. O sexto capítulo traz as conclusões e 

recomendações para futuros estudos. 



RESUMO 

o aumento da competição despertou nas organizações a necessidade de reverem seus processos. 

Com o advento do fenômeno da globalização, associado ao desenvolvimento das telecomunicações, 

da tecnologia da informação e dos processos de logística, os mercados ficaram cada vez mais 

restritos, fazendo com que a inovação no desenvolvimento de produtos e o correto entendimento das 

necessidades dos clientes passassem a representar um diferencial de mercado. Para os profissionais, 

estas mudanças representaram novos desafios no tocante à cobrança por resultados e à manutenção 

da empregabilidade. No meio de todas estas mudanças, surge no cenário empresarial e acadêmico 

um novo processo de gestão, conhecido por gestão do conhecimento. Além disso, os efeitos deste 

novo cenário levou à abertura de mercados até então restritos, dentre eles o de telecomunicações, 

cujas empresas operadoras brasileiras foram privatizadas em 1998. Entre ela, insere-se a Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (Embratel), criada em 1965 com a função de integrar o país por 

meio das telecomunicações. Atuando com um perfil de engenharia por 30 anos, a Embratel se viu 

obrigada a promover profundas mudanças em seus processos internos e no perfil de seus 

profissionais para se transformar em uma empresa prestadora de serviços, implantando e 

reformulando sistemáticas voltadas à aquisição e desenvolvimento de novas competências. Este 

estudo apresenta uma análise das mudanças do processo da gestão do conhecimento na EmbrateL a 

partir da privatização do setor de telecomunicações no Brasil. O método utilizado foi a análise de 

conteúdo, feita com base em dados coletados no campo, em documentos e na bibliografia existente. 

F oram analisados os principais processos da gestão do conhecimento ao longo da vida da EmbrateL 

dividindo-a em três períodos: de 1965 a 1994, período essencialmente estatal; de 1995 a 1997, 

período em que a empresa viveu sua transição para a privatização, e a partir de 1998, período de 

ambiente privado. O estudo permitiu concluir que, apesar de terem sido observadas mudanças nos 

indicadores de aquisição e desenvolvimento de conhecimento, a Embratel demonstra ser uma 

empresa na qual sempre existiu o processo de gestão do conhecimento, o que certamente contribuiu 

para sua história de sucesso. 



ABSTRACT 

The increase of competition led organizations to the need of revisiting their processo The advent of 

globalization, aligned with the development of telecommunications, of information technology, and 

logistics processes, caused the market to be narrower each day. directing companies not only to 

innovation in products development, but also to the correct understanding of clients' needs as a 

competitive differential. For the professionals, these changes have meant new challenges regarding 

the presentation of results, as well as the maintenance of their jobs. In the middle of all these 

changes, it appears in the business and academic scenario, a new management process, known as 

knowledge management processo Furthermore, the effects of this new scenario led to the need of 

opening restricted markets, the telecommunication sector being one of them. The Brazilian 

operating companies of this sector were privatized in 1998. One of these companies was Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (Embratel), which was founded in 1965 with the main objective of 

integrating Brazil through telecommunication. Having presented an engineering profile for thirty 

years, Embratel had to undergo deep changes in its internaI process and in its professionals' profile, 

so as to become a service providing company, establishing and re-evaluating procedures directed to 

the acquisition and development of new competence. This study presents an analysis of the changes 

in the knowledge management process in Embratel. after the privatization of the telecommunication 

sector in Brazil. The method applied was Content Analysis, based on field collected data. 

documents, and the available bibliography. The research considered the effects of the main 

processes in knowledge management throughout the existence of Embratel, divided in three periods: 

from 1965 to 1994, the period as a public company; from 1995 to 1997, the period in which the 

company went through the transition for the privatization; and since 1998, the era as a private 

company. The study allowed to conclude that, although the indicators of knowledge acquisition and 

development have changed along this time, Embratel has shown signals of being a company that 

presents knowledge management process, which certainly contributed to its history of success. 
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CAPÍTULO 1- O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta o problema objeto da pesquisa, a metodologia utilizada, a relevância, as 

delimitações e limitações do estudo desenvolvido. 

1.1 Introdução 

A Segunda Revolução Industrial marcou o advento das máquinas na indústria, provocando uma 

grande mudança no perfil do trabalhador. Preocupado até então apenas com a sua subsistência, o 

trabalhador passou a ter que ser mais eficiente, reduzindo os custos do seu patrão, trocando o seu 

trabalho pelo salário. Esta fase iniciou a grande mudança no cenário industrial, onde os processos 

de produção passaram por uma verdadeira reformulação, a partir da mecanização e do início da 

utilização das linhas de montagem. A preocupação com a eficiência, com os custos de produção e 

com a lucratividade passou a direcionar decisões empresariais. Com todas estas novas variáveis, os 

administradores passaram a se preocupar em planejar suas atividades, estudando cenários, definindo 

metas a serem atingidas, enfrentando os desafios de conduzir as organizações em ambientes 

dinâmicos e de mudanças rápidas, o que requer avaliações e melhores julgamentos. 

Durante a década de 60 a competição começou a ficar mais acirrada, o que levou as organizações a 

reverem processos e a otimizarem a sua mão de obra, para buscar uma redução do custo de 

produção, melhorando a rentabilidade de seus acionistas. Além disso, lançaram-se na busca de 

mercados alternativos de atuação. 

A partir do início da década de 90, com o fenômeno da globalização, começou a se delinear uma 

nova forma de atuação das principais organizações. A quebra de monopólios até então estatais e a 

quebra de barreiras comerciais levaram as empresas a expandirem a sua atuação para outros países. 
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o desenvolvimento das telecomunicações, da tecnologia da informação e dos processos de logística, 

mudou também a forma de atuação das organizações, que passaram a concentrar em determinados 

países as suas linhas de produção, atendendo ao mercado local e mundial a partir destes pontos. 

Mercados mais restritos e disputados acarretaram também a necessidade das empresas serem cada 

vez mais inovadoras. Estas inovações passam pelo desenvolvimento de competências internas, 

desenvolvimento de novos produtos e no correto entendimento das necessidades dos clientes. Com 

esta nova realidade, um ativo até então pouco valorizado passou a ser de reconhecida importância 

para as organizações: o conhecimento acumulado do seu mercado de atuação e de seus produtos. 

o Brasil começou a sentir os primeiros sinais da necessidade de abertura de seu mercado ainda no 

início do processo de globalização, em 1990. Em abril deste ano, foi instituído pela Lei 8031 o 

Programa Nacional de Desestatização ( PND). Este programa visava a uma reformulação completa 

na participação do capital estatal em empresas, transferindo o controle de várias delas ao setor 

privado. O efeito de todas as ações daí resultantes foi que setores até então explorados apenas pelo 

Estado, como petróleo, energia e telecomunicações, tiveram seus monopólios extintos ou 

flexibilizados, acarretando, em muitos casos, a privatização das empresas estatais responsáveis pela 

prestação destes serviços. Diante da mudança de cenário que passaram a vivenciar, estas empresas 

se viram obrigadas a realizar profundas mudanças internas. 

No conjunto destas empresas estão inseridas aquelas pertencentes ao antigo Sistema Telebrás, 

privatizadas em 1998. Criadas nas décadas de 60 e 70, elas foram as responsáveis pela implantação 

de um sistema nacional de telecomunicações. Neste período, o setor de telecomunicações no Brasil 

teve um forte desenvolvimento, devido não só aos investimentos realizados pelos governos 

militares, como também à política de desenvolvimento de tecnologia, impulsionada por estas 
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empresas nacionais em conjunto com fabricantes - nacionais e estrangeiros - que tinham plantas 

fabris no Brasil. No auge desta política houve a implantação, em 1976, na cidade de Campinas, do 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás ( CPqD ), local de concentração de mão de obra 

altamente qualificada, de onde nasceram vários projetos que foram posteriormente produzidos pela 

indústria nacional. 

Com a privatização, grande parte destas empresas passou a ser controlada por capital estrangeiro. 

passando a conviver em um ambiente não só privado, como também de forte competição. Todas 

estas mudanças tiveram reflexos nos processos operacionais, e também impactaram o setor de 

planejamento, assim como provocaram reformulações na administração de recursos humanos, já que 

esta área deixou de ser encarada apenas como administradora de problemas burocráticos ligados à 

área de pessoal, passando a ter uma grande importância no suporte às atividades chaves da empresa 

no que diz respeito à captação, à preparação e à retenção de funcionários. Para os profissionais do 

setor, esta nova fase também passou a representar uma série de desafios, em razão do aumento das 

cobranças por resultados. A necessidade da manutenção do emprego implicou a busca de um 

diferencial de competências pessoais, alinhando-as àquelas demandadas pelas organizações. 

As organizações, por sua vez, passaram a se preocupar em criar conhecimento organizacional, em 

desenvolver e difundir a cultura da inovação, surgindo aí um novo processo designado no meio 

empresarial e acadêmico como gestão do conhecimento, cujo conceito inclui o gerenciamento dos 

recursos necessários à formação do capital intelectual, valores empresariais e conhecimentos 

adquiridos sobre as necessidades apresentadas pelos clientes. 
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Desta forma, o processo de gestão do conhecimento passou a ser de grande importância, não só para 

as organizações, no que diz respeito ao diferencial que elas precisam ter em relação à concorrência 

no atendimento aos seus clientes, como também para os profissionais que precisam manter a sua 

empregabilidade em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico. 

Empresas como a Empresa Brasileira de Telecomunicações ( Embratel ) não ficou imune a todas 

estas demandas. Por ser assim, o presente trabalho tem como objetivo estudar as alterações 

ocorridas no processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimento no setor de 

telecomunicações a partir da sua privatização, tomando-se como referência a experiência da 

Embratel na implantação do processo de gestão do conhecimento. A questão que este estudo 

responderá é a seguinte: Quais as mudanças observadas nos processos de gestão do conhecimento na 

Embratel, a partir da privatização do setor de telecomunicações no Brasil? 

1.2 Objetivos Intermediários 

Como objetivos intermediários este estudo procurou responder às seguintes questões: 

.; Quais as mudanças implementadas pela área de administração de recursos humanos na 

adequação do perfil do corpo funcional às novas necessidades da empresa? 

.; Quais as mudanças observadas no perfil dos profissionais do setor de telecomunicações? 

.; Quais as mudanças, na percepção dos empregados, que a empresa vem introduzindo nos 

processos de aquisição e desenvolvimento do conhecimento? 

1.3 Delimitação do Estudo 

Este trabalho procurou abordar a experiência da Embratel no exercício dos processos de gestão do 

conhecimento ao longo da sua vida como empresa. Criada em 1965, com uma clara tarefa de 
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construir uma rede de telecomunicações, a empresa passou pela experiência de formar um corpo 

funcional capaz de realizar a missão que lhe fora outorgada, transformando-se em uma referência de 

competência técnica reconhecida no nível internacional. Privatizada em 1998 depois de mais de 30 

anos em ambiente monopolista e estatal, passou a vivenciar uma nova realidade de forte 

concorrência, na qual se viu com o desafio de desenvolver competências para que o sucesso 

observado na primeira etapa de sua vida pudesse ser mantido. 

Foi objeto nesta pesquisa o estudo da aplicabilidade e das mudanças observadas no processo da 

gestão do conhecimento durante as várias etapas da vida empresarial da Embratel, desde a sua 

criação, até 2004. As análises realizadas se limitaram à citada empresa, não havendo qualquer 

comparação ou menção a possíveis mudanças ocorridas em outras empresas, que, por ventura, 

tenham passado pelo mesmo tipo de experiência. 

1.4 Relevância do Estudo 

Uma empresa prestadora de bens e serviços precisa ter de modo muito bem definido quais são os 

interesses e as necessidades dos seus clientes, a forma pela qual eles podem ser atendidos, 

alinhando-os aos interesses de seus stakeholders (administradores, funcionários, acionistas. 

fornecedores, credores e membros da comunidade). 

A identificação destes interesses inclui a definição da missão da empresa, das metas a serem 

atingidas e dos meios que devem ser utilizados para seu atingimento, analisando cenários e 

alternativas, além de um adequado entendimento dos objetivos empresariais, por parte de seus 

funcionários. Além disso, em um mercado de forte competição, como o de telecomunicações. a 

manutenção de uma base de conhecimentos passa a ser estratégica, não só no processo de 
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identificação das necessidades dos clientes, como também no processo de desenvolvimento e 

inovação de produtos. O estudo dos conceitos e da aplicabilidade da gestão do conhecimento 

auxilia na definição das necessidades de desenvolvimento e manutenção das competências internas. 

A relevância deste trabalho é mostrar, por meio de um estudo de caso, como as mudanças nos 

cenários tecnológico, econômico e mercadológico, acarretam necessidades de manutenção da 

cultura empresarial e de um aprimoramento cada vez maior dos profissionais que atuam em 

mercados competitivos. O estudo procura mostrar também como a metodologia de treinamento e 

desenvolvimento tradicional, na qual a implementação de programas de desenvolvimento de 

habilidades específicas, enfatizando necessidades individuais, está migrando para uma metodologia 

de educação corporativa, na qual se privilegia o desenvolvimento de atitudes, habilidades, de forma 

sempre alinhada às estratégias empresariais. É, portanto, uma sinalização para as demais empresas 

do setor. 

1.5 A Metodologia da Pesquisa 

Os itens a seguir procuram explicitar o tipo de pesquisa realizado, a forma de coleta, análise e 

tratamento dos dados, o universo e a amostra, bem como as limitações da metodologia utilizada. 

1.5.1 Seccionalização do problema 

O estudo que foi definido como objetivo deste trabalho buscou a identificação das mudanças 

ocorridas nos processos de aquisição e desenvolvimento do conhecimento na Embratel. O 

levantamento e a análise dos dados procurou avaliar tais mudanças dividindo a vida da empresa em 

três fases: 
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..( A primeira fase compreende o período entre a sua criação (1965) e o início da sua 

preparação para o processo de pri vatização (1994) . 

..( A segunda fase compreende o período de 1995 até 1997, quando a empresa passou por 

um profundo processo de reformulação dos seus processos internos, já visando à 

privatização, considerando o ambiente competitivo que se aproximava . 

..( A terceira fase, observada a partir de 1998, compreende o período em que a empresa 

estava vivendo em um ambiente privado e de larga competição. 

1.5.2 Tipo da Pesquisa 

Esta pesquisa ficou restrita a uma determinada empresa, onde os dados levantados procuraram 

avaliar o que aconteceu em um ambiente real, e em uma determinada realidade. A investigação 

também deu-se em situações do cotidiano de trabalho. Desta forma, pode-se caracterizar tal 

pesquisa como um estudo de caso (Trivifíos, 1987; Vergara, 2004; Yin, 2002) 

Seguindo a taxionomia apresentada por Vergara (2004), podemos classificar esta pesquisa quanto 

aos fins, como descritiva, pois explicita fatos e situações de uma determinada empresa, a Embratel. 

procurando descrever o relacionamento entre eles. 

Seguindo ainda a taxionomia apresentada por Vergara (2004), a pesquIsa realizada pode ser 

caracterizada quanto aos meios de três formas: 

..( Pesquisa de campo, já que informações foram levantadas a partir de entrevistas 

realizadas com empregados, gerentes e executivos nos respectivos locais de trabalho . 

./' Pesquisa documental, já que utilizou relatórios emitidos anualmente pela empresa, nos 

quais eram descritas as realizações mais significativas. 
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./ Pesquisa bibliográfica, pois o estudo foi desenvolvido tomando-se também como base 

material publicado em livros, artigos e revistas, além de outros documentos empresariais 

de conhecimento público. 

Por se tratar de um estudo de caso, e de uma pesquisa qualitativa, este trabalho reveste-se, de certa 

forma, de uma subjetividade, pois privilegia " ... os aspectos conscienciais, subjetivos dos atores 

(percepções, processos de conscientização, de compreensão do contexto cultural, da realidade a

histórica, de relevância dos fenômenos pelos significados que eles têm para o sujeito) .... ·· 

(TRIVINOS, 1987: 117). Além disso, pelo fato de o pesquisador conhecer a realidade da empresa 

pesquisada, foram permitidas observações sobre os sujeitos, não em situações isoladas ou artificiais, 

e sim no contexto social, colocando-se "ênfase na idéia dos signUicados latentes do comportamento 

do homem" (TRIVINOS, 1987: 122). Segundo Trivifios (1987), pode ocorrer uma explicação 

inequívoca sobre a observação de um fenômeno, caso o observador não tenha uma correta 

compreensão do comportamento dos sujeitos, principalmente aquele decorrente do contexto cultural. 

1.5.3 Coleta e Tratamento dos Dados 

A coleta de dados foi realizada de duas formas: 

./ Pesquisa em documentos empresariais, quando foi utilizado o documento denominado 

"Relatório Anual", o qual tem como principal objetivo divulgar publicamente as principais 

realizações da empresa. As versões utilizadas na pesquisa foram as emitidas desde o ano de 

1967. Não foram disponibilizados os relatórios de 1977,1978, e 2002 . 

./ Pesquisa de campo, quando foram realizadas entrevistas com três grupos de funcionários: 

profissionais de recursos humanos, executivos/gerentes e empregados. Com os empregados 
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foi realizada pesquisa utilizando-se questionário fechado, distribuído e recebido por e-mai!o 

Com os grupos restantes foram feitas entrevistas, utilizando roteiros previamente definidos. 

Os conteúdos delas foram gravados e transcritos. O questionário e os roteiros utilizados 

nestas entrevistas estão nos Anexos A a C. 

A pesquisa procurou fazer uma avaliação da evolução dos processos de gestão do conhecimento 

através dos períodos empresariais citados no item l.5.1, como também avaliar a percepção de 

pessoas que, apesar de não terem trabalhado na empresa no período anterior à privatização, 

VIVenClam no cotidiano a necessidade da existência de processos de desenvolvimento de 

conhecimento. Para esta avaliação foram definidos alguns indicadores baseados na literatura, os 

quais representam a interação entre os processos de aquisição de conhecimento, aprendizagem e 

gestão do conhecimento. Estes indicadores estão apresentados na Figura 1, a seguir. 

Figura 1: Indicadores de Interação das Etapas do Processo de Gestão do Conhecimento 

Principais Processos Indicadores Periodo 1965/1994 Per/odo 1995/1997 Após 1998 

Aquisição de Conhecimentos 
Aquisição de novos profissionais 

Externos 
S Associação com outras empresas 
t:: 

'" E .<:; Desenvolvimento de competências 

'" ~ 
o Processos de Aprendizagem Compartilhamento de experiências u 
.g 
o Retenção do conhecimento '" ~ 
'" (!) 

Capital Humano 

Formação de Capitallntelectllal 
Capital Estrutural 

Capital do Cliente 

Para interpretação das informações obtidas foi feita análise de conteúdo. Segundo Trivifíos (1987), 

este método nasceu quando os homens começaram a tentar interpretar os livros sagrados. Para 

Trivifíos (1987), o método pode ser recomendado .... . porque, como diz Bardin, ele se presta para o 
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estudo das motivações, atitudes, valores, crenças, tendências, e acrescentamos nós, para o 

desvendar das ideologias que podem existir nos di~positivos legais, princípios, diretrizes, etc. que à 

simples vista, não se apresentam com a devida clareza". (TRIVINOS, 1987: 159-160). 

o método da análise de conteúdo permite o estudo das comunicações entre os homens, abordando, 

principalmente, o conteúdo das mensagens. Este conceito, no entanto, apresenta a limitação da 

inferência, que "pode partir das informações que fornece o conteúdo da mensagem .... ou de 

premissas que se levantam como resultado do estudo dos dados que apresenta a comunicação. " 

(TRIVINOS, 1987:160). 

Os dados levantados foram submetidos a uma descrição analítica, buscando-se uma síntese na 

coincidência e divergência das idéias surgidas (TRIVINOS, 1987). Uma vez agrupadas, as 

informações foram submetidas a interpretações baseadas no referencial teórico apresentado, 

associando-as aos indicadores apontados na Figura 1, e a partir daí, verificando-se as mudanças no 

processo de gestão do conhecimento na empresa ao longo do tempo. 

1.5.4 Universo e Amostra 

Nas entrevistas, a pesquisa teve como universo o conjunto de empregados da Embratel, cujo quadro 

em dezembro/2003 era composto por 6.730 pessoas, das quais 258 ocupavam cargos de chefia. Este 

universo foi assim distribuído: empregados, executivos e gerentes e profissionais de recursos 

humanos . 

../ Empregados ~ profissionais de diferentes áreas da empresa, que pudessem transmitir a 

sua experiência no conhecimento das ferramentas utilizadas para a gestão do 

conhecimento, e também na sua percepção sobre o uso de tais ferramentas para o 
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desenvolvimento da aprendizagem organizacional. A amostra utilizada foi composta de 

profissionais de diferentes áreas, de diferentes regiões do país, chegando-se a 31 

empregados, para os quais foi enviado o questionário do anexo C . 

./ Executivos e Gerentes ~ profissionais de diferentes áreas, ocupantes de cargo de 

direção ou gerência com a capacidade de apresentar dados e comentários sobre a 

evolução dos processos de gestão do conhecimento ao longo do tempo, como também a 

percepção da importância destes processos para a evolução empresarial. A amostra foi 

composta pelo Vice Presidente de Tecnologia e Operações, pelo Diretor de Operações de 

São Paulo, e por quatro gerentes de diferentes áreas . 

./ Profissionais de Recursos Humanos ~ profissionais da área de administração de 

recursos humanos, responsáveis pelas definições e implementações relativas aos processo 

de gestão do conhecimento. A amostra utilizada para as entrevistas foi composta do 

Vice-Presidente de Recursos Humanos, a Gerente Geral de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos e a Gerente Geral de Compensação e Seleção. 

o resumo da amostra utilizada é mostrado na Tabela 1, a seguir: 



---- 12 -- Tabela 1: Resumo da amostra utilizada nas entrevistas. -
i Executívos e 

Empregados Total de 
% de entrevistas 

Área Empresarial 
Número de Empregados 

% quadro da empresa gerentes 
entrevistados na entrevistas realizadas em 

da Área entrevistados na relação ao quadro da i área 
área realizadas 

área - Presidéncia 50 07% O O O 00% 
I VP de MarketilJg e Assuntos 

225 3,3% O 2 2 0.9% - Externos 

l Un idade de Negócios 
1456 21.6% 2 2 4 0,3% Embratel Emoresas 

1 Unidade de Negócios 
123 1,8% O O O 0,0% 

Embratel Consumo , VP de Desenvolvimento 
87 1,3% O O O 0.0% Estratégico 

~ VP Jurídica 86 1,3% O O O 0,0% 
1 VP Econômíco-Financeira 536 80% O O O 00% - VP de Administração 282 42% 1 4 5 1,8% 
I-vp de Tecnologia e Operações 

3787 56,3% 3 23 26 0,7% _ r') 

I VP de Recursos Humanos (') 98 15% 3 O 3 3,1% 

_I Total 5730 100,0% 9 31 40 0,6% 

---- 1.5.5 Limitações da Pesquisa 

Pode-se citar os seguintes fatores como limitações a esta pesquisa: ---- 'Ir Em termos percentuais, o número de empregados entrevistados correspondeu a uma amostra 

muito pequena (0,6%), o que dificulta uma generalização. No entanto, procurou-se minimizar -- estes efeitos a partir da identificação de pessoas-chave no processo, de forma que suas - contribuições pudessem ser significativas. ---- 'Ir Uma segunda limitação é o fato de o estudo ter tomado como referência uma empresa do setor 

- de telecomunicações, setor este onde existe reconhecidamente uma concorrência muito acirrada. -- A generalização do estudo precisa ser analisada sob o enfoque de outros setores, que também 

-- passaram por mudanças significativas, não só de quebra de monopólios, como também de 

- privatizações de empresas. ---------
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". A terceira limitação refere-se ao fato do pesquisador pertencer ao quadro da empresa analisada 

há 17 anos, o que pode comprometer a interpretação às respostas apresentadas, em função da sua 

experiência empresarial, e pelo fato de ter vivido uma boa parte do período analisado. 

Este capítulo apresentou o problema objeto deste estudo, a sua delimitação e relevância, bem como 

a metodologia da pesquisa e suas limitações. 



CAPÍTULO 2 - AS MUDANÇAS NO AMBIENTE EMPRESARIAL E O SETOR 

DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 
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Este capítulo tem como objetivo abordar as mudanças no ambiente empresarial observadas a partir 

da Segunda Revolução Industrial, bem como do setor de telecomunicações a partir da sua primeira 

regulamentação em 1962. 

2.1 As Mudanças no Ambiente Empresarial 

As grandes mudanças no ambiente empresarial começaram a surgir a partir da Segunda Revolução 

Industrial, período que marcou o advento da máquina na indústria. Isto provocou uma grande 

mudança no perfil do trabalhador, pois atividades que eram realizadas com o simples objetivo de 

subsistência, passaram a ter uma maior necessidade de aumento de eficiência e redução dos custos 

envolvidos. Nesta época surgiram teorias de administração, sendo uma das mais marcantes a Teoria 

da Administração Científica, cujo grande elaborador foi Frederick Winslow Taylor. Para Taylor "o 

principal objetivo da administração é o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e ao 

mesmo tempo o máximo de prosperidade ao empregado" (TAYLOR, 1978 :29). A Teoria da 

Administração Científica de Taylor baseou seus estudos nas técnicas de racionalização do trabalho, 

incluindo o estudo de tempos e movimentos de cada atividade do processo produtivo. Esta visão, 

conhecida como mecanicista pode ser resumida na Figura 2, a seguir: 



Figura 2: Visão Mecanicista de Taylor 

Estudo de Tempos 
e Movimentos 

Determinação 
do método de 
trabalho (the 
one best way) 

Fonte: Chiavenato, 2001: 77 

Supervisão 
funcional 

Máxima 
Efidênda 

Maiores 
lucros e 
maiores 
salários 
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Com princípios fundamentados na subdivisão de tarefas e na diferenciação de concepção e execução 

das atividades, Taylor é considerado o precursor da automatização de máquinas no processo 

produtivo, o que culminou com o surgimento das linhas de produção em série, cujo expoente maior 

foi Henry Ford e seu paradigma de gestão, conhecido como fordismo. 

"Semelhantemente ao taylorismo, o fordismo como técnica de gestão da produção 

surgiu a partir de idéias de Henry Ford que de mecânico a engenheiro-chefe e 

proprietário de fábrica, adquire experiência suficiente para elaborar um método que 

supere o artesanal" (Tenório, 2002: 141). 

A grande mudança introduzida por Ford foi tornar acessível à população em geral um bem que até 

então era privilégio de poucos milionários: o automóvel. Com a adoção da produção em massa, 

Ford inovou na organização do trabalho, produzindo maior quantidade a preços menores e com 

qualidade. Os principais resultados apresentados por Ford foram: 

Conseguiu diminuir os preços dos automóveis de mais de US$ 1.000 para US$ 500. 
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Enquanto que na Europa a indústria fabricava alguns milhares de automóveis, Ford atingia a 

marca de 30 mil unidades em 1911, chegando a 248 mil em 1914. 

Porém, no início da década de 50, o fordismo começou a apresentar sinais de desgaste, devido ao 

aumento da concorrência, à falta de flexibilidade na adoção de novos padrões e ao surgimento de 

novas posturas da sociedade (TENÓRIO, 2002). 

Segundo Morgan: 

"As organizações estruturadas de forma mecanicista têm maior d[ficuldade de se 

adaptar a situações de mudança porque são planejadas para atingir objetivos pré

determinados; não são planejadas para inovação" (MORGAN,1996:38). 

Apesar da crise do fordismo, o conceito de produtividade e qualidade permanece bem vivo. As 

diferentes mudanças que a sociedade vem passando têm trazido ameaça à sobrevivência das 

empresas. Mesmo aquelas que eram consideradas intocáveis, passam a ter que se preocupar com a 

qualidade e os custos de seus produtos ou serviços, assim como passam a ter um maior foco no 

atendimento às necessidades de seus clientes. Um novo perfil de trabalhador começa a ser 

demandado, já que aquele que tivesse uma maior capacidade de aprendizado poderia ser um 

diferencial na obtenção dos níveis de qualidade desejados (GRANT, 2002). Inicia-se aí uma nova 

fase conhecida como período pós-industrial, na qual o foco maior passa a ser o setor de prestação de 

serviços, ao invés do de produção de bens (DRUCKER, 1973). Drucker (1993) identificou que um 

grande desafio a ser imposto às organizações nesta nova etapa seria a capacidade da 

autotransformação, deixando de lado o conhecimento obsoleto, para passar a implementar melhorias 

contínuas em suas atividades, utilizando as experiências de sucesso para o desenvolvimento de 

novos produtos. Passou a ser exigido do trabalhador uma constante capacidade de atualização e de 
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adaptação às constantes mudanças no cenário empresarial. As organizações, por sua vez, passaram a 

gerenciar e valorizar os chamados ativos intangíveis l
, já que o trabalho braçal dos tempos de Taylor 

passou a ser substituído pelo trabalho intelectual, no qual os dados, as informações e o 

conhecimento tomaram-se subsídios para o desenvolvimento, inovação e processos de tomada de 

decisão (STEWART,1998). Para Drucker (1993), 

"o maior desafio com o qual os gerentes dos países desenvolvidos se deparam é 

aumentar a produtividade dos trabalhadores do conhecimento e da área de serviços. 

Tal desafio, que dominará a agenda gerencial durante várias das próximas décadas, 

acabará determinando o desempenho competitivo das empresas. Mais importante, 

determinará a própria estrutura da sociedade e a qualidade de vida de todos os 

países industrializados. "(DRUCKER, 1993:69). 

Uma outra mudança observada é a transição da estrutura formal de distribuição de tarefas, para uma 

estrutura na qual o trabalho matricial e em equipes passa a predominar. Passa a ser uma necessidade 

deste novo período a divulgação, por parte da organização, do direcionamento estratégico, de forma 

que todos possam estar devidamente alinhados com as metas empresariais, e que o trabalhador possa 

manter-se em um contínuo processo de desenvolvimento de habilidades. 

Novas experiências surgem, principalmente na agregação de valor ao trabalho, no qual todo 

conhecimento desnecessário passa a ser descartado, e aqueles que sejam realmente úteis deverão ser 

adquiridos ou desenvolvidos (BOISOT, 2002). 

A área de telecomunicações pode ser considerada como uma das que passaram pelas grandes 

mudanças. De uma característica essencialmente tecnológica, com serviços prestados sob o regime 

I Ativos intangíveis: São os conhecimentos e experiências individuais e coletivas. informações, patentes. 
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de monopólio em vários países, o setor passou a vivenciar a competição e a abertura de mercado a 

partir da década de 80, exigindo das empresas prestadoras de serviços e de seus profissionais urna 

nova postura. O item a seguir apresenta as mudanças ocorridas no setor de telecomunicações no 

Brasil desde a década de 60. 

2.2 A Organização do Setor de Telecomunicações no Brasil 

Até o início da década de 60, o setor de telecomunicações no Brasil era extremamente carente de 

urna legislação específica. Em 1962, a primeira regulamentação foi consolidada por meio do 

Código Brasileiro de Telecomunicações, promulgado pelo Congresso Nacional. 

A preocupação com o setor vinha sendo debatida pela sociedade brasileira desde a década de 40, 

porém estas discussões em tomo do terna e os vários anteprojetos que propunham urna legislação 

nunca chegaram a ser votados em definitivo pelo Congresso. 

No início da década de 60, vários fatores colaboraram para que o Código fosse aprovado. Exemplos 

típicos destes fatores são o forte sentimento nacionalista desta época, a política de desenvolvimento 

do governo de Juscelino Kubitschek e o colapso total das comunicações em um período de intenso 

crescimento industrial do país. Vários fatos também marcaram a história do Código, entre eles a 

construção de Brasília, o Governo Jânio Quadros e a organização formal do empresariado de 

radi odifusão. 
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Entretanto, o fator final e decisivo foi a articulação política feita por um grupo de deputados que 

garantiu a elaboração e aprovação do texto do Código segundo um pacto de forças que arregimentou 

três segmentos da sociedade diretamente interessados na elaboração da citada legislação. Estes três 

segmentos eram: o dos empresários de radiodifusão, o da classe política e o dos engenheiros 

militares, os quais sustentavam a argumentação tecnológica necessária ao andamento do projeto. A 

partir daí, a organização do setor começou a ser implementada, culminando em 1972 com a criação 

da Telecomunicações Brasileiras, Telebrás, empresa holding que agregava as operadoras de 

telecomunicações de cada estado do Brasil e a Embratel. 

Em 1997, o antigo Código Nacional de Telecomunicações foi substituído. A Lei número 9.472 de 

16 de julho de 1997 sancionou a nova Lei Geral de Telecomunicações ( LGT ), que reformulava 

todo o setor, implementando as alterações preconizadas pela Emenda Constitucional número 08 de 

1995. A nova Lei definia as novas modalidades de prestação de serviço de telecomunicações, e 

cnava a Agência Nacional de Telecomunicações ( ANATEL ), órgão que passaria a ser o 

responsável por toda a regulação e fiscalização do setor. Foram definidas também as regras básicas 

de outorgas para a prestação de serviços, pois as concessões e autorizações passariam a ser emitidas 

por serviços dentro de uma divisão de áreas previamente definida. 

No caso da telefonia fixa, serviço que tem a maior abrangência, o Decreto 2.534/98 definiu o Plano 

Geral de Outorgas ( PGO ), o qual dividiu o país em quatro regiões, onde em cada uma atuariam, no 
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mínimo, duas empresas, sendo uma concessionária (empresa pertencente ao Sistema Telebrás) e 

outras autorizadas2
. A divisão definida pelo citado Decreto é apresentada na Figura 3, a seguir: 

Figura 3 - Regiões de Outorga para o Serviço de Telefonia Fixa 

REGIÃO 

I 

IV 

ÁREA GEOGRÁFICA CORRESPONDENTE AO(S) 

TERRITÓRIO(S) 

dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, 

Amapá, Amazonas e Roraima. 

do Distrito Federal e dos Estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre. 

lo. 

Estas quatro regiões vieram a se somar às outras 10 já anteriormente definidas para o Serviço Móvel 

Celular, o qual já era também prestado por outras concessionárias do Sistema Telebrás. 

Com a regulamentação e a criação do órgão regulador já realizados, foi desencadeado o processo de 

privatização das empresas componentes do Sistema Telebrás, ocorrido em 29 de julho de 1998 na 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Das empresas de telefonia fixa, 27 e outras 27 empresas de 

telefonia celular foram arrematadas em um leilão que reverteu para os cofres públicos cerca de US$ 

2 A empresa concessionária é obrigada a prestar determinados serviços dentro da sua área de concessão, obrigações estas 
que não atingem as empresas que atuam sob o regime de autorização. 

F1JNDAÇÁO GET~JL!O VARGAS 
ümLIOTECA MAJUO HENRIQUE SIMONSEN 
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19 bilhões. Em paralelo, foram realizados outros leilões: o da banda B3 na telefonia celular, e o da 

prestação de serviços de telefonia fixa e de longa distância nas quatro regiões citadas na Tabela 1. 

As empresas que obtiveram as autorizações para estes serviços viriam a formar as chamadas 

"empresas espelho", competindo com aquelas que foram privatizadas. 

Com este cenário, já tínhamos, tanto para a telefonia fixa quanto para a telefonia celular, um mínimo 

de duas empresas atuando em cada região. O POO definiu também para as empresas privatizadas 

prestadoras do serviço de telefonia fixa, ou seja, para as empresas originadas do Sistema Telebrás, 

metas relacionadas à qualidade na prestação de serviços e a programas de expansão de rede, dentro 

do contexto da universalização de serviços4. A partir do atendimento dos itens de qualidade e de 

universalização, as empresas poderiam passar a prestar serviços fora de sua área de concessão. Por 

exemplo, a concessionária da área I poderia passar a prestar o serviço local de telefonia nas outras 

áreas, assim como o serviço de longa distância nacional e o de longa distância internacional. desde 

que cumprisse com as metas de atuação em sua área original. As empresas de longa distância, por 

sua vez, poderiam passar a prestar o serviço local dentro da área de atuação das outras empresas, e 

assim por diante. Desta forma, gerou-se um ambiente de concorrência aberta entre as empresas. 

dentro de uma ambiente com regras definidas e regidas por uma agência reguladora. 

Este cenário alterou o perfil de atuação das empresas existentes até então. Criadas com um perfil 

eminentemente técnico, estas empresas passaram a atuar voltadas para o atendimento às 

necessidades dos clientes, em um ambiente privado e de forte competição. Percebendo todas estas 

3 Banda B: Faixa de freqüência destinada ao Serviço Móvel Celular, leiloada às empresas que não se originaram do 
antigo Sistema Telebrás. 
-lO Plano Geral de Metas de Universalização ( PGMU ) teve como objetivo permitir o acesso da população mais 
carente, e das regiões mais remotas do país aos serviços básicos de telecomunicações. 
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mudanças, reestruturações internas passaram a ser feitas, envolvendo as estruturas organizacionais e 

as atividades de planejamento, entre outras. Na área de recursos humanos, novas necessidades 

surgiram no sentido de preservar a cultura empresarial, e de desenvolver competências internas, ao 

mesmo tempo em que a mudança do perfil dos profissionais era uma necessidade imediata. Neste 

contexto estava inserida a Empresa Brasileira de Telecomunicações ( Embratel ), empresa criada 

com o objetivo de implantar uma infraestrutura básica de telecomunicações em nível nacional. Até 

a privatização, a Embratel atuava na forma de um monopólio estatal na prestação do serviço de 

telefonia de longa distância nacional e internacional. 

Detentora de um corpo técnico de qualidade reconhecida em nível internacional, a Embratel passou 

por uma profunda reformulação interna a partir do trabalho iniciado por uma Diretoria empossada 

em 1995, que tinha como uma de suas missões preparar a empresa para a privatização, incluindo aí 

também a construção de uma série de condições para a sua sobrevivência em um ambiente de larga 

competição. Programas de demissão incentivada e, principalmente, a implantação da cultura de que 

o cliente é a principal razão da existência de uma empresa prestadora de serviços, desencadearam 

mudanças em procedimentos internos, envolvendo a área operacional, comerciaL e a de 

administração dos recursos humanos. A forte competitividade do setor, bem como a velocidade 

com que as transformações tecnológicas vêm ocorrendo ao longo da última década. levaram à 

preocupação com a implementação de processos internos de desenvolvimento e capacitação dos 

empregados. 

Este capítulo abordou as mudanças pelas quais vem passando a sociedade a partir da Segunda 

Revolução lndustrial, como também aquelas que atingiram o setor de telecomunicações no Brasil. 

Carente de uma legislação específica até 1962, quando da criação do Código Nacional de 
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Telecomunicações, os serVIços de telecomunicações no Brasil foram prestados em caráter 

monopolista estatal até 1998, quando as empresas do Sistema Telebrás foram privatizadas. Inserida 

neste contexto estava a Embratel, empresa que se viu com a necessidade de implementar 

reformulações internas nas áreas operacional, comercial e de recursos humanos, no intuito de mudar 

o seu perfil de engenharia para o de uma prestadora de serviços, atuando em um ambiente privado e 

altamente competitivo. 
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CAPÍTULO 3- O CONHECIMENTO 

Este capítulo tem como objetivo abordar os conceitos e tipos de conhecimento, dados e informação 

voltados para o ambiente organizacional, como também suas possíveis formas de aquisição e 

conversão em práticas empresariais. 

3.1 O Que é Conhecimento? 

A busca do conceito de conhecimento vem desde o período grego, quando os filósofos ocidentais 

acreditavam no conhecimento definido por Platão como uma "crença justificada". Porém, como a 

crença pode não representar necessariamente o conhecimento, vários filósofos ocidentais buscaram 

no racionalismo e no empirismo o conhecimento fundamental sem maiores evidências (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o racionalismo defende que o 

conhecimento verdadeiro vem de processos lógicos, baseados em axiomas definidos a partir da 

experiência sensorial. Esta linha racionalista foi a mais utilizada até meados do século XX, ainda no 

chamado período industrial. Para Vittelli ( 2003 ), o conhecimento pode ser entendido também 

como a evolução de uma etapa já superada para uma outra futura, gerando-se um ciclo permanente e 

ininterrupto. Este ciclo é representado na Figura 4, a seguir: 
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Figura 4: O Ciclo do Conhecimento 

orienta Pensamento ~dirige 

Conhecimento 

Pensamento 
condiciona 

elabora 

Fonte: (Prado Jr, 1960:50, apud Vitelli, 2003) 

Ligados também ao conceito de conhecimento estão os de dados e de informação. Davenport e 

Prusak (1998:2) definem dados como "conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a eventos ,. 

registrados de forma estruturada. Para estes autores, os dados estão nas organizações, armazenados 

em sistemas, e, isolados, não representam muita coisa. Porém, podem se tomar uma fonte 

fundamental para a geração de informações, as quais representam um conjunto de dados 

contextualizados para um objetivo específico. Para que uma informação possa existir é necessário 

que haja um fluxo onde alguém a gere e outro a receba. Spender (2001) conceitua que os dados 

representam sinais sem qualquer significado, enquanto que informação representa um sinal com 

algum significado incorporado. Para Nonaka e Takeuchi (1997) informação não passa de um fluxo 

de mensagens, que necessita ser propagada de alguma forma. O grande desenvolvimento das redes 

de telecomunicações e dos sistemas de tecnologia da informação alavancaram de uma forma 

extremamente significativa a propagação destes fluxos. 
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Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), os dados podem ser transformados em informações por 

meio de quatro métodos: 

,( Contextualização ~ É o reconhecimento da utilidade dos dados observados. 

,( Categorização ~ Passa pelo reconhecimento das formas de análise e dos componentes 

dos dados. 

,( Cálculo ~ Quando a análise é feita de forma matemática. 

,( Condensação ~ Quando os dados podem ser resumidos de uma forma mais simples. 

Já o conceito de conhecimento é bem mais amplo. Nonaka e Takeuchi (1997:64) defendem que o 

conhecimento "é criado pelo fluxo de informação. ancorado nas crenças e compromissos de seu 

detentor", o que leva a concluir que o conhecimento está diretamente relacionado a uma ação 

humana, ou seja, a indivíduos, os quais levados pelo acúmulo da experiência, formam uma base 

sólida que permite a percepção de como se deve agir em determinada situação a partir do 

recebimento de alguma informação (BOISOT, 2002). Davenport e Prusak (1998:6) definem 

conhecimento da seguinte forma: 

" ... é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e 

insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em 

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

organizacionais. ". 

Para outros autores, como Bauer (2003, apud Paixão, 2003), só existe o conhecimento 

individualizado, sendo denominado de informação aquilo que pode ser explicitado a partir das 

experiências individuais. Para Dretske (1981 :86), "o conhecimento é ident(ficado com a crença 
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produzida (ou sustentada) pela informação". Telles e Teixeira (2002), afirmam ser informação um 

conjunto de dados organizados que representam alguma utilidade, e conhecimento aquilo que dá 

tratamento a estes dados e que, de acordo com a experiência, procura utilizá-los da forma mais 

adequada. 

Como o conceito de informação está baseado em fluxo de dados e o de conhecimento em tratamento 

destas informações, pode-se dizer que a informação pode ser obtida em algum lugar e em algum 

momento, enquanto que o conhecimento depende sempre de alguém. Como a disseminação do 

conhecimento depende de pessoas, ferramentas de comunicação e de troca de informações que 

preCIsam ser disponibilizadas, torna-se fundamental o papel exercido pelas ferramentas da 

tecnologia da informação. Blumentritt e Johnston (1999) ressaltam que mesmo com todas as 

ferramentas disponíveis, a disseminação do conhecimento depende sempre das pessoas, pois elas é 

que vão ter que dar o tratamento adequado às informações, prevalecendo aí a experiência e a cultura 

de cada um dos envolvidos no processo. 

Segundo Spender (2001), o termo conhecimento é difícil de ser conceituado, podendo ser 

confundido com capacidade de iniciativa ou criatividade. Para Seleme e Gonçalves (1997), 

conhecimento é aquilo que permite ao ser humano perceber e entender o que se passa no ambiente 

em que está inserido. O conhecimento pode também ser obtido no ambiente de trabalho ou até 

mesmo em eventos sociais, nos quais o relacionamento entre as pessoas pode ajudar na solução de 

problemas (VIEIRA e GARCIA, 2004). Para as organizações, qualquer que seja o conhecimento 

gerado, ele precisa ser útil, ou seja, precisa estar adequado ao atendimento das suas necessidades e 

as dos seus clientes, assim como precisa ser retido de alguma forma, para futuras utilizações. 
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Davenport e Prusak (1998) apontam ainda que o conhecimento pode representar um significativo 

diferencial competitivo para qualquer organização. 

Como o conhecimento depende de pessoas, cabe às organizações a implementação de processos que 

levem à criação de ambientes propícios para o seu desenvolvimento. o conhecimento 

organizacional deve estar enraizado nos processos organizacionais, para permitir o desenvolvimento 

de cada um dos indivíduos, que por sua vez, devem divulgá-lo adequadamente de forma que possam 

se transformar em conhecimento da organização como um todo (NONAKA e T AKEUCHI, 1997). 

o conceito de conhecimento acaba envolvendo a mistura de vários elementos. Davenport e Prusak 

(1998) comentam que o conhecimento é difícil de ser entendido de forma lógica. Entretanto, ainda 

que fluido, pode ser estruturado. Segundo estes autores, a informação para ser transfomlada em 

conhecimento. passa por quatro processos, os quais envolvem obrigatoriamente a participação de 

seres humanos. São eles: 

.,( Comparação --t Processo de verificação da situação vigente com outras já vivenciadas . 

.,( Conseqüências --t Análise dos reflexos que as informações podem trazer ao processo de 

tomada de decisão . 

.,( Conexões --t Como estas novas informações se relacionam com aqueles conhecimentos 

já acumulados . 

.,( Conversação --t Troca de idéias entre as pessoas sobre as novas informações. 

De acordo com a sua origem, o conhecimento pode ser categorizado de diferentes formas. O item a 

seguir apresenta os tipos de conhecimento mais usuais no ambiente organizacional. 
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3.2 Tipos de Conhecimento 

No ambiente organizacional a categorização mais comum é a proposta apresentada por Michael 

Polanyi, abordada por Nonaka e Takeuchi (1997), a qual divide o conhecimento em tácito e 

explícito. O conhecimento tácito é aquele que é pessoal, diretamente relacionado às habilidades 

individuais, difícil de ser formulado ou transmitido. O conhecimento explícito ou codificado é 

aquele que pode ser transmitido em linguagem formal e sistemática. Kim (1997) define 

conhecimento tácito como aquele que diz respeito à experiência adquirida ao longo do tempo, de 

transferência já não tão simples. A Figura 5, a seguir, apresenta um resumo das principais 

características desta categorização. 

Figura 5: Conhecimento Tácito versus Conhecimento Explícito 

ConllecimellfO Tácito (5,"ubjetivo) (·onhedJ'flcnto fiei 

Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 

Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento seqüencial (lá e então) 

Conhecimento análogo (prática) Conhecimento digital (teoria) 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997:67 

Nonaka e Takeuchi (1997) entendem que o processo de aquisição de conhecimento inclui o processo 

de "conversão do conhecimento", ou seja, a interação constante entre o conhecimento tácito e o 

explícito. Na visão dos autores, os dois tipos de conhecimento não são entidades distintas e sim 

complementares. O processo de conversão do conhecimento pode-se dar de quatro modos 

diferentes, resumidos na Figura 6, a seguir: 
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Figura 6: Modos de Conversão do Conhecimento 

Tipo de Conhecimento Tácito 

Socialização Externalização 

(Conhecimento (Conhecimento conceitual) 

compartilhado) 

Internalização Combinação 

Explícito (Conhecimento (Conhecimento sistêmico) 

operacional) 

Fonte: Nonaka e Takeuchl, 1997: 81 

Cada um destes modos é discriminado a seguir: 

./' Socialização: processo a partir do qual as experiências são compartilhadas, vivenciando-as 

no seu ambiente original. 

./' Externalização: a experiência de um determinado indivíduo é explicitada por melO da 

linguagem, oral ou escrita. É tida como a conversão perfeita do conhecimento . 

./' Combinação: caracteriza-se pela troca de informações sobre experiências entre os 

indivíduos, por meio de seminários, reuniões e debates . 

./' Internalização: processo de incorporação de conhecimentos externos no corpo funcional da 

organização. É fundamental neste modo a existência de documentação de processos, 

facilitando a disseminação do conhecimento. 

Neste ciclo, a socialização provoca a interação com base no compartilhamento das experiências. 

acarretando o diálogo e a externalização dos conhecimentos, que por sua vez levam ao processo de 

combinação na troca de informações entre os indivíduos, a qual por fim leva à intemalização destas 
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experiências e conhecimento ao corpo funcional. Nonaka e Takeuchi (1997) resumiram este ciclo 

contínuo em uma espiral representada na Figura 7, a seguir. 

Figura 7: A Espiral do Conhecimento 

Diálogo 

Socialização Externallzação 

Internalização Combinação 

Aprender fazelldo 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997: 80 

Para Nonaka e Takeuchi (1997: 81-82), "O conhecimento compartilhado sobre os desejos d05; 

consumidores pode se transformar em conhecimento conceitual explícito sobre o conceito de um 

novo produto através da socialização e externalização. Esse conhecimento conceitual torna-se uma 

diretriz para a criação do conhecimento sistêmico através da combinação [ .. ]. O conhecimento 

sistêmico [ .. .} se transforma em conhecimento operacional para a produção em massa do produto 

através da internalização. Além disso, o conhecimento operacional baseado na experiência muitas 

vezes dá origem a um novo ciclo de criação do conhecimento. " 
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Davenport e Prusak (1998) comentam que o conhecimento tácito é praticamente impossível de ser 

reproduzido em um banco de dados ou em um documento. O conhecimento acumulado incorpora 

um aprendizado tão profundo que, enraizado, torna-se impossível de separá-lo da forma de agir do 

seu detentor. Drucker (1993) apresenta a importância do conhecimento tácito quando defende que 

uma habilidade só pode ser aprendida por meio da troca de experiências. Assim, o processo de 

codificação mais comumente encontrado nas organizações consiste em promover o contato direto 

entre quem a detém e aquele que está interessado em um determinado conhecimento 

(DA VENPORT e PRUSAK, 1998). 

Este capítulo abordou os conceito de conhecimento voltado para o ambiente organizacional. 

Associado a este conceito, estão os conceitos de dados e informação. Os dados não passam de fatos 

distintos e objetivos relacionados a eventos. De forma isolada, não representam nada de muito 

significativo, porém, quando contextualizados para um objetivo específico, representam uma fonte 

fundamental de informações. O fluxo das informações gera o conhecimento, o qual depende 

diretamente de uma ação humana. O conhecimento no ambiente organizacional pode ser 

categorizado de forma tácita ou explícita, onde uma categoria complementa a outra. através dos 

modos de conversão do conhecimento. Para alguns autores, o conhecimento tácito é de difícil 

documentação, sendo a sua difusão possível apenas por meio da troca de experiências. Desta forma. 

o processo de codificação do conhecimento mais comumente encontrado nas organizações é 

baseado na promoção do contato direto entre quem o detém e aquele que o procura. 
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CAPÍTULO 4 - O CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

Este capítulo aborda a formação do conhecimento nas organizações, os processos de aprendizagem 

organizacional e de gestão do conhecimento, bem como a interação entre eles na formação do 

capital intelectual empresarial. 

4.1 A Formação do Conhecimento nas Organizações 

Drucker (2000) comenta que, estudando-se a história do ocidente, percebe-se que a cada lOO anos 

ocorre uma profunda transformação. Particularmente no momento em que vivemos, as mudanças 

não se restringem a apenas uma determinada sociedade, e sim ao mundo como um todo, uma vez 

que a globalização encurtou fronteiras. Gerou-se, então, um aumento de competitividade, que fez 

com que as organizações passassem a se preocupar mais com o atendimento da necessidade de seus 

clientes e com a possibilidade de apresentar di ferenciais em relação à concorrência. Estes 

diferenciais passam pela inovação, mas devem estar inseridos em um processo a ser implementado 

de forma sistemática, que os organize e os torne conhecidos por todos os envolvidos. Os casos de 

sucesso, principalmente, passam a servir como referência para o desenvolvimento de novas 

aplicações (NONAKA e T AKEUCHI, 1997). 

Como o desenvolvimento do conhecimento se afigura como a mola propulsora desta nova fase, 

Drucker (1993) designa esta nova sociedade como a "sociedade do conhecimento", onde não mais o 

capital e a matéria prima são os recursos principais, e sim o conhecimento que se consegue 

implantar, passando, então, os trabalhadores a exercerem o papel principal neste novo contexto. 

Nesta etapa pós-industrial, as organizações deverão estar permanentemente preparadas para as 

inovações e mudanças, impostas não só pela evolução tecnológica, como também pelos novos 
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cenários competitivos e econômicos. Além disso, o conhecimento é valioso porque está próximo da 

ação, como ressaltam Davenport e Prusak (1998). Isto pode se refletir, por exemplo, na eficiência 

dos processos de desenvolvimento e produção de produtos e serviços. Para os autores existem cinco 

modos de geração de conhecimento: 

.; Aquisição de conhecimento ---+ É a forma de geração, na qual o conhecimento representa 

uma novidade para a organização. Pode ser criado ou adquirido. Esta aquisição pode se 

dar por meio da contratação de profissionais que detenham experiência, do 

estabelecimento de parcerias entre empresas, ou por meio de processos de aquisições de 

empresas . 

.; Implementação de recursos dedicados ---+ Por meio da alocação de pessoas em atividades 

de pesquisa e desenvolvimento . 

.; Fusão de conhecimentos ---+ Consiste na reunião de pessoas com experiências diversas 

em tomo de um determinado problema, no intuito de se resolverem as questões 

empresariais, a partir da soma dos diferentes tipos de conhecimento . 

.; Adaptação ---+ É o processo gerado a partir do instante em que a organização precisa se 

adequar às mudanças de cenário . 

.; Utilização de redes de conhecimento ---+ São as comunidades formadas para a divulgação 

das experiências adquiridas. Os conhecimentos podem ser divulgados por meio de 

reuniões, comunidades de melhores práticas, intranet, correio eletrônico ou qualquer 

outro meio computacional. 

Leonard-Barton (1998) afirma que para manter a sua competitividade a partir da necessidade de 

diferenciais em relação à concorrência, o desenvolvimento e a manutenção do conhecimento dentro 

das organizações passou a ser fundamental para o desenvolvimento de produtos e serviços, isto é. 
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para a inovação. Para Pavitt (1990), as inovações estão baseadas no conhecimento tecnológico, na 

definição do mercado que se deseja atuar, na integração dos diversos grupos funcionais da 

organização e na conscientização da necessidade da manutenção de um permanente processo de 

pesquisa e desenvolvimento. Teece et aI. (1997) citam que o diferencial competitivo de uma 

organização baseia-se na preservação, otimização e desenvolvimento dos seus recursos, incluindo-se 

aí os humanos, máquinas e os processos internos. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) o sucesso obtido pelas empresas japonesas com base em processos 

implementados no início da década de 60 não se deve apenas a parcerias com órgãos 

governamentais, a clientes ou ao acesso à mão-de-obra de custo mais baixo; deve-se, 

principalmente, ao programa de implementação de desenvolvimento do conhecimento 

organizacional, que, segundo os autores, "é a capacidade de uma empresa criar novo conhecimento, 

difundi-lo na organização como um todo, incorporando-o a produtos, serviços e sistemas". 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997:1). Todo este conhecimento leva à formação do chamado capital 

intelectual de uma organização, o qual é o "material intelectual que foi formalizado, capturado e 

alavancado afim de produzir um ativo de maior valor" (STEW ART, 1998:61). 

Segundo Stewart (1998), o capital intelectual de uma organização é composto por três elementos 

básicos, a saber: 

./ Capital Humano - Valores acumulados na formação do quadro funcional, no que diz 

respeito a treinamento e desenvolvimento de competências, representando em seu 

conjunto as qualificações e habilidades pessoais. Estes valores não representam uma 

propriedade da organização. 
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,/ Capital Estrutural - Representado pelo conjunto de elementos que pertencem legalmente 

à organização, tais como tecnologia, patentes, estratégias, cultura, rotinas e 

procedimentos. 

,/ Capital do Cliente - Composto por conhecimentos e experiências acumuladas dos 

relacionamentos com os clientes, permitindo conhecer suas necessidades, aumentando, 

assim, a probabilidade de se manter ou ampliar os negócios. 

o conhecimento organizacional dá origem, ainda, às chamadas aptidões estratégicas, as quais são 

construídas ao longo do tempo e que, não sendo fáceis de serem imitadas, representam vantagem 

competitiva para qualquer empresa (LEONARD-BARTON,1998). Para esta autora, o 

desenvolvimento das aptidões estratégicas " ... está inextricavelmente ligado ao aprendizado: nas 

empresas de hoje, o conhecimento é tanto matéria prima quanto bem acabado." (LEONARD

BARTON, 1998: 19). Aqui, destaca-se como de fundamental importância neste processo o papel do 

gerente, já que cabe a ele conduzir as atividades geradoras de conhecimento, além de saber 

identificar adequadamente as dimensões daquilo que efetivamente poderá se tomar uma aptidão 

estratégica. O conjunto de aptidões é formado pelos seguintes elementos: 

,/ Qualificação e base cognitiva -+ Composta do conjunto de qualificações e conhecimentos do 

corpo funcional, que pode representar um significativo diferencial competitivo em relação ao 

desenvolvimento de produtos e a otimização de processos internos. 

,/ Sistemas técnico-físicos -+ São os produtos desenvolvidos, aSSim como as informações 

construídas ao longo do tempo, e que se encontram disponíveis em softwares específicos, 

informações de bancos de dados e produtos patenteados. 
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,( Sistemas de Gestão ~ Conjunto de sistemas que organizam e que orientam a utilização dos 

recursos, envolvendo a estrutura de incentivos de remuneração e a de formação de pessoal. 

,( Valores e normas ~ Tipos de conhecimento que se devem buscar e cultivar, assim como as 

atividades geradoras de conhecimento que devem ser desenvolvidas. 

Davenport e Prusak (1998) ressaltam que a experiência deriva do desenvolvimento do 

conhecimento. Para os autores, "experiência refere-se àquilo que aconteceu conosco no 

passado ... "(DAVENPORT E PRUSAK, 1998:9), transformando idéias sobre o que deve acontecer. 

em conhecimento do que de fato acontece. A importância da experiência é verificada quando 

profissionais são mais valorizados pela sua experiência do que pela sua inteligência ou nível de 

escolaridade. Os autores comentam ainda: 

"Diante de decis6es difíceis, os gerentes tendem a recorrer a pessoas que eles re.speitem e 

lhes forneçam conhecimento mais do que procurar informaç6es em bancos de dados. 

Estudos demonstram que gerentes adquirem dois terços de suas informaç6es e conhecimento 

em reunWes face a face ou em conversas telefônicas. Apenas um terço provém de 

documentos." (DAVENPORT E PRUSAK, 1998:14) 

Uma outra abordagem de conhecimento nas organizações também muito estudada no início da 

década de 90 é a abordagem por competências dinâmicas (TEECE et ai., 1997), a qual apresenta 

como as competências e recursos de uma determinada organização podem ser combinados. Esta 

abordagem defende que o principal diferencial competitivo de uma organização baseia-se na 

preservação, otimização e desenvolvimento de recursos da organização. Nestes recursos estão 

incluídos os funcionários, processos e máquinas. Defende, entre outras coisas, o desenvolvimento 

gerencial, tecnológico, de produtos e o de recursos humanos, como fatores diferenciais de uma 

organização em relação aos seus concorrentes. Esta abordagem procura preparar a organização para 
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ambientes de rápidas mudanças. Novamente, o gerente assume papéis específicos para o sucesso 

deste processo de mudanças. Drucker (2000) ressalta alguns pontos de trabalho eminentemente 

gerencial. São eles: 

../ Implementação de política de recompensas e oportunidade de carreira para os 

especialistas 

../ Unificação da visão dos especialistas na organização 

../ Estímulo ao trabalho em equipe 

../ Processos de seleção bem definidos 

Estes cenários de rápidas adequações leva à necessidade de desenvolvimento constante. no qual 

administra-se um conhecimento já existente, mantendo-se o estímulo para uma criação permanente 

de conhecimento. Para o atendimento desta necessidade, deve-se ainda ter de forma clara e 

organizada, processos para a detecção e correção de erros, melhorando as ações compartilhando 

idéias e experiências, por meio do desenvolvimento da aprendizagem organizacional. 

4.2 A Aprendizagem Organizacional 

Vários estudos sobre aprendizagem organizacional já surgiram. Para Garvin (1993) a definição de 

aprendizado ainda não se mostrou clara ao longo do tempo. No ambiente organizacionaL o conceito 

de aprendizagem pode ser entendido como um conjunto de processos que passam pelo 

desenvolvimento e criação de produtos, disseminando as informações que derivam daí. de forma que 

a organização possa ter uma base sólida de conhecimento (SENGE, 1998). Pode ser entendido 

também como o conjunto de processos pelos quais as pessoas, e, conseqüentemente, as organizações 

desenvolvem aptidões e obtêm os conhecimentos (BELL, 1984). 
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o conceito de aprendizagem está diretamente ligado à capacidade que uma organização tem de se 

transformar continuamente, sob o ponto de vista individual e organizacional (DOGDSON, 1993). 

Quanto maior for o entendimento de uma organização em relação a seus processos de aprendizagem, 

mais fácil será a compreensão do ambiente em que está inserida. Para Kim (1993), o conceito de 

aprendizagem inclui o aumento da compreensão de um indivíduo na sua forma de agir, a partir da 

sucessão de suas experiências. Easterby-Smith e Araújo (2001: 18) definem aprendizagem 

organizacional como "processamento eficaz, interpretação de resposta as informações tanto dentro 

como fora da empresa", de forma qualitativa ou quantitativa. Porém, segundo Argyris (1998), é 

comum encontrar empresas que não tenham um correto entendimento do que é aprendizagem e da 

sua real importância, Para estas organizações, aprendizagem não passa de simples solução de um 

problema, com o correto entendimento do que o causou e das razões que levam à determinada 

solução proposta, mas sem haver a preocupação com a aquisição de novos conhecimentos e sua 

conseqüente aplicação a seus processos. Garvin (1993: 78,79) cita ainda algumas definições para 

aprendizagem organizacional, entre elas: 

"aprendizagem organizacional é o processo de melhoria das ações por meio de melhor 

conhecimento e compreensão ., 

"O aprendizado organizacional ocorre por meio do compartilhamento de idéias. 

conhecimento e experiências do passado, ou seja, na memória" 

"Aprendizado organizacional é o processo de detecção e correção de erros" 

É ponto pacífico entre vários acadêmicos que estes processos se desenvolvem continuamente e estão 

vinculados à aquisição do conhecimento. Entretanto, o entendimento de como isto se dá não só 

varia, como leva à criação de conceitos variados. Apesar das várias críticas em relação à 

fragmentação da literatura e à falta de integração destes diversos conceitos (GARVIN, 1993), é 
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precisamente esta diversidade que permite que os processos de aprendizagem sejam devidamente 

entendidos e estudados, em função da área de interesse (GARVIN, 2003). No aspecto 

organizacional, os estudos sobre aprendizagem estão voltados às formas como as empresas 

planejam, constroem e implementam o conhecimento nas suas áreas de atuação. No ambiente mais 

voltado para a administração, a preocupação com o aprendizado está mais focada no aumento da 

eficiência e produtividade; porém, esta preocupação não pode ser voltada apenas para o curto prazo 

(HOW ARD et aI., 2000), ou seja, o foco não deve ser restrito ao resultado deste processo de 

aprendizagem, mas deve, sim, abranger a forma como estes resultados foram obtidos. Assim. o 

conceito de aprendizagem passa por dois pontos (VITELLI, 2003): 

.( O conhecimento é decorrente de um processo de aprendizagem . 

.( A aprendizagem está diretamente relacionada a mudanças de ação no aspecto individual 

e organizacional. 

A implantação de processos de aprendizagem organizacional surgiu não só pela crença de que em 

um ambiente competitivo o conhecimento é diferencial estratégico, como também pelas grandes 

mudanças estruturais pelas quais passaram as empresas durante a década de 90, quando diversos 

programas de reformulações organizacionais foram implementados (LEONARD-BARTON, 1998). 

As organizações deverão estar preparadas para inovar, e esta inovação deverá ser de uma forma 

organizada, dentro de um processo sistemático (HOW ARD et ai., 2000). 

Para que estes processos possam ser implantados, as organizações preCIsam ter um ambiente 

propício, procedimentos bem definidos e, principalmente, uma estrutura que permita documentar e 

disseminar tais informações. Para Senge (1998), as organizações que pretendem implantar 

processos de aprendizagem necessitam proporcionar ambientes que permitam que as pessoas 
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exerçam livremente suas capacidades de criação, estimulem o trabalho em grupo e, principalmente. 

documentem os processos desenvolvidos. 

Garvin (1993) comenta que para que uma empresa se transforme em uma organização que aprende, 

é necessário tratar de três temas: o significado, a gestão e as ferramentas de mensuraçã05
. No item 

significado, o autor define uma organização que aprende como "aquela que dispõe de habilidades 

para criar, adquirir e transferir conhecimentos, e é capaz de modificar seu comportamento, de 

modo a refletir novos conhecimentos e idéias. "(GARVIN, 1993:54). Nesta definição percebe-se 

que as novas idéias alavancam a continuidade do aprendizado. No entanto. quem aprende de fato e 

tem idéias são as pessoas e. conseqüentemente, as organizações constroem a sua cultura com base na 

contratação ou desenvolvimento de profissionais que efetivamente gerem conhecimento. Porém, a 

aprendizagem organizacional não se efetiva sem que haja a transmissão do conhecimento entre os 

indivíduos da organização. 

No aspecto gestão, Garvin (1993) afirma que as organizações que aprendem são habilidosas em 

cinco atividades básicas: 

../ Solução de problemas de forma sistemática ---j- Utilização maciça de métodos científicos. 

processos de tomada de decisões baseadas em fatos, utilização de ferramentas estatísticas 

para organização e interpretação dos dados . 

../ Experimentação ---j- Processo sistemático de busca e teste de novos conhecimentos . 

../ Aprendizado com as novas experiências ---j- Implementação de análise sistemática dos 

sucessos e fracassos, avaliando-os e registrando-os de forma transparente e acessível aos 

funcionários. 

5 Garvin define estes temas como os "três Ms": significado (meaning),gestão (management), mensuração (measurement) 
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./ Aprendizado com outros ~ Aproveitar as experiências de outras organizações, 

principalmente com a adoção da política do benchmarking. 

./ Transferência do conhecimento ~ Disseminação rápida e eficiente do conhecimento por 

toda a organização. 

No tema mensuração, Garvin (1993) ressalta que as empresas devem medir a evolução de seu 

aprendizado por meio de indicadores que expressem claramente os três estágios de aprendizagem, 

ou seja, o cognitivo, que mede o grau de exposição a novas idéias, o estágio comportamental, que 

avalia o grau de intemalização e mudança de comportamento e o de desempenho, que mede o 

resultado da mudança deste comportamento. No entanto, o autor acredita que não existam muitos 

exemplos de medições nos estágios cognitivo e comportamental, sugerindo para isto a adoção de 

entrevistas e observações diretas para se efetuar tal medição (PAIXÃO, 2004). Huber (1991) 

considera ainda que o aprendizado é implementado quando o conhecimento adquirido é 

reconhecidamente útil para a organização como um todo. Para este autor, a aprendizagem pode 

ainda ser otimizada quando: 

./ O conhecimento útil é devidamente divulgado e compartilhado . 

./ Discussões são alavancadas em tomo deste conhecimento, proporcionando o surgimento 

de novas idéias, propostas e interpretações . 

./ Diferentes unidades organizacionais passam a compreender as idéias e passam a 

contribuir com as interpretações. 
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Para Figueiredo (2003) é fundamental a socialização do saber. transformando a aprendizagem 

individual em organizacional. Figueiredo (2003:44) afirma ainda que a aprendizagem organizacional 

está associada a: 

"a- a capacidade assimilativa da organização, que consiste no saber adquirido 

anteriormente: 

b- a intensidade dos esforços de seus membros no sentido de solucionar problemas 

interativamente, facilitando assim a geração de saber no plano organizacional" 

o aprendizado organizacional pode ser ainda concretizado de duas formas: com base nas mudanças 

das regras vigentes ou pela correção dos processos, sem alteração dos procedimentos básicos 

usualmente seguidos (SENGE, 1994). Porém, a rotinização dos processos de aprendizagem pode 

levar a resultados não tão eficazes a longo prazo, devendo a organização que quer de fato aprender 

estar apta a gerar, adquirir e transmitir conhecimentos, aprimorando-se continuamente, aplicando-os 

em suas atividades (FIGUEIREDO, 2003). Kim (1993) cita um modelo no qual o aprendizado 

individual é transferido para a organização a partir do compartilhamento do conhecimento de cada 

indivíduo, proporcionando um aprendizado único, expresso por meio das rotinas e práticas que 

regulam a atuação da empresa. 

Argyris (1991) utiliza dois termos para expressar a diferenciação entre processos de aprendizado. O 

chamado "aprendizado de ciclo único" (single loop learning), processo no qual as coisas são feitas 

de forma automática, sem maiores entendimentos de por quê o processo está sendo realizado de uma 

determinada forma. Este tipo de aprendizado é muito comum em profissionais de alta qualificação, 

já que por terem boa formação, raramente estão sujeitos ao fracasso. Porém, quando há algum 

problema, a postura acaba sendo defensiva, ao invés de ser a de tentar entender as causas, e. 

conseqüentemente, implementar as correções. Já o "aprendizado de ciclo duplo" (double loop 
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learning) procura entender como o processo realmente funciona. buscando sempre a melhor forma 

de manter e otimizar o seu funcionamento. Kim (1993), complementa descrevendo duas formas de 

aprendizagem: 

./ Operacional (know-how) ~ a partir de uma experiência ou habilidade para se resolver um 

determinado problema ou implementar uma ação . 

./ Conceitual (know-why) ~ quando se entendem as razões que levaram ao problema. 

articulando a partir desta compreensão, a sua solução. 

Os conceitos de know-how e de know-why de Kim (1993) vão ao encontro dos conceitos de 

"aprendizado de ciclo único e duplo" de Argyris (1991), já que o primeiro se relaciona com o 

aprendizado individual, enquanto o segundo procura explicar o que de fato acontece, 

proporcionando um entendimento do fenômeno. 

Um outro ponto de forte mudança nas organizações da era pós-industrial é a necessidade da 

descentralização de algumas decisões. Para Orucker (2000), as organizações preCisam estar 

estruturadas para tomar decisões rapidamente, as quais precisam estar adequadas às realidades do 

mercado, e no conhecimento das oportunidades visualisadas. Porém, a rede de relacionamentos 

internos à organização precisa estar muito bem estruturada; caso contrário, a codificação dos 

conhecimentos e experiências adquiridas não se difunde, ficando esta aprendizagem restrita a 

pequenos grupos. 

Orucker (2000) identifica os seguintes pontos como os três grandes desafios do processo de 

aprendizagem organizacional: 

./ As organizações precisam estimular a criação, por meio de uma melhoria contínua de 

tudo o que a organização faça. 
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.; Explorar o conhecimento, por meio do desenvolvimento de aplicações com base nos 

sucessos observados . 

.; Estar em permanente inovação, implantando um processo sistemático, sabendo descartar 

o conhecimento que não mais seja adequado a sua realidade, desenvolvendo outros que 

sirvam ao cenário vigente. 

O estudo do tema aprendizado organizacional está longe de ser concluído, em função dos diferentes 

conceitos e abordagens existentes. O grande desafio das organizações em relação a este tema talvez 

seja identificar dentre as abordagens existentes aquelas que sejam mais adequadas a sua realidade, 

implementando as respectivas ações para a melhoria da sua competitividade. 

No entanto, o processo de aprendizagem organizacional e desenvolvimento do conhecimento deve 

estar atrelado às metas empresariais, alocando os recursos às pessoas adequadas no momento 

correto, ou seja, o conhecimento que é reconhecidamente estratégico deve ser identificado, 

desenvolvido e disseminado pela organização. Esta nova forma de gestão deu origem ao novo 

modelo conhecido como gestão do conhecimento. 

4.3 A Gestão do Conhecimento 

Neste período de "reengenharias organizacionais", Davenport e Prusak utilizaram pela primeira vez 

em 1995, o termo "gestão do conhecimento" (ANKLAN, 2002, apud Paixão, 2004), para denominar 

um novo modelo de gestão que passava a surgir, em função de políticas de redução de headcount, 

nem sempre criteriosas e planejadas, deixando claras lacunas, acarretando sérias perdas da cultura 

empresarial. Em alguns casos, estas lacunas até proporcionaram uma oportunidade de se 

implementarem reformulações culturais, em razão das mudanças no perfil das organizações e do 

mercado onde elas estavam inseridas. Porém, em muitos outros, resultaram em grandes prejuízos, 
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pois levaram empresas a efetuarem grandes investimentos em um novo processo de formação de 

pessoal, com grandes riscos a sua sobrevivência. 

Sentindo a necessidade de se ter um mínimo de cultura empresarial preservada, e também de agilizar 

o processo de formação de pessoal, disseminando informações de uma forma clara e mais rápida, 

várias organizações foram levadas a implantar processos de aprendizagem, utilizando o modelo da 

gestão do conhecimento como ferramenta de implementação. Para Harvey e Denton (1999, apud 

Paixão, 2004), seis fatores levaram as organizações a implementarem processos de aprendizagem: 

./ A maior valorização do trabalho intelectual. 

./ As rápidas mudanças que estão acontecendo no ambiente empresarial, nas qUaiS 

redirecionamentos estratégicos são cada vez mais freqüentes . 

./ O fato da existência do conhecimento ter passado a ser vista como um diferencial competitivo . 

./ A necessidade cada vez maior de entender e atender às demandas apontadas pelos clientes . 

./ A insatisfação com o modelo de gestão hierarquizado, o qual apresenta dificuldades em provocar 

a motivação das pessoas frente às constantes mudanças . 

./ O aumento da competição, levando as organizações a terem uma maior necessidade de criação e 

inovação em seus produtos. 

Uma vez entendido o conhecimento como um recurso gerador de valor, as organizações passaram a 

ter necessidade de gerenciá-lo, reconhecendo a sua importância na obtenção de melhores resultados 

empresariais (FLEURY e OLIVEIRA JR., 2001). 

Para Fleury e Oliveira Jr. (2001) existe um certo exagero em alguns estudos sobre os processos de 

aprendizagem organizacional ao focarem em demasia a necessidade de desenvolvimento de novos 
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conhecimentos, desprezando a cultura já existente nas organizações, que, por sua vez. precisa ser 

trabalhada. 

Existem duas correntes na literatura sobre gestão do conhecimento (SPENDER, 2001). A primeira 

entende o conhecimento como um objeto que deve ser criado, adquirido e vendido. Esta corrente 

procura identificar onde o conhecimento está localizado, administrando-o e otimizando a sua 

utilização na organização. Procura, ainda, focar o uso da tecnologia no controle das atividades 

funcionais. A segunda corrente defende o processo de criação do conhecimento, em função da 

estrutura organizacional existente, envolvendo a estrutura hierárquica e funcional. Esta abordagem 

procura trabalhar os talentos individuais, no que diz respeito ao uso da criatividade e da inovação. 

usando a comunicação como uma forma de disseminar os conhecimentos. 

Para Fleury e Oliveira Jr. (2001) o conceito de gestão do conhecimento inclui a identificação. 

desenvolvimento e disseminação do conhecimento que seja estrategicamente reconhecido como 

necessário à organização. Este processo inclui reformulações de processos internos e externos. 

envolvendo entidades externas como, por exemplo, a formação de associações ou parcerias entre 

empresas como forma de complementação mútua do portfólio de produtos e serviços. 

Outros autores citam definições para gestão do conhecimento mais voltadas para os processos 

internos, ou seja, a gestão do conhecimento não é uma função específica dentro da organização. e 

sim parte de um conjunto maior que envolve as estratégias empresariais, desenvolvimento 

tecnológico e a cultura corporativa, estando todos estes itens devidamente alinhados entre si 

(AHMED et aI., 2002; DA VENPORT E PRUSAK, 1998). Para Nonaka e Takeuchi (1997). a criação 

de um novo conhecimento na organização é muito mais importante do que a gestão de um 



48 

conhecimento já existente, já que a inovação é fundamental para a manutenção da vantagem 

competitiva. Este processo de criação envolve a criatividade e a interação entre as pessoas, sendo de 

difícil controle, e impossível gestão. Estes autores defendem a idéia da utilização de procedimentos 

facilitadores da interação entre as pessoas, bem como ao compartilhamento de conhecimento intra e 

interorganizacional. 

No entendimento de Nonaka e Takeuchi (1997), o sucesso das empresas japonesas é devido ao 

desenvolvimento e manutenção do conhecimento tácito. chamando inclusive a atenção das empresas 

ocidentais para uma necessidade de mudança na forma de entender conhecimento como algo que é 

transmitido em livros e seminários, para prestar mais atenção ao lado menos formal e sistemático. 

utilizando-se metáforas e experiências adquiridas. 

Spender (2001) ressalta que a gestão do conhecimento consiste em se ter uma estratégia que aloque 

o conhecimento para as pessoas adequadas no momento correto. O autor ressalta ainda que além de 

identificar qual o conhecimento adequado e onde ele está localizado, é de fundamental importância 

o compartilhamento das experiências adquiridas. O'Dell e Grayson (1998) defendem que uma 

forma bem adequada é divulgar o conhecimento adquirido por meio das comunidades das melhores 

práticas, já que funcionam de uma forma bem direta na divulgação de casos de sucesso, estimulando 

os funcionários a compartilharem as suas boas experiências. 

Davenport e Prusak (1998) dividem o processo de desenvolvimento do conhecimento em três fases. 

a saber: geração do conhecimento, codificação do conhecimento e a transferência do conhecimento. 

A geração do conhecimento é feita a partir da contratação de funcionários que possuam uma 

experiência, ou por meio de parcerias com empresas detentoras de um determinado conhecimento. 
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Uma outra opção é investir em desenvolvimento interno, implementando estruturas de pesquisa e 

desenvolvimento. 

A segunda etapa diz respeito à codificação do conhecimento, etapa em que o conhecimento 

adquirido é convertido para um formato que é inteligível para todos aqueles que preCIsam 

compartilhá-lo. Além de ser de entendido, há a necessidade de se conhecer quem domina um 

determinado conhecimento. Para os autores, o processo de codificação do conhecimento tácito mais 

simples consiste em localizar alguém que possua aquele conhecimento, encaminhar quem precisa da 

informação para esta pessoa e incentivá-los à interação. 

Algumas organizações têm como procedimento a elaboração dos chamados mapas do 

conhecimento, ou seja, documentos que são conhecidos como "páginas amarelas do conhecimento", 

informações agregadas em um banco de dados, identificando onde as pessoas que possuem 

conhecimento sobre um determinado assunto podem ser encontradas. Stewart (1998) comenta que 

seria complexa qualquer tentativa de codificar por completo qualquer conhecimento, tal a 

velocidade de crescimento observada. Porém, as pessoas não mudam com tanta velocidade, sendo 

daí de grande utilidade a montagem das chamadas "páginas amarelas" da empresa, que nada mais 

são do que um mapa onde se consegue localizar os assuntos e seus especialistas com relativa 

facilidade, agilizando assim os contatos quando houver necessidade. 

A terceira etapa refere-se à transferência do conhecimento, fase esta em que há a devida distribuição 

do conhecimento entre todos aqueles que necessitam. Para os autores, esta transferência espontânea 

e não estruturada é de fundamental importância para o sucesso empresarial. O processo de gestão 
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do conhecimento deve se preocupar justamente com a definição das estratégias para que a 

espontaneidade neste processo de transferência exista de fato. 

Às três etapas apresentadas por Davenport e Prusak (1998), Probst et aI. (2002) complementam com 

outras duas: a retenção do conhecimento e a de sua avaliação. Estes autores chamam a atenção para 

a necessidade da etapa de retenção do conhecimento, a qual consiste na preservação das 

informações, documentos e experiências armazenadas ao longo do tempo na organização. Todo este 

conhecimento ao ser retido precisa passar por uma atualização periódica, assim como deve ser 

prevista a facilidade para um rápido resgate destas informações. A outra etapa recomendada é a de 

avaliação do conhecimento, com a utilização de indicadores que possam mensurar o sucesso do 

processo de gestão do conhecimento. Estes indicadores devem ser específicos às metas definidas 

para os processos de conhecimento, já que os indicadores financeiros normalmente utilizados nas 

metas empresariais não refletem explicitamente o desempenho destes processos. Ou seja, as 

organizações que realmente desejam gerar e reter conhecimento, deverão traçar metas empresariais 

específicas para estas atividades, verificando periodicamente se as mesmas estão sendo alcançadas. 

O envolvimento da alta administração e o empenho das lideranças na implantação de uma cultura 

voltada para o conhecimento tomam-se fatores fundamentais neste processo. Assim, tais metas 

deverão estar aderentes aos três níveis organizacionais: 

./ Nível normativo ~ As metas deverão ser concordantes com as definições da visão e 

missão empresariais, estabelecidas pela alta administração da empresa . 

./ Nível estratégico ~ Deverão ser definidas as metas para a formação das competências 

necessárias à obtenção dos resultados traçados pela alta administração da empresa, 

identificando que habilidades precisarão ser desenvolvidas. 
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V" Nível operacional ~ Operacionalização das atividades que serão implementadas para o 

atingimento das metas definidas nos níveis normativo e estratégico. 

A utilização de ferramentas tecnológicas tem sido outro fator representativo para o sucesso da 

implantação dos processos da gestão do conhecimento, principalmente aqueles ligados à tecnologia 

da informação, já que estão diretamente ligadas ao armazenamento e acessibilidade a informações. 

agilizando e aumentando seu compartilhamento (DAVENPORT E PRUSAK, 1998). Porém, tais 

ferramentas não dispensam a interação e o diálogo interpessoaL visto que elas não geram qualquer 

tipo de conhecimento, já que, conforme citado, o conhecimento é gerado pelas pessoas (AHMED et 

aI .. 2002). 

Algumas pesqUlsas realizadas sobre investimentos na área de gestão do conhecimento têm 

observado que um grande número de organizações vêm concentrando suas atenções no 

desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, intranets e banco de dados, ou 

seja. em processos de distribuição e armazenamento das informações, e não na geração 

propriamente dita. Estas pesquisas mostram ainda que as maiores dificuldades na implantação da 

gestão do conhecimento têm sido observadas na mudança comportamental e cultural das pessoas 

(RUGGLES, 1998, apud Vitteli, 2003). 

o que se pode perceber na abordagem dos diferentes autores é que o processo de criação do 

conhecimento inclui, obrigatoriamente, as etapas de geração, codificação, transferência e retenção. 

O estoque de conhecimento é desenvolvido por meio dos processos de aprendizagem 

organizacional, os quais acabam resultando na renovação do capital intelectual organizacionaL 

principal responsável pelos diferenciais competitivos. Como todo processo empresarial, a gestão do 
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conhecimento não pode se constituir em uma ação isolada de indivíduos devendo permear por toda a 

organização. Isto só reforça a responsabilidade exercida pelas lideranças de uma organização que 

realmente deseja ser uma empresa geradora de conhecimento. 

o processo de implementação da gestão do conhecimento pode utilizar algumas ferramentas de 

apoio. Três destas ferramentas são descritas no item a seguir. 

4.4 Ferramentas à Gestão do Conhecimento 

Três são algumas das ferramentas postas à disposição da gestão do conhecimento: mapeamento de 

competências. universidade corporativa e comunidade de práticas. Elas são discriminadas a seguir. 

4.4.1 Mapeamento de Competências 

O mapeamento de competências é a principal ferramenta ao processo de desenvolvimento de 

pessoas. Para Eboli (2004:52), competência pode ser entendida como a resultante de três fatores 

básicos: 

../ "Conhecimento --f Relaciona-se à compreensão de conceitos e técnicas. E o 

saber fazer . 

../ Habilidades --f Representam aptidão e capacidade de realizar e esttio 

associadas à experiência e ao aprimoramento progressivo. É o poder.fàzer . 

../ Atitudes --f Referem-se à postura e ao modo como as pessoas agem e 

procedem em relação a .fàtos, objetos e outras pessoas de seu ambiente. É o 

querer fazer. " 



53 

Dutra (2001) define competência dentro do ambiente organizacional como um conjunto de aptidões 

que atendam aos requisitos das atividades diárias, atividades estas que devem estar diretamente 

associadas às metas empresariais. Segundo este autor, as empresas foram levadas a adotar tal 

processo, motivadas pela mudança no perfil dos profissionais demandados, em função das alterações 

do cenário mercadológico, as quais ressaltam a necessidade cada vez maior de se ter um foco em 

processos de inovação de produtos, e não mais em atividades de controle, além de um aumento da 

participação das pessoas nos processos decisórios da organização. 

Como resultados da adoção do processo de mapeamento de competências pode-se citar o aumento 

da eficiência nos processos de treinamento, a partir da identificação adequada das possíveis lacunas 

existentes entre o perfil profissional disponível e o que realmente é necessário, construindo-se a 

partir daí as chamadas competências críticas, ou seja, aquelas que irão diferenciar a empresa 

estrategicamente. Percebe-se também a melhoria no processo de seleção de pessoal, implementação 

de planos de sucessão de carreiras, melhoria em planos de remuneração, adequando o salário à 

competência existente (PAIXÃO, 2004). 

Greengard (2001) ressalta que o processo básico do mapeamento de competências é comum a todas 

as organizações, ou seja, passa em um primeiro momento pela análise dos postos de trabalho, 

verificando as competências necessárias para o seu exercício, e em seguida são identificadas as 

competências dos profissionais existentes, verificando-se se os postos podem ser exercidos por 

pessoas existentes na organização, ou seja, se as pessoas estão exercendo as funções mais adequadas 

ao seu perfil e às necessidades empresariais, ou se há a necessidade de recrutamento externo. ° 
resultado deste mapeamento servirá ainda para o norteamento do planejamento de treinamento. 
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4.4.2 A Universidade Corporativa 

O atual cenário de rápidas mudanças provoca urna necessidade cada vez maior do profissional 

buscar urna atualização de seus conhecimentos. Esta atualização pode se dar de várias maneiras. 

entre elas por meio da realização de cursos de especialização; porém, desta forma, não há para o 

profissional ou para a empresa a menor garantia de que o conhecimento que será adquirido é aquele 

que realmente é necessário à organização naquele momento. No caso da organização que tem o 

conceito de desenvolvimento de competência devidamente assimilado, ou seja, se a empresa tende a 

contratar por competência, a remunerar por competência e a avaliar por competência. o modelo 

proposto pela Universidade Corporativa tende a ser o mais adequado em relação ao tradicional 

modelo de treinamento e desenvolvimento (EBOLI, 2004:48). Eboli (2004:48) apresenta a 

Universidade Corporativa como .. um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestào 

de pessoas por competências ". Segundo Vergara (2000), o conceito de Universidade Corporativa 

foi inspirado no tradicional conceito de universidade, porém voltado para o ambiente empresarial. 

voltando-se para o desenvolvimento de funcionários, clientes, fornecedores, franqueados e, 

eventualmente, da comunidade. Porém, para a autora, quando se fala de Universidade Corporativa. 

entende-se que os conhecimentos ali difundidos estão voltados para a absorção ou aumento das 

informações, habilidades e competências exigidas ao exercício de determinadas funções 

empresariais. 

Para Vitelli (2000), o objetivo da existência de uma Universidade Corporativa é justamente a 

disponibilização de uma infraestrutura que permita um processo permanente de aprendizado 

alinhado às necessidades empresariais. Segundo Vergara (2000), as Universidades Corporativas 

agregam valor aos tradicionais programas de treinamento e desenvolvimento, a partir da crença de 

que educação é um processo contínuo e de que a empresa precisa ter uma cultura forte para manter-
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se competitiva. Ainda segundo Vergara (2000), as organizações defendem a implantação das 

Universidades Corporativas sob a alegação de que as universidades tradicionais apresentam 

deficiências na formação do futuro profissional para a sua vivência no cotidiano empresarial. 

Meister (1999) afirma que as Universidades Corporativas surgiram pela necessidade de se gerenciar 

o processo de aprendizado dos profissionais de uma empresa, assim como pela necessidade de que 

cada vez mais os profissionais adquiram o conhecimento em um curto espaço de tempo. Eboli 

(2004) enfatiza as seguintes metas globais para os projetos das Universidades Corporativas: 

./ Transformar o capital intelectual no principal fator de diferenciação entre as 

empresas . 

./ Estruturar, incentivar e oferecer atividades de auto-desenvolvimento . 

./ Motivar e reter talentos. 

De acordo com Meister (1999), a implantação de projetos nas Universidades Corporativas tende a se 

apoiar em alguns princípios: 

./ Correta identificação das competências críticas . 

./ Implementação de novas formas de difusão do conhecimento, proporcionando outras 

formas além do tradicional ensino presencial em sala de aula . 

./ Reconhecimento por parte do líderes organizacionais da necessidade do seu 

envolvimento com o processo educacional. 

./ Implementação de ferramentas adequadas para avaliação dos resultados obtidos. 

Segundo Eboli (2004), o conceito de Universidade Corporativa corresponde à implementação das 

seguintes ações: 

./ Objetivo ~ Desenvolver competências críticas, ao invés de habilidades específicas. 
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../ Foco do Aprendizado ----) Fortalecer o aprendizado organizacional, fortalecendo a 

cultura corporativa, e não apenas o conhecimento individual. 

../ Escopo ----) Concentração nas necessidades do negócio empresarial, e não nas 

necessidades individuais . 

../ Público-alvo ----) Desenvolver as competências críticas para todos aqueles que tenham 

alguma responsabilidade com o negócio empresarial, ou seja, funcionários, 

fornecedores, clientes, parceiros comerciais . 

../ Local ----) Privilegiar a possibilidade de acesso às informações de qualquer lugar e a 

qualquer momento, ou seja, não restringir a realização de aulas em salas . 

../ Resultados ----) Aumentar a competitividade empresarial, e não apenas as habilidades 

individuais. 

A Figura 8, a seguir, ilustra a mudança dos paradigmas da tradicional metodologia de treinamento e 

desenvolvimento em relação à Universidade Corporativa. 
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Figura 8: Mudança de Paradigmas entre Treinamento & Desenvolvimento versus 

Universidade Corporativa 
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Fonte: Eboli, 2004: 50 

4.4.3- Comunidades de Práticas 
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Uma das ferramentas proporcionadas pelos recursos da tecnologia e das comunicações é a existência 

das comunidades de aprendizagem. Paixão(2004) ressalta que tais comunidades podem ser abertas 

ou fechadas para um determinado grupo. São apresentados ainda três tipos de comunidades: 

./ Aquelas que se juntam em torno de um assunto que esteja causando alguma preocupação 

mais urgente (Communities ofConcern) . 

./ As que se juntam em torno de assuntos mais diferenciados, nos quais o foco maior é a 

troca de informações e experiências (Communities of Interest) 

./ As que se reúnem utilizando os recursos das redes de conhecimento, promovendo 

discussões sobre práticas individuais e coletivas (Communities of Practice). 

No ambiente organizacional as comunidades de práticas (communities of practice), também 

conhecidas como comunidades de melhores práticas, são aquelas que despertam um maior interesse. 
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Uma melhor prática pode ser um sistema, procedimento ou processo que foi implementado e 

melhorou os resultados do negócio para a organização. Paixão (2004) cita que a comunidade de 

práticas é um conjunto de pessoas que estão envolvidas com o objetivo de aprender. por meio da 

troca de informações sobre experiências. Para Stewart (1998) uma das melhores formas de se 

aumentar o capital estrutural é por meio da realização de checklists, do que deu certo e errado. 

juntamente com outros que realizam trabalhos semelhantes. Estes conhecimentos adquiridos devem 

ser armazenados em bancos de dados, de forma que possam ser compartilhados pelos possíveis 

interessados. Stewart (1998) cita, ainda, a experiência vivenciada pela empresa Hughes Space and 

Communications, fabricante de satélites, onde para compartilhar as informações entre os 

engenheiros da companhia, viabilizou-se uma conexão ao banco de dados das experiências 

adquiridas utilizando-se ferramentas de tecnologia da informação, proporcionando aSSIm, a 

formação de groupwarei de discussão e aprendizado. 

Estas ferramentas de auxílio ao desenvolvimento do processo de gestão do conhecimento fazem 

parte de um conjunto maior que visa a formação do conhecimento. através do processo de 

aprendizagem organizacional, culminando na formação do capital intelectual da organização. O 

item a seguir apresenta uma análise do processo de formação do conhecimento organizacional. 

4.5 Análise da Formação do Conhecimento Organizacional 

V árias das abordagens apresentadas são comuns aos diferentes autores. A necessidade do 

aprendizado individual evoluir para o organizacional, aSSIm como a viabilização do 

compartilhamento das experiências por toda a organização, tomou-se uma das funções principais 

dos processos da gestão do conhecimento. 

6 Groupware: Aplicativos que permitem a distribuição e o compartilhamento do conhecimento dentro de um determinado grupo, utilizando para isto 
ferramentas da tecnologia da informação. 
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Tomando-se o conceito apresentado por Garvin (1993), segundo o qual as organizações que 

aprendem são aquelas que cnam, adquirem e transferem os conhecimentos, percebe-se a forte 

ligação entre os conceitos de aprendizagem e conhecimento, na qual na verdade, o conhecimento 

representa o tratamento que é dado ao conjunto de informações que são adquiridas, e no qual a 

experiência pode representar um fator diferencial neste tratamento, experiência esta que é obtida por 

meio dos processos de aprendizagem. 

Para a obtenção de tal experiência, a organização pode desenvolver as suas habilidades internas, ou 

partir para adquiri-las no ambiente externo, seja pela contratação de novos profissionais, ou por 

meio de associações com outras empresas que detenham aquele conhecimento desejado. Esta busca 

de desenvolvimento, seja interna ou externa, acarreta a necessidade por parte das organizações de 

desenvolverem estratégias, levando à formação e ao acúmulo das experiências, acúmulo este que, 

por sua vez, leva à formação do capital intelectual organizacional, formado pelo capital humano. 

estrutural e de clientes, conforme definições apresentadas no item 4.1. A aprendizagem 

organizacional auxilia no processo de atualização do capital intelectual, renovando as bases de 

conhecimento e, conseqüentemente, aumentando as competências existentes. A gestão do 

conhecimento se encarrega de garantir o crescimento, a utilização e o compartilhamento de todas as 

experiências adquiridas, mantendo o alinhamento com as estratégias definidas pela alta 

administração, além de garantir as competências necessárias ao atingimento das metas empresariais. 

A Figura 9, a seguir procura ilustrar de forma resumida a interação entre processos de aquisição de 

conhecimento, processos de aprendizagem e gestão do conhecimento. 
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Figura 9: A interação entre aquisição de conhecimentos, processos ~e aprendizagem e gestão do 

conhecimento. 
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Este capítulo abordou a formação do conhecimento organizacional, a qual inclui o processo de 

aprendizagem organizacional, a partir do qual é gerado o conhecimento necessário para o exercício 

da atividade empresarial. Este conhecimento pode ser adquirido por meio do desenvolvimento dos 

recursos internos como também pode ser obtido no ambiente externo à organização, contratando-se 

novos profissionais, ou por meio de associações com outras empresas, parcerias com universidades, 

entre outros. O resultado final de todo este processo de aquisição e desenvolvimento das 

experiências culmina na formação do capital intelectual organizacional, o qual consiste no capital 

humano, estrutural e de clientes, representando o conjunto de ativos intangíveis da empresa. O 

processo de gestão do conhecimento se encarrega de garantir o crescimento, a utilização e o 

compartilhamento de todas as experiências adquiridas, mantendo o alinhamento com as estratégias 
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definidas pela alta administração, além de garantir as competências necessárias à obtenção das 

metas empresariais. 
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CAPÍTULO 5- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados resultantes das pesquisas efetuadas, bem como 

sua análise. Os objetivo desta análise é o de identificar a existência dos processos voltados à 

aquisição e desenvolvimento do conhecimento ao longo da vida da empresa, comparando as 

informações levantadas em fontes secundárias, com aquelas identificadas nas entrevistas realizadas, 

verificando as mudanças observadas nos citados processos a partir da privatização da empresa. 

5.1 Análise dos Dados Coletados 

A documentação utilizada na análise teve como base o documento elaborado anualmente pela 

empresa, designado como Relatório Anual, assim como outros documentos de conhecimento 

público, coletados na empresa. Foram utilizados também os dados coletados nas entrevistas e 

pesquisas realizadas com empregados, executivos, gerentes e profissionais de recursos humanos da 

empresa. As entrevistas foram gravadas e suas transcrições se encontram em poder do pesquisador. 

Criada em 1965, a empresa começou de fato a funcionar em 1967, recrutando seus pnmeIros 

profissionais, em sua grande maioria engenheiros e técnicos, nas principais escolas do país. A meta 

destes primeiros anos era construir um sistema nacional de comunicações que permitisse a 

integração de todo o território nacional, especialmente em um período em que o Brasil vivia um 

momento de grande conflito político interno. Estes objetivos são bem explicitados nos relatórios de 

1967, 1968 e 1969. Grande parte do conteúdo destes documentos é voltada para a descrição da 

implantação da estrutura administrativa da empresa e da planta de telecomunicações. A partir de 

1972, apesar dos relatórios ainda serem fortemente voltados para as descrições de crescimento da 
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planta física da empresa, observam-se seções destinadas às realizações na área de recursos humanos, 

nas quais são descritas as principais atividades voltadas ao processo de formação do quadro de 

pessoal, e de sua preparação para o atingimento dos objetivos empresariais. A seguir, é apresentada 

a análise dos documentos em pauta em cada um dos períodos citados no item 1.5.1. 

5.1.1 Período de 1965 a 1994 

Apesar de ter sido criada em 1965, a empresa começou a operar de fato no segundo semestre de 

1967. Assim, o primeiro relatório disponível é o relativo à este ano, o qual, bem como o de 1968, 

são bem semelhantes em sua estrutura, apresentando uma carta introdutória assinada pelo presidente 

da empresa e nas páginas seguintes uma descrição detalhada das atividades já realizadas, bem como 

aquelas que estão planejadas. Apenas para se ter uma idéia da ênfase dada a estas realizações, é 

apresentada a seguir a estrutura do relatório de 1968, segundo ano de vida operacional da empresa, o 

qual é composto de 6 páginas . 

./ Carta Introdutória: 0,5 página (8,3%) 

./ Área de administração: 0,5 página (8,3%) 

./ Área de Desenvolvimento: 2,5 páginas (41,7%) 

./ Área de Operações: 1 página (16,7%) 

./ Área Econômica-Financeira: 1 página (16,7%) 

./ Conclusões: 0,5 página (8,3%) 

Pelos percentuais de distribuição no conteúdo citados, pode-se perceber a grande ênfase dada às 

áreas de Desenvolvimento e Operações da empresa (58,4%), fato este reforçado pela carta 

introdutória ao relatório de 1967, quando é dito: 
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" ... Sem outra perspectiva, que não a do desenvolvimento, a fim de que gerações 

futuras não sejam condenadas ao desencanto e não nos julguem indiferentes a uma 

aflição que nos competia evitar, estamos empenhando forças e recursos para que, em 

tempo oportuno, a Embratel atenda a elevada destinação da implantação do sistema 

Nacional de Telecomunicações." (Relatório Anual, 1967, Introdução, p: 1, grifo 

nosso) 

o relatório de 1969 apresenta urna estrutura bem semelhante aos dois primeiros. Composto de 11 

páginas, apresenta cerca de 6,5 páginas (59%) voltadas à descrição das implantações de rede, bem 

como ao início da operação comercial da empresa. A preocupação com a sociedade brasileira é 

explicitada aos acionistas conforme trecho citado nas conclusões: 

(iA implantação do Sistema Nacional de Telecomunicações pela Embratel vem 

propiciando a todos os setores de nossa terra considerável alargamento dos seus 

meios de ação. As oportunidades educativas que em breve decorrerão de sua 

utilização permitirão a divulgação dos conhecimentos através de programas 

instrutivos e culturais .... "(Relatório Anual, 1967, p: 11, grifo nosso) 

o relatório de 1969 apresenta ainda o primeiro registro do processo de formação de técnicos da 

empresa, quando cita: 

"Prosseguiram os estágios de treinamento para engenheiros no país e no exterior, 

aprimorando o conhecimento desses engenheiros nos equipamentos em 

implantação. Nos cursos de treinamento para pessoal de nível médio, foram 

preparados mais de 200 técnicos nas áreas de transmissão, comutação, televisão, 

fontes de energia e facilidades. " (Relatório Anual, 1969: 8, grifo nosso) 
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Os relatórios de 1970 e 1971 são focados exclusivamente na implantação da infraestrutura e redes de 

comunicações internacionais. Não há qualquer outra menção às outras realizações da empresa. O 

relatório de 1972 já apresenta em uma estrutura melhor trabalhada em relação aos que o 

antecederam, já demonstrando uma preocupação da empresa em sua apresentação. A versão 

pesquisada é apresentada em inglês, mostrando a intenção da empresa em mostrar suas realizações 

também para outros países. Como os relatórios anteriores, apresenta um foco nas realizações 

técnico-operacionais, já que da sua composição de 20 páginas, apresenta em 11,5 páginas (57,5%) 

as realizações da rede, indicadores de crescimento de serviços, bem como futuros projetos. O 

espaço destinado à área administrativa é o maior até então registrado, correspondendo a cerca de 1 

página do relatório. Apresenta-se aí a grande preocupação da empresa em divulgar a sua atuação 

nos processos de administração de recursos humanos, não só no que diz respeito aos aspectos 

sociais, como também na formação de um quadro de pessoal em condições de levar a frente as 

metas da empresa. 

Em relação aos processos de aquisição de conhecimento, o relatório deixa claro que o ano de 1972 

foi marcado por uma intensa atividade na área de treinamento, cujo objetivo maior era a formação 

de um quadro técnico devidamente habilitado a operar e manter o sistema implantado e em 

implantação. Para isto, pela primeira vez, é implantada uma estrutura voltada exclusivamente para 

treinamento, a fim de, conforme citado na página 14, se "resolver deficiências existentes no 

processo e facilitar o desenvolvimento dos processos de treinamento .... "(Relatório Anual, 1972: 14). 

O relatório registra ainda a evolução do quadro de pessoal da Embratel, bem como sua distribuição 

por nível de escolaridade, e os treinamentos realizados, no Brasil e no exterior. Estas informações 

são mostradas nas Figuras 10 a 12, a seguir: 



Figura 10: Categorização do quadro de pessoal por escolaridade -1972 
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Figurall: Empregados treinados no exterior - 1972 
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Figura 12: Empregados treinados no Brasil - 1972 
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Considerando o total de empregados treinados no Brasil e no exterior, em relação ao quadro total, 

observa-se um percentual de pessoas treinadas da ordem de 16%. Caso a referência seja apenas para 

o treinamento de técnicos e engenheiros, este percentual sobe para 23%, o que demonstra a 

prioridade dada à formação do staf! técnico da empresa. Todos os números apresentados fazem 

menção apenas à quantidade de pessoas treinadas e cursos realizados, não havendo qualquer citação 

em relação aos custos envolvidos nestes treinamentos. 

o relatório de 1973 inicia fazendo uma breve abordagem do crescimento econômico observado 

durante este ano (aumento do PIB em 11,4%), o que acarretou uma grande demanda por serviços de 

telecomunicações. A descrição dos desafios então vislumbrados para as áreas de Operação e 

Administração demonstram mais uma vez a necessidade da implementação de processos de 

aquisição de conhecimento como um dos fatores fundamentais para a obtenção das metas traçadas, 

conforme textos descritos a seguir, quando são vislumbradas metas para algumas áreas da empresa. 

"Operação: objetivando munir a Empresa de uma estrutura de apoio capaz de lhe 

conferir maior velocidade de execução de decisões e de lhe permitir uma gradativa 

descentralização de prestação de serviço. Este esforço é subsidiado por uma 

mobilização intensiva de recursos humanos de capacitação profissional nivelada à 

dos quadros da iniciativa privada e dos grandes centros mundiais de 

telecomunicações, como também pela concentração maciça, nessa área, de uma 

significativa parcela de contingente técnico. 

Administração: vislumbrando novos patamares organizacionais em vista das 

exigências trazidas pela expansão e sofisticação de serviços. O treinamento e a 

atualização de executivos de nível superior e a introdução de novos métodos 
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gerenciais tornaram-se preocupações permanentes. A Embratel hoje administra por 

objetivos, filosofia indispensável à complexa atividade de garantir ao país um insumo 

básico ao seu progresso. ". (Relatório Anual, 1973: Apresentação, grifo nosso). 

Em 1973 a empresa registrou um quadro com 5.827 funcionários, dos quais 841 com nível superior 

(14,4% do efetivo), entre eles 456 engenheiros. O número de pessoas treinadas por especialização é 

expresso na figura 13 a seguir. 

Figura 13: Treinamentos realizados em 1973 por especialização 
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Fonte: Relatório Anual Embratel, 1973 
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Como pode ser visto pelos dados explicitados, o ano de 1973 continuou a ser marcado por uma forte 

tendência ao treinamento técnico-operacional. Porém, já começam a ser manifestados claros 

movimentos no sentido de se preparar um staff mais gerencial, pois do total de participantes dos 

cursos administrativos, 286 ocupavam alguma função de liderança, totalizando um total de 10.000 

homenslhora de treinamento neste segmento. Esta preocupação na formação gerencial vai ao 

encontro da necessidade de se ter pessoas bem preparadas nas funções de liderança, não só na 

obtenção das metas, como também na formação, desenvolvimento e disseminação da aprendizagem. 

O relatório de 1974 voltou a ser editado em uma versão em inglês, porém, diferentemente das outras 

apresentadas nesta língua, traz uma descrição detalhada das atividades desenvolvidas por todas as 

áreas da empresa. Um capítulo, com o título Desenvolvimento de Recursos Humanos, é 
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apresentado, ressaltando a importância e a preocupação da empresa no desenvolvimento desta área, 

como é mostrado no trecho a seguir. 

''As atividades da Embratel requerem um alto grau de especialização técnica, 

quando comparadas com outras atividades. Este fato por si só demonstra a 

importância dos recursos humanos para a empresa. A extensão do problema pode 

ser avaliada pela simples constatação pelo número de empregados espalhados pelo 

país em 31/12/1974: 6.916, dos quais 862 de nível superior." (Relatório Anual, 1974, 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, grifo nosso) 

Neste ano, destacam-se as seguintes atividades no segmento de desenvolvimento da aprendizagem: 

./ Criação da biblioteca 

./ Implementação de convênios com Universidades para início de programas on the job 

trainning. 

./ Início de programas de estágio, quando nesta primeira etapa foram recebidos 59 

estagiários na especialidade de engenharia de telecomunicações . 

./ Lançamento de um veículo de comunicação interna com o objetivo de divulgar os 

principais pontos da organização, assim como desenvolver um "espírito de 

comunidade na companhia". 

A preocupação com o treinamento gerencial continuou presente no ano de 1974, quando foram 

realizados 29 seminários voltados para 419 pessoas em função de liderança. A figura 14 a seguir 

mostra a distribuição e quantidade de pessoas treinadas. 



Figura 14: Treinamentos realizados em 1974 por especialização 
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A preocupação com a formação gerencial continua explícita, como também a preocupação com a 

formação e o aperfeiçoamento do pessoal de nível técnico. A inauguração de um veículo de 

comunicação na companhia também demonstra a preocupação da direção da empresa em se ter uma 

forma de disseminação das informações dentro do ambiente empresarial. 

o ano de 1975 marcou o 100 aniversário da empresa. Na linha de uma empresa voltada para a 

implantação de uma rede básica de telecomunicações, cerca de 80% do relatório deste ano é voltado 

para a descrição de indicadores de crescimento da planta. Os outros 20% procuram descrever a 

realização das outras áreas da empresa. No seu capítulo 4, intitulado de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos, o relatório apresenta, entre outras, as principais atividades desenvolvidas no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de aprendizagem. O quadro de pessoal existente 

em 31/12/1975 era de 6.767 empregados, dos quais 1.033 de nível superior (15,2%). A redução em 

relação ao ano anterior deveu-se à transferência de algumas funções até então exercidas pela 

Embratel para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Entre as principais realizações da área 

destacam-se: 
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./ Preparação de material didático de autoria de diversos especialistas da empresa, com 

o objetivo de se criar um material de apoio de ordem prática, até então inexistente no 

mercado acadêmico brasileiro . 

./ Realização de programas de estágio para 123 participantes de nível superior e 62 de 

nível médio em 17 especialidades profissionais, além de se expandir o período de 

estágio para 13 meses . 

./ Descentralização das atividades de treinamento com a criação do cadastro de fontes 

de treinamento, para a identificação de entidades aptas a prestar serviços de 

treinamento à Embratel em todo o país, no que diz respeito à formação técnico

operacional de seus funcionários . 

./ Implantação de cursos por correspondência . 

./ Criação Fundação Embratel de Seguridade Social ( TELOS ), "fato de grande 

Significado para a segurança e bem estar dos funcionários da Empresa". (Relatório 

Anual, 1975: 7). 

A figura 15, a seguir, apresenta os treinamentos realizados em 1975, por área de atuação. Destaca

se ainda a realização de treinamento gerencial para 205 participantes em funções de liderança. 



Figura 15: Treinamentos realizados em 1975 por especialização 
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A apresentação do relatório de 1976 é dividida em duas partes. Na primeira é apresentado o 

desempenho técnico-operacional, parte esta dividida em quatro capítulos. A segunda parte é o 

relatório da Diretoria, onde são apresentados os resultados financeiros observados durante o ano. 

No capítulo 111 da primeira parte são apresentadas as realizações na área de Recursos Humanos. Ao 

fmal do exercício, o quadro da empresa era composto por 7.641 funcionários, dos quais 1.189 de 

nível superior (15,6%). São explicitadas algumas preocupações em relação ao processo de 

valorização de pessoal, principalmente aqueles voltados para as atividades técnicas. Entre as 

medidas citadas, está o reexame das faixas salariais, tornando-as compatíveis com aquelas 

observadas no mercado. Em relação às atividades de treinamento, pela primeira vez são citados os 

valores investidos. Em 1976 o total gasto nestas atividades representou o equivalente a 0,7% da 

receita bruta da empresa, dos quais 85% foi alocado à área técnico-operacional. Como controle do 

processo de treinamento também é citada a criação do Cadastro de Pessoal Treinado, o qual seria 

utilizado como "suporte à modulação no levantamento de necessidade de treinamento" (Relatório 

Anual, 1975: 22). Foi registrado um total de 558.800 homenslhora em treinamento, contemplando 

4.958 treinandos, acarretando em uma média de 112 horas/treinando. Foi dada continuidade à 
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utilização dos cursos por correspondência, cujo enfoque deste ano abrangeu tanto a área técnica 

quanto a administrativa. Houve, ainda, a implementação de programa de estágio, onde foram 

recebidos 210 novos estagiários, dos quais 98 de nível superior. 

Não foram localizados os relatórios de 1977 e 1978. O relatório de 1979, a exemplo do que foi 

observado no relatório de 1976, é dividido em duas partes, sendo a primeira voltada à apresentação 

do desempenho técnico-operacional, e a segunda ao relatório da administração. A composição é 

aproximadamente equivalente, ou seja, a quantidade de páginas voltadas à apresentação do 

desempenho técnico-operacional corresponde à metade do total de páginas do relatório, marcando 

mais uma vez a importância dispensada aos indicadores de expansão de rede. No capítulo IH da 

primeira parte, são apresentadas as realizações da área de recursos humanos. Ao final deste ano, o 

efetivo da empresa chegou a 8.752 empregados, dos quais 1.393 de nível superior (15,9% do 

efetivo). Processos de aprimoramento na obtenção e manutenção de recursos humanos foram 

implementados, de forma "compatível com o desempenho preconizado nas diretrizes gerais da 

empresa" (Relatório Anual, 1979: 22). Entre estas medidas pode ser citada a reformulação da 

sistemática de avaliação de desempenho, buscando uma maior ênfase no fator produtividade. Pode 

ser citado também o início do estudo para a definição de uma política assistencial, em complemento 

aos programas de benefício já existentes, visando ao aumento da produtividade e à diminuição da 

evasão de pessoal. Na área de treinamento duas questões foram trabalhadas: a implementação de 

programas voltados para o início da digitalização da rede, em função da evolução tecnológica, e o 

desenvolvimento da capacitação gerencial dos empregados. Nestas atividades registrou-se no ano 

um investimento equivalente a 1,2% da receita operacional, distribuído em 1.016 atividades, nas 

quais foram contemplados 12.612 treinandos, totalizando 598.571 homens/hora, o que representa 

uma média de 47,4 horas/treinando. É ainda registrada a realização de atividades sócio-culturais, 
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voltadas para a integração dos empregados por meio de atividades sócio-recreativas. Em 1979 

houve a participação de cerca de 18.000 empregados e dependentes nestas atividades. 

o relatório de 1980 voltou a ser editado em uma versão em inglês, dividido em duas partes, sendo a 

primeira voltada para os indicadores financeiros, e a segunda para a apresentação dos indicadores 

físicos operacionais. As realizações da área de recursos humanos são apresentadas no capítulo IV 

da segunda parte. A empresa chegou ao final de 1980 com um efetivo de 9.406 empregados. O ano 

de 1980, a exemplo de 1979, foi marcado pela necessidade de adequação do quadro de pessoal ao 

início da digitalização da rede. Assim, 1.064 atividades de treinamento foram realizadas, 

contemplando 9.069 treinandos, em um total de 825.764 homens/hora, o que acarretou em uma 

média de 91 horas/ treinando. O ano de 1980 foi marcado também pela implementação do novo 

sistema de informações de pessoal, o qual passou a permitir o registro individual das informações de 

cada empregado, facilitando assim, o gerenciamento mais eficaz do processo de administração de 

pessoal. 

O relatório de 1981 voltou a ser editado em português, porém ainda no formato já observado nos 

anos anteriores, ou seja, dividido em duas partes, sendo a primeira voltada para a apresentação dos 

indicadores físico-operacionais, e a segunda para os indicadores de desempenho financeiro. Na área 

de recursos humanos, a empresa chegou ao final de 1981 com um efetivo de 9.516 empregados. A 

fim de se preparar o "corpo técnico da empresa para os desafios impostos pelas atuais 

transformações tecnológicas ... " (Relatório Anual, 1981: 25), foi investido em atividades de 

treinamento o equivalente a 1,34 % da receita operacional do ano, sendo realizadas 894 atividades 
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de treinamento, contemplando 9.677 treinandos, em um total de 599.220 homenslhora, acarretando 

em uma média de 61horas/treinando. 

o relatório de 1982 mantém a estrutura da divisão em duas partes, idêntica aos dos anos anteriores. 

No capítulo que aborda as realizações da área de recursos humanos, os principais fatos ressaltados 

chamam a atenção para a melhoria do plano de assistência médica, demonstrando uma preocupação 

da empresa com o bem-estar de seus funcionários. Em relação às atividades de treinamento, o 

investimento observado no ano foi o equivalente a 1,5% da receita operacional líquida, o que 

proporcionou a realização de 1.117 atividades, contemplando 13.130 treinandos, em um total de 

806.925 homens/hora, acarretando em uma média de 61,4 horas/ treinando. A empresa chegou ao 

final deste ano com 10.216 empregados. 

o relatório de 1983 apresenta uma mudança estrutural em relação aos anteriores. Ao invés de uma 

estrutura dividida em duas partes, ele destaca em uma terceira parte o desempenho das atividades de 

apoio, dentre elas, as atividades voltadas para a administração de recursos humanos. Apesar de 

haver um reconhecimento de que o compromisso básico de se implantar um sistema nacional de 

telecomunicações ter sido cumprido (Relatório Anual, 1983: 3), a mensagem da Diretoria aos 

acionistas ressalta o papel da empresa, como entidade estatal, de se "resgatar a situação de 

dependência tecnológica de país do Terceiro Mundo, contribuindo para dotar o Brasil de recursos 

humanos especializados e condições industriais não só para absorver a tecnologia estrangeira hoje 

existente - e ainda importada - mas, principalmente, para desenvolver uma tecnologia de 

características marcadamente nacionais." (Relatório Anual, 1983: Introdução). No capítulo 

relativo ao desempenho das atividades de apoio, o relato da área de administração de pessoal dá um 
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especial destaque ao crescimento do efetivo de empregados, o qual cresceu 4,7% entre 1979 e 1983, 

enquanto os serviços da empresa apresentaram um crescimento de 16% no mesmo período. A 

empresa chegou ao fmal deste ano com um efetivo de 10.538 empregados. A Tabela 2, a seguir 

apresenta a evolução do quadro de pessoal, por nível de escolaridade entre 1979 e 1983. 

Tabela 2: Evolução do Nível de Escolaridade 1979-1983 

% do Efetivo 
Nível Básico Nível Médio Nível Superior 

I 1979 53 32 15 
I 1983 47 37 16 

Fonte: Relatório Anual Embratel, 1983 

Em função da evolução tecnológica cada vez mais crescente, foram realizadas em 1983 1.065 

atividades de treinamento, contemplando 10.499 treinandos, em um total de 585.950 homens/hora, o 

que representa uma média de 55,8 horas/treinando. 

o relatório de 1984 é composto por 48 páginas, divididas em três partes, estrutura esta idêntica a 

observada no relatório de 1983. Já é nítida a preocupação da empresa em apresentar de uma forma 

bem explícita os seus resultados financeiros, da mesma forma com que são apresentados os 

indicadores operacionais. Estas duas partes representam 56% e 37%, respectivamente, do relatório. 

Os outros 7% dizem respeito ao relato do desempenho das atividades de apoio, dentre elas, as 

atividades de recursos humanos. A empresa atingiu ao final de 1984 um quadro de 1l.139 

empregados, dos quais 16,7% de nível superior, 38,6% de nível médio e 44,7% de nível básico. Na 

introdução do capítulo referente à administração dos recursos humanos, é feito o relato a seguir: 
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"Os recursos humanos na Embratel representam uma importância fundamental para 

a consecução dos objetivos da empresa, tendo em vista o alto nível tecnológico 

exigido, permanentemente, no desenvolvimento e manutenção da qualidade dos 

serviços de telecomunicações. " (Relatório Anual, 1983 :46). 

No que diz respeito às atividades de treinamento, o ano de 1984 foi marcado pela realização de 

1.255 atividades deste tipo, contemplando 11.077 treinandos, totalizando 780.401 homens/hora, 

representando uma média de 70,45 horas/treinando. 

o ano de 1985 marcou a comemoração do 20° aniversário da empresa. Na carta introdutória do 

relatório deste ano é citado que: 

"A Embratel transcendeu os limites da Empresa, na medida em que liderou o 

processo de modernização das telecomunicações, incentivando a nascente indústria 

eletrônica nacional. Em seus quadros, também, forjou-se uma geração nova de 

profissionais que hoje colaboram na gestão de grande número de empresas do setor 

de telecomunicações. "(Relatório Anual, 1985: Mensagem do Presidente). 

Com um total de 11.452 empregados, dos quais 2.061 com nível superior (18%), o ano de 1985 

representou para a área de treinamento um investimento de cerca de 0,9% da receita líquida 

operacional, proporcionando a realização de 1.224 atividades, com a participação de 11.320 

treinandos. Ainda em função da transição tecnológica, as atividades de treinamento ainda se 

focaram muito nas técnicas digitais e informática. Especificamente nesta última área, até 1985 cerca 

de 8.000 empregados já haviam sido treinados. 
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o ano de 1986 foi marcado por um expressivo crescimento da economia, em função do Plano 

Cruzado. Os serviços prestados pela Embratel cresceram 24% (Relatório Anual, 1986: Mensagem 

do Presidente). A empresa apresentou neste ano um resultado bastante expressivo. O Lucro 

Líquido atingiu 38% da Receita Operacional Líquida. Apesar de tamanho crescimento, o quadro da 

empresa chegou ao final deste ano com um efetivo de 11.849 empregados. Entre 1976 e 1986 os 

serviços da empresa apresentaram um crescimento de 450%, enquanto o quadro de pessoal cresceu 

47% (Relatório Anual, 1986: 16). O ano de 1986 representou ainda uma queda nas atividades de 

treinamento em relação ao ano anterior. Foram realizadas 1.225 atividades de treinamento, com a 

participação de 10.096 treinandos. 

Os relatórios de 1987 e 1988 são voltados exclusivamente para a apresentação dos indicadores 

econômico-financeiros e de crescimento da planta instalada. F oi registrado ao final de cada ano 

citado um efetivo de 11.970 e 12.051 empregados, respectivamente. 

Em 1989 é identificada pela primeira vez a preocupação da empresa em oferecer à sociedade, 

serviços de qualidade, e não apenas com foco em quantidade. Esta preocupação toma-se evidente 

na introdução do relatório do citado ano, no qual a Mensagem do Presidente, é ressaltado que "o 

compromisso primordial da empresa continuará sendo o de oferecer serviços de telecomunicações 

em quantidade e qualidade requeridas pela sociedade brasileira." (Relatório Anual, 1989: 

Mensagem do Presidente). Este relatório, nos mesmos moldes dos apresentados nos dois anos 

anteriores, é fortemente focado na apresentação dos indicadores econômico-financeiros e de 

crescimento da planta. Ao final de 1989 o efetivo da empresa era de 12.087 empregados. 
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o relatório de 1990 apresenta pela primeira vez a palavra "cliente". O conceito da competitividade 

já se começa a manifestar. O novo quadro que se aproximava na década que estava se iniciando já 

deixava claro como a empresa deveria encarar esta nova realidade. Tal quadro é explicitado na 

introdução do relatório, quando na Mensagem do Presidente é dito: 

" ... Para isso, torna-se indispensável promover a expansão acelerada da rede, até 

alcançar densidade telefônica compatível com o estágio de desenvolvimento 

pretendido. Ao mesmo tempo, teremos que digitalizar a infra-estrutura básica, de 

forma a possibilitar a oferta de serviços necessários aos segmentos mais modernos 

da economia, promovendo redução de custos e aumento da competitividade. É 

imperioso, sobretudo, adotar critérios e medidas que reduzam substancialmente os 

prazos no atendimento a clientes. Queremos deixar claro que a empresa encara 

este novo quadro que se avizinha com otimismo e que renova seu compromisso 

permanente de tornar a prestação de serviços mais moderna e diversificada, sempre 

tendo como objetivo um melhor atendimento aos clientes. " (Relatório Anual, 1990: 

Mensagem do Presidente, grifo nosso) 

Neste ano, a Embratel já é publicamente reconhecida como uma empresa de qualidade por seus 

serviços prestados, tendo sido premiada pela sexta vez como a melhor prestadora de serviços 

públicos do Brasil. 

O relatório de 1991 é apresentado em uma linha bem parecida com o de 1990, chamando a atenção 

para indicadores que se tomaram mais nítidos no início da década como, por exemplo, os de 

aumento da produtividade. Com um crescimento de quadro de pessoal cada vez mais reduzido, 

contrastando com crescimento percentual na prestação de serviços, os índices de produtividade 

começaram a ser explicitados. O ano de 1991 fechou com um aumento de produtividade de 4,38%, 



80 

contra 2,72% observados no ano anterior. O efetivo de pessoal observado da empresa ao final do 

ano foi de 11.208 empregados. 

O relatório de 1992 é apresentado por um Presidente que tomou posse em dezembro daquele ano. 

No entanto, sua mensagem de introdução é iniciada com o seguinte parágrafo: 

"Em 17 de dezembro de 1992, ao assumir a Presidência da Embratel, enfatizei a 

importância dos recursos humanos da empresa, sua capacidade de executar projetos 

de telecomunicações, seu plano estratégico e a preocupação de prestar cada vez 

melhores serviços à sociedade brasileira." (Relatório Anual, 1992: Mensagem do 

Presidente) 

Pelo discurso apresentado e pelo que foi relatado de realizações na área de aquisição e 

desenvolvimento de conhecimento nos quatro anos anteriores, anunciava-se uma nova era na área de 

gestão de conhecimentos na Embratel. Na visão da nova administração, " ... A Embratel requer, por 

definição, corpo técnico de alta qualificação. A renovação e o aperfeiçoamento dos recursos 

humanos impõem-se como condições fundamentais para que seja assegurada a eficiência 

conquistada nos seus 27 anos de existência .... " (Relatório Anual,: 1992: Mensagem do Presidente, 

grifo nosso). Durante este ano, foi dada uma grande ênfase nos processos de treinamento voltados à 

gestão da qualidade, seguindo uma tendência observada em várias empresas no início da década de 

90. Ao final de 1992, a Embratel contava com um efetivo de 11.049 empregados. 

A preocupação com a qualidade e a produtividade marcou a apresentação do relatório de 1993. 

Chamando a atenção para o fato de o mundo, e em particular a sociedade brasileira estar alerta para 

a necessidade do crescimento auto-sustentado das empresas, o citado relatório apresenta que o 
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índice de produtividade médio atingido no período entre 1977 e 1992 foi de 2,51 %, enquanto que o 

observado em 1993 atingiu 4,39%. Tal fato levou a empresa a ser reconhecida como " ... líder na 

modernização tecnológica, líder na prestação de serviços confiáveis e de qualidade, líder na 

construção da novíssima idade da informação, ao colocar sua tecnologia, sua aptidão, seus 

serviços, suas conquistas e seus resultados à disposição de todos, o tempo todo, em todo o 

país. "(Relatório Anual, 1993: Mensagem do Presidente). Além das metas voltadas para qualidade e 

produtividade, o ano de 1993 foi marcado por várias iniciativas na área de recursos humanos. 

Dentre elas, pode-se destacar: 

./ Carga horária média de 80 horas dedicada a treinamento, duplicando em relação ao ano 

anterior. 

./ Investimentos em atividades de treinamento da ordem de US$ 8 milhões, duplicando em 

relação ao ano anterior. 

./ Reativação do programa de desenvolvimento gerencial 

./ Implementação de programas internos de divulgação tecnológica 

./ Extensão do programa de treinamento na Gestão da Qualidade Total, chegando a um 

total de 3. O 1 O empregados treinados . 

./ Realização de atividades de treinamento contemplando 7.592 empregados, 

aproximadamente o dobro do número observado no ano anterior. 

./ Reativação do programa de estágios, quando foram admitidos 190 novos estagiários, 

assim como a reativação dos programas de pós-graduação. 
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o ano de 1994 representou profundas mudanças no cenário econômico brasileiro, devido à 

implantação do Plano Real. Aliado a outros fatos observados no contexto internacional, onde já 

se fazia sentir os efeitos do processo de globalização, a Direção da Embratel já percebia a 

necessidade de se implementar medidas administrativas, no intuito de iniciar uma mudança no 

rumo gerencial da empresa. No capítulo que apresenta as realizações da Administração Geral, 

em seu relatório de 1994, tal preocupação é explicitada, quando é dito que: 

" ... a Embratel, acompanhando as mudanças acentuadas do limiar do novo século, 

inicia um importante movimento de renovação das práticas de organização e gestão 

empresarial, complemento das profundas e imediatas inovações tecnológicas que a 

empresa vem adotando[ . .]Assim, é dada continuidade ao programa de valorização 

da sua mão de obra, através de um permanente incentivo à formação e atualização 

técnico-científica" (Relatório Anual, 1994: 23). 

A preocupação com a formação, atualização e melhor aproveitamento do corpo funcional pode ser 

verificada por meio das seguintes ações: 

../ Implementação de programas de remanejamento de pessoal, referente a postos de 

trabalho em desativação decorrentes das inovações tecnológicas . 

../ Carga horária média de 180 horas/ treinando nas atividades de treinamento (6,37%) . 

../ Investimento em treinamento de um valor equivalente a 1,31 % da receita líquida 

operacional. 

../ Realização de treinamento, em nível de pós-graduação, em negociação internacional. 

../ Manutenção do programa de treinamento na Gestão da Qualidade Total, com a 

implantação de convênios com instituições de ensino. 
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./ Implementação de programas de estágio para estudantes de nível superior e nível médio, 

com um total de 200 participantes . 

./ Implementação de programas de pós-graduação, com a participação de 70 bolsistas em 

nível de Mestrado e Doutorado. 

Cabe destacar também, a preocupação em qualificar pessoas para o desempenho de atividades junto 

a clientes. Assim, o ano de 1994 também foi marcado pela implementação de programas de 

capacitação comercial, com a realização dos cursos intitulados "Engenharia de Apoio à 

Comercialização" e "Emergencial de Capacitação Comercial". Ao final deste ano a empresa 

contava com um efetivo de 12.113 empregados. 

Ao final deste período, a Embratel começou a preparação para a sua privatização. Nestes primeiros 

30 anos, a empresa ficou marcada pela sua função básica de construir um sistema nacional de 

telecomunicações. Baseado nos indicadores citados na Figura 1, é apresentada a seguir, uma análise 

do processo da gestão do conhecimento neste período. 

a) Aquisição de Conhecimentos Externos 

• Aquisição de novos profissionais 

T ornando como base o conceito apresentado por Davenport e Prussak (1998), o processo de 

aquisição de conhecimento se faz necessário quando o conhecimento representa uma novidade para 

a organização. No caso da Embratel, por ter passado por uma etapa de formação, a opção recaiu na 
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preparação de profissionais qualificados para o desempenho das suas atividades, ou seja, a empresa 

desencadeou um marcante processo de recrutamento. Na documentação analisada tal fato pode ser 

verificado pelas seguintes citações: 

./ Evolução do quadro de pessoal - Relatórios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 

1981 , 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 

A Figura 16, a seguir, apresenta a evolução do quadro de pessoal da Embratel, entre 1966 e 1994. 

Figura 16: Evolução o quadro de pessoal da Embratel- 1966/1994 
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Fonte: Relatórios Anuais da Embratel, 1967-1994 

Com variação negativa apenas em dois anos, percebe-se uma clara evidência e preocupação da 

empresa na aquisição de novos profissionais para o exercício de suas atividades. Este crescimento é 

bem mais intenso nos primeiros 15 anos (1965-1980), quando o plano básico da rede ainda estava 

em implantação. Como este primeiro período estudado foi marcado pela formação da empresa, pela 

implantação da sua rede, e por períodos de transformação tecnológica, particularmente no início da 

década de 80, os dados apresentados mostram uma forte evolução do quadro de pessoal, o que leva a 

concluir que o indicador de aquisição de novos profissionais esteve presente neste período. 
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• Associação com outras empresas 

Não foi verificado na documentação pesquisada, e nem nas entrevistas realizadas, qualquer 

evidência relativa a associações com outras empresas, neste período, nos levando a considerar que 

este indicador esteve ausente no período. 

b) Processos de Aprendizagem 

• Desenvolvimento de Competências 

Como é dito em Dutra (2001), competência é o conjunto de aptidões que permitem a execução das 

atividades no dia-a-dia. Por se tratar de uma empresa em formação, e carente de um perfil de 

profissional não existente no mercado de meados de década de 60, a Embratel investiu 

significativamente na formação da competência necessária dos seus profissionais, intensificando as 

atividades de treinamento, por meio de contratos com fornecedores ou por meio de parcerias com 

instituições de ensino. Na documentação analisada tal fato pode ser verificado pelas seguintes 

citações: 

./ Formação do quadro de pessoal - Relatórios de 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 

1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1992,1994 

./ Programas de Estágio - Relatórios de 1969, 1972, 1975, 1976, 1993 

./ Atividades e investimento em treinamento - Relatórios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 

1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1992, 1993,1994 
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A Figura 17, a seguir, apresenta a quantidade de treinandos em relação ao número de funcionários, 

entre 1972 e 1994. 

Figura 17: Número de Treinandos versus Número de Empregados - 1967/1994 
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Fonte: Relatórios Anuais Embratel, 1967-1994 

Percebe-se um crescimento no percentual de pessoas treinadas entre 1972 e 1980, período no qual a 

empresa estava na implantação da sua rede básica. Na primeira metade da década de 80, observa-se 

novamente um crescimento na quantidade de pessoas treinadas, motivadas pelas mudanças 

tecnológicas provocadas pela digitalização da rede. A grande lacuna está entre 1988 e 1993, quando 

não foram encontrados registros das atividades de treinamento. 

A Figura 18, a seguir, apresenta o número de homens/hora envolvidos em atividades de treinamento 

neste período de estudo. Não foram localizados os dados relativos aos anos de 1977 e 1978 e ao 

período compreendido entre 1985 e 1994. 



Figura 18: HomenslHora em treinamento Embratel- 1975/1984 

900000 

800000 
700000 

600000 

500000 
400000 

300000 

200000 

100000 

o 

,--- r-- ,--- - -

- I-- I-- - -
- - I-- I-- - -
- - I-- I-- - -

- - I-- I-- - -

- - I-- I-- - -

'-;-

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

I_ Homens/hora em Treinamento I 

Fonte: Relatórios Anuais Embratel, 1967-1994 

87 

Apesar das informações relativas aos anos de 1977 e 1978 não terem sido encontradas, observa-se 

urna intensa atividade de treinamento entre1975 e 1980, retomada a partir de 1982, após urna queda 

em 1981 , permanecendo intensa até 1984. 

Nas entrevistas realizadas, foram encontradas algumas evidências sobre este processo de 

desenvolvimento de competências deste período, conforme exposto a seguir: 

"O que poderíamos dizer que a maior característica do período estatal era a 

responsabilidade que a empresa tinha no processo de formação de pessoal. Pelo fato 

da Embratel ter sido pioneira na implantação de várias tecnologias na área de 

telecomunicações, ela trouxe para si esta responsabilidade na formação de mão de 

obra de qualidade, principalmente pelo fato de que a formação requerida não era 

facilmente encontrada em escolas. " (Vice Presidente de Recursos Humanos) 

"Esta característica era realmente muito interessante, ou seja, a empresa formando 

o pessoal com as características que ela precisa. Isto mudou muito! Não sei quem 



88 

implantou esta política de treinamento nos primórdios da empresa, mas isto foi feito 

de umaforma muito brilhante. "(Gerente Geral de Compensação e Seleção) 

"Isto também foi uma das características do próprio processo de implantação das 

redes, que representava um grande desafio. As soluções que a Embratel estava 

implementando foram inclusive questionadas pelos japoneses, pois em função das 

particularidades de um país de dimensões continentais como o Brasil, várias das 

soluções implementadas eram inéditas no mundo. Daí, a necessidade de se ter 

pessoal com características próprias e formação bem específica. A Embratel trouxe 

para ela a responsabilidade por esta formação. "(Gerente Geral de Desenvolvimento 

de Recursos Humanos) 

Na visão dos profissionais de recursos humanos a Embratel investiu significativamente na formação 

do seu quadro de profissionais, até pelo fato de necessitar de profissionais com uma formação bem 

específica e não existente no mercado. Em outros trechos das entrevistas realizadas, tal visão pode 

ser confirmada, inclusive comparando-se a importância dada pela Embratel ao assunto, quando 

comparada com outras empresas do Sistema Telebrás. 

" ... Posso falar isso porque estou na Embratel há quatro anos e a Embratel sempre 

teve uma áurea que sempre chamou a atenção. Era nítido para as outras empresas 

do Sistema Te lebrás, da preocupação existente na Embratel com o processo de 

formação de seus quadros. As outras empresas também tinham esta preocupação, 

mas sem a profundidade que existia na Embratel. .. "( Vice Presidente de Tecnologia e 

Operações) 

"Vou comentar do que me lembro, pois ingressei na empresa em 1979, na área de 

treinamento. O que pude observar é que na época que fui admitida, a empresa 

estava exatamente em uma época de transição, pois estava sendo inicializado o 

programa de digitalização da rede. Era uma fase em que o treinamento por 

correspondência estava chegando ao fim. Como o primeiro período que está sendo 

analisado é relativamente longo, cerca de 30 anos, poderia dizer que a Embratel se 
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destacou como uma empresa formadora de profissionais, com resultados fantásticos 

para a sociedade. O reflexo do processo de formação dos profissionais da Embratel 

podia ser visto, inclusive, no meio acadêmico, com claras influências sobre o 

curriculum das várias das Escolas Técnicas e Universidades" (Gerente Geral de 

Compensação e Seleção) 

Portanto, percebe-se que na percepção dos gerentes entrevistados, a Embratel sempre teve um perfil 

muito voltado para a formação do seu quadro de pessoal, coincidindo, desta forma, com os dados 

coletados nos documentos analisados. Assim, concluímos que o processo de desenvolvimento de 

competências esteve presente no período analisado. 

• Compartilhamento de Experiências 

Huber (1991) afirma que uma das formas de otimização da aprendizagem passa pela divulgação e 

compartilhamento do conhecimento. Na documentação analisada não foi encontrada nenhuma 

menção desta categoria no processo de formação da gestão do conhecimento. Nas entrevistas 

realizadas, a única menção feita foi para um documento chamado Boletim de Informações Técnicas 

( BIT ), existente por volta de 1982, conforme explicitado no texto a seguir. 

" ... Lembro-me que por volta de 1982 tínhamos um documento interno chamado BIT, 

e aí o pessoal utilizava este instrumento para a divulgação de informações técnicas. 

Este documento foi extinto .... "(Diretor de Operações de São Paulo) 

Assim, conclui-se que o indicador compartilhamento de experiências esteve ausente no período. 
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• Retenção do Conhecimento 

Senge (1998) afirma que as organizações que pretendem implantar processos de aprendizagem 

necessitam proporcionar ambientes que permitam que as pessoas exerçam a sua capacidade de 

criação, estimulem o trabalho em grupo, e documentem os processos envolvidos. Na documentação 

apresentada, não foi verificada nenhuma menção a processos ou sistemas voltados à documentação 

de procedimentos. Existem apenas algumas informações relativas a questões voltadas ao processo 

de administração de pessoal tais como: 

vi' Criação da Fundação Embratel de Seguridade Social (TELOS), como fator de 

tranqüilidade para os empregados (Relatório de 1975). 

vi' Implementação de programas de integração com a realização de atividades sócio

recreativas (Relatório de 1980) 

vi' Implementação de melhorias na sistemática de avaliação e desempenho de pessoal 

(Relatório de 1983) 

vi' Implementação de melhorias no plano de assistência médica (Relatório de 1984) 

Porém, tais implementações retratam procedimentos comuns à administração de pessoal, 

encontrados em outras empresas estatais da época, não se caracterizando como iniciativas voltadas 

para o processo de retenção do conhecimento. Nas entrevistas realizadas, foi também verificada a 

inexistência de preocupação neste período com a retenção de talentos, conforme constatado no 

trecho a seguir: 

" ... A Embratel sempre teve uma grande preocupação com a formação de pessoal, 

mas nunca teve a preocupação com a perda da mão de obra já treinada." (Vice 

Presidente de Recursos Humanos) 
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Assim, consideramos o indicador de retenção do conhecimento como ausente no período. 

c) Formação do Capital Intelectual 

• Capital Humano 

Stewart (1998) apresenta o capital humano de uma organização como o conjunto de valores 

acumulados no seu quadro funcional, no que concerne à formação de competências, representando o 

conjunto de qualificações e habilidades pessoais, não representando, desta forma, uma propriedade 

da organização. No Relatório Anual de 1985 é citada a liderança da Embratel no processo de 

modernização das telecomunicações, e na alavancagem da indústria eletrônica nacional. Neste 

mesmo relatório, é citado que seus quadros forneceram profissionais que participaram da gestão de 

inúmeras empresas nacionais. A preocupação da empresa com os processos de aquisição de 

profissionais e desenvolvimento de competências também esteve presente neste período, conforme 

exposto. Nas entrevistas realizadas foram constatados alguns relatos que confirmam o 

reconhecimento da existência de capital humano na Embratel, conforme trecho a seguir: 

'A Embratel é o grande celeiro que alimenta o mercado de telecomunicações, no que 

diz respeito aos seus profissionais. Grande parte dos executivos das principais 

empresas, e mesmo aqueles que ocupam cargos gerenciais tiveram passagem pela 

empresa. "( Gerente de Consultoria e Projetos Internacionais) 

Assim, conclui-se que o indicador de formação do capital humano esteve presente no período. 
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• Capital Estrutural 

Conforme já definido no item 4.1 deste texto, o capital estrutural de uma empresa é o conjunto de 

elementos que pertencem legalmente à organização, tais como patentes, rotina, entre outros. Não foi 

constatado na documentação estudada e nem nas entrevistas realizadas nenhum relato sobre 

desenvolvimento de tecnologia, apesar de no relatório de 1983 ter havido uma menção com respeito 

à preocupação com a necessidade de se desenvolver tecnologias nacionais. Tal fato deveu-se, 

talvez, à necessidade de que tal intenção dependeria diretamente da política de desenvolvimento de 

tecnologia do governo, já que a empresa era de controle estatal. Assim, considera-se ausente no 

período o indicador de formação do capital estrutural. 

• Capital do Cliente 

Conforme definido no item 4.1 deste texto, o capital do cliente é composto pelos conhecimentos e 

experiências adquiridas pelo relacionamento com os clientes, permitindo conhecer suas 

necessidades. Criada com um foco eminentemente tecnológico, a empresa passou esta primeira 

etapa de sua vida focada quase exclusivamente nos processos de implantação de rede. Com a 

introdução do conceito de prestação de serviços, vê-se que a palavra cliente aparece pela primeira 

vez no Relatório Anual de 1990. A partir daí, surge a preocupação com os processos de 

atendimento ao cliente, bem como oferecer serviços em quantidade, e também com qualidade, 

conforme citações nos relatórios de 1992, 1993 e 1994. Na verdade, os primeiros anos da década de 

90 marcaram o início da transformação da Embratel de uma empresa de engenharia e operações, 

para uma empresa prestadora de serviços. Este período marcou o início da formação de uma cultura 

voltada para o atendimento ao cliente, a qual provocou reformulação de processos e do perfil do 
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profissional. Esta visão também foi confirmada nas entrevistas realizadas, conforme depoimento a 

seguIr: 

"A primeira mudança observada é que a partir de um determinado momento foi 

percebido que já não bastava mais sermos bons tecnicamente. O aspecto gestão 

começou a tomar importância. Isto começou no início dos anos 90, quando foi 

sentida a necessidade de se migrar para uma cultura voltada para o negócio. " 

(Gerente Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos) 

Assim, considerando o período avaliado, concluímos pela ausência do indicador de capital do cliente 

no período. 

Na Figura 19, a seguir, é apresentado um resumo da análise das categorias da evolução do processo 

de gestão do conhecimento no período 1965 a 1994. 

Figura 19: Análise dos indicadores do processo da gestão do conhecimento na Embratel -

1965/1994 
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Conforme pode ser visto, percebe-se a existência de todos os principais processos, ainda que 

incompletos, do processo da gestão do conhecimento na Embratel no período entre 1965 e 1994. 

5.1.2 Período de 1995 a 1997 

o ano de 1995 iniciou a segunda revolução nas telecomunicações no Brasil. O Congresso Nacional 

aprovou a quebra do monopólio estatal das telecomunicações, iniciando o trabalho de elaboração de 

uma nova regulamentação para o setor, visando ao crescimento, à competição e à privatização das 

empresas operadoras. Para a Embratel, o ano em que comemorou o seu 30° aniversário marcou a 

preocupação em se adequar para esta nova etapa de sua vida empresarial, preparando-se para a 

abertura do mercado, pois passaria a viver em um ambiente competitivo e privado. Tais mudanças 

fizeram parte de direcionamentos empresariais, conforme menção contida na introdução do relatório 

de 1995, quando é dito que: 

" ... Apesar das naturais indejinições ainda existentes, tal fato estimulou os esforços 

que já vinham sendo desenvolvidos pela Embratel, no preparo de seus recursos 

humanos, na reformulação da sua estrutura e na modernização dos seus processos 

comerciais e operacionais .. ". (Relatório anual, 1995: Mensagem do Presidente). 

Neste ano, as realizações da área de recursos humanos estão descritas no capítulo Administração 

Geral do relatório anual. A manutenção de processo visando a um melhor aproveitamento da mão 

de obra é observada no procedimento de remanejamento de empregados ocupantes de funções em 

desativação, decorrentes das inovações tecnológicas. O investimento em atividades de treinamento 

representou, em 1995, o equivalente a 1,07% da receita operacional líquida, proporcionando uma 

carga horária média de 136 horas/treinando. O programa de estágio implementado contemplou 373 

estudantes de nível superior e nível médio. Além disso, foram implementados programas de 
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bolsistas com a participação de 50 profissionais em nível de Mestrado e Doutorado. Ao final deste 

ano a empresa contava com um efetivo de 12.034 empregados. 

Em 1996, a Embratel obteve o maior lucro de seus 31 anos de existência. Este ano também foi 

marcado por profundas alterações em sua estrutura, dando continuidade às mudanças já iniciadas no 

ano anterior. As grandes mudanças incluiram pela alteração do perfil de empresa de engenharia, 

criada para se implantar um sistema básico de telecomunicações, para o de uma empresa prestadora 

de serviços, na qual a única razão de sua existência é o cliente. Tal preocupação é expressa no trecho 

abaixo: 

O'." Cumprida com sucesso sua parte na tarefa de implantar um setor de 

telecomunicações compatível com os melhores do mundo [ . .] a partir de agora a 

Embratel transfere sua atenção prioritária para o cliente, entendendo ser o 

mercado seu legítimo interlocutor." (RELATÓRIO ANUAL, 1996: 12, grifo nosso) 

Dentre as mudanças estruturais efetuadas podem ser citadas a criação da Diretoria de Serviços de 

Telecomunicações, com atividades exclusivamente voltadas para os processos de atendimento aos 

clientes, e da Diretoria de Engenharia, agregando as funções de implantação, operação e 

manutenção da rede da empresa (RELATÓRIO ANUAL, 1996). Visando ainda promover uma 

profunda reformulação em seus processos internos, a Embratel contratou neste ano, por meio de 

uma licitação internacional, uma empresa de consultoria para que, em conjunto com uma equipe da 

própria empresa, executasse um amplo "programa de revisão dos processos-chave baseado em 

conceitos de redesenho de processos empresariais, "(RELATÓRIO ANUAL, 1996: 8), Em 

paralelo, a empresa passou a desenvolver o Programa Embratel de Qualidade, "disseminando as 

práticas da qualidade empresarial adotadas pelas melhores empresas do mundo, com base nos 
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Critérios de Excelência da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade." (RELATÓRIO 

ANUAL, 1996: 8). 

Atrelada ao programa de revisão de seus processos internos, a empresa promoveu também neste 

ano, um programa de demissão voluntária, que atingiu cerca de 8% do quadro existente. A empresa 

chegou ao final de 1996 com um efetivo de 11.141 empregados. 

O ano de 1997 foi o último ano da Embratel como empresa estatal. Durante este ano, a empresa deu 

continuidade ao programa de reformulação de seus processos internos, buscando mudar a cultura 

para a obtenção de foco no atendimento aos clientes. Na adequação do perfil de seus profissionais, 

cabe destacar o texto a seguir: 

"Empenhada em tornar realidade um programa destinado a reposicioná-Ia em 

conjuntura competitiva, a Embratel conviveu, em 1997, com as dificuldades inerentes 

a uma mudança histórica de missão, e simultaneamente desenvolveu atividades 

voltadas para a geração de resultados.[ . .] A Embratel está preocupada em capacitar 

e habilitar seu pessoal de vendas - contato natural com o cliente ... " (RELATÓRIO 

ANUAL, 1997: Mensagem do Presidente) 

Como visto no texto, o foco de atuação da empresa neste período foi a preparação de seus 

funcionários para o atendimento ao cliente. Para se atingir esta finalidade, foram realizados neste 

ano treinamentos, predominantemente voltados para programas de qualidade e de capacitação em 

vendas, atingindo cerca de 80% do quadro da empresa. O Programa Embratel de Qualidade também 

foi alavancado, com a obtenção da certificação ISO 9002 pela Estação Terrena de Morungaba. Com 

o objetivo de socializar ao máximo a informação, foi disponibilizada durante este ano, uma nova 
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forma corporativa de comunicação interna, VIa rede interna de computadores (intranet), 

disponibilizando de uma forma ampla e democrática os principais documentos com necessidade de 

conhecimento pelos empregados. O texto a seguir ressalta com clareza o principal objetivo de todo 

este trabalho: 

"O objetivo é essencialmente colocar o foco no cliente, medindo sua satisfação e 

comparando resultados da empresa com os concorrentes, crescendo seu market 

share. Assim, deve-se estabelecer critérios de bem-estar na empresa, mantendo 

elevada a qualidade de seus produtos. Para tanto, investe-se no desenvolvimento e 

na gestão de pessoas, por meio de um conjunto de ações estruturadas, na 

comunicação fluente e eficaz, que estimule respostas rápidas às mudanças e a 

participação efetiva nesse processo." (RELATÓRIO ANUAL, 1997: 19) 

Como mencionado, a etapa entre 1995-1997 foi marcada pela transição da empresa, visando a sua 

privatização que veio a ocorrer em 1998. Baseado nos indicadores citados na Figura 1, é apresentada 

a seguir, uma análise do processo da gestão do conhecimento no período. 

a) Aquisição de Conhecimentos Externos 

• Aquisição de novos profissionais 

Este período foi marcado pelas adequações do perfil da empresa, transformado-a em uma empresa 

prestadora de serviços. O quadro de pessoal da empresa sofreu uma redução, conforme pode ser 

visto na Figura 20, a seguir. Mesmo com esta redução, não foram encontradas nos relatórios anuais 

informações sobre aquisição de novos profissionais. 



Figura 20: Evolução do quadro de pessoal da Embratel - 1995/1997 
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Fonte: Relatórios Anuais Embratel, 1995-1997 
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Nas entrevistas realizadas foram encontrados alguns relatos que confirmam o foco na adequação do 

corpo funcional para a nova realidade, associado às dificuldades de reposição de profissionais em 

função de rígidas regras governamentais impostas às empresas estatais, conforme trechos a seguir: 

"Um dos objetivos destas mudanças (as iniciadas em 1995) era a necessidade de 

mudança do perfil de empresa de engenharia para o de uma empresa prestadora de 

serviços. Estas mudanças passaram pelo incentivo para a aposentadoria das pessoas 

que tivessem condições para tal, pelo preparo de outras para a transição e pelo 

aproveitamento daqueles que tivessem o perfil para o trabalho dentro da nova 

etapa ... " (Vice Presidente de Recursos Humanos) 

"Concordo com o Joaquim (VP de Recursos Humanos), pois estávamos mudando, 

começando a ter foco no mercado. Na verdade a redução foi devido a 

impossibilidade de reposição do quadro, em função das regras vigentes na 

época. "(Gerente Geral de Compensação e Seleção) 

Provavelmente motivada pelas dificuldades impostas pelo governo para a realização de processos de 

admissão de novos profissionais, constata-se nos dados coletados que a Embratel implementou o 
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programa de adequação ao novo perfil necessário, preparando, em um primeiro momento, o quadro 

já existente. Assim conclui-se que o indicador aquisição de novos profissionais está ausente no 

período. 

• Associação com outras empresas 

o relatório de 1996 contém a informação da contratação de uma empresa, através de uma licitação 

internacional, para efetuar a revisão dos processos chaves da Embratel, baseando-se nos conceitos 

de redesenho de processos operacionais. Este fato deu-se pela necessidade de se implementar 

revisões processuais, para as quais não havia um conhecimento interno. Na percepção dos gerentes 

entrevistados a ajuda da citada empresa foi de grande importância para o sucesso do programa. Tal 

fato pode ser verificado, conforme depoimento a seguir: 

''Acho que estas mudanças foram muito importantes, pois permitiram que a Embratel 

se preparasse para a privatização. Lembro-me que na época foi contratada uma 

consultoria para se reestruturar estes processos de vendas" (Gerente Geral de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos) 

Neste caso, percebe-se a necessidade de se adquirir algum conhecimento externo, mesmo que seja 

por meio de contratação de consultoria. Assim, conclui-se que o indicador associação com outras 

empresas está presente no período. 
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b) Processos de Aprendizagem 

• Desenvolvimento de competências 

o período 1995-1997 foi marcado pela formação da competência necessária aos novos desafios. Tal 

fato pode ser confirmado pelas seguintes citações: 

./ Programa de estágio atendendo a 373 estudantes de nível supenor e nível médio 

(Relatório de 1995) . 

./ Implementação de programa de bolsista com a participação de 50 profissionais em nível 

de Mestrado e Doutorado (Relatório de 1995) . 

./ Investimentos em treinamento equivalente a 1,07% da receita operacional líquida, 

acarretando em uma carga horária média de 136 horas/treinando (Relatório de 1995) . 

./ Realização de treinamentos voltados para programas de qualidade e de capacitação em 

vendas, com a participação de 80 % do quadro da empresa (Relatório de 1997). 

Este período também foi marcado pelo crescimento da atividade de treinamento, onde o percentual 

de profissionais com participação em pelo menos uma atividade de treinamento, saltou de 58,89% 

em 1995 para 89,82% em 1997, conforme Figura 21, a seguir. 
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Figura 21: Evolução do percentual de empregados com participação em pelo menos uma 

atividade de treinamento 1995/1997 
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Fonte: Relatório de Desenvolvimento de Recursos Humanos: Embratel, 2002 

Foi também observado o aumento do percentual de horas dedicadas a treinamento, o qual saltou de 

4,74% em 1995 para 5,35% em 1997, conforme Figura 22, a seguir. 

Figura 22: Evolução do percentual de horas destinadas à capacitação 1995/1997 
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Fonte: Relatório de Desenvolvimento de Recursos Humanos: Embratel, 2002. 
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Nas entrevistas realizadas, percebe-se que o atendimento à necessidade de se ter um novo perfil de 

profissional, acarretou no aumento do desenvolvimento interno, já que na época havia grandes 

restrições para novas admissões. Tal fato pode ser verificado, conforme depoimento a seguir: 

"Nesta fase de mudança houve a necessidade de um novo perfil de profissional[.]. 

Naquela época não era possível adquirir mão de obra adequada para as novas 

funções. Daí, a única forma possível era efetivamente treinar e adequar o pessoal 

interno. A nova realidade que surgiu com a privatização não passou apenas por uma 

questão de treinamento. Passou pela necessidade de se implementar uma nova 

cultura, voltada para o negócio ... " (Gerente Geral de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos) 

Assim, conclui-se que o indicador desenvolvimento de competências está presente no período. 

• Compartilhamento de Experiências 

Na documentação analisada não foi encontrada nenhuma menção desta categoria no processo de 

formação da gestão do conhecimento. Nas entrevistas realizadas, também não houve qualquer 

menção a processos de compartilhamento de experiências. Assim, conclui-se que o indicador 

compartilhamento de experiências está ausente no período. 

• Retenção do Conhecimento 

o período envolveu uma profunda mudança no perfil do quadro de pessoal, quando foram 

implementados programas de demissão voluntária, nos quais a tendência natural foi o desligamento 

das pessoas mais experientes. Como conseqüência deste programa, houve o risco da perda do 
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conhecimento acumulado. Não foi encontrada na documentação estudada qualquer menção ao 

tratamento desta categoria. No entanto, nas entrevistas realizadas, vários relatos foram observados, 

conforme depoimentos a seguir: 

"Na verdade o trabalho que foi feito foi gradual, exatamente para que não 

houvessem perdas. Este trabalho aconteceu ao longo do tempo. Acho inclusive que 

a empresa foi conservadora neste processo, pois ainda preserva a experiência que as 

pessoas possuem. As saídas observadas não comprometeram o conhecimento 

existente na empresa. " (Vice Presidente de Recursos Humanos) 

"Acho que a maior demonstração da inexistência de perdas foi o fato de não ter sido 

necessária a implementação de uma ação planejada neste sentido .. "(Gerente Geral 

de Compensação e Seleção) 

..... na privatização, a competição passou a ser uma realidade, e isto tornou 

necessária a preocupação com a retenção de talentos ... " ( Vice Presidente de 

Recursos Humanos) 

" ... É verdade, pois a competição não era só de mercado, e sim pelas pessoas 

também" (Gerente Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos) 

N a visão dos profissionais de recursos humanos, o turn over realizado não causou perda do 

conhecimento, pois as ações implementadas foram planejadas e graduais. Não houve também a 

necessidade de se implementar qualquer programa especial de reposição de conhecimento, pois as 

atividades básicas da empresa não chegaram a ser comprometidas. Relatos de executivos de outras 

área foram coletados, conforme pode ser visto a seguir: 
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"Acho que quando olhamos os números, é necessário que avaliemos o que era feito e 

o que se faz hoje. Por exemplo, vivíamos em um ambiente monopolista, onde no 

mercado corporativo éramos os únicos a fornecer serviços. Daí, a forma de se 

abordar os clientes e mesmo vender os serviços tinha uma característica muito 

particular. Na medida em que o mercado é aberto, começa a competição.[ . .] Não 

havia profissionais com perfil de atuação no novo mercado, no qual deve-se buscar 

permanentemente o atendimento às necessidades dos clientes ... "(Vice Presidente de 

Tecnologia e Operações) 

Na percepção do principal executivo da área técnica, também não foram observadas perdas, já que 

as principais mudanças ocorreram em setores nos quais a Embratel não tinha uma cultura formada. 

Assim, conclui-se que o indicador retenção do conhecimento está presente no período. 

c) Formação do Capital Intelectual 

• Capital Humano 

No relatório de 1995 é citada a preocupação da empresa na preparação dos seus recursos humanos, 

na reformulação da estrutura e modernização dos processos da empresa. O aumento do percentual 

de horas dedicadas ao treinamento, como também o aumento do percentual de empregados com 

participação em pelo menos uma atividade de capacitação, conforme mostrado, demonstra a 

preocupação da empresa na formação e manutenção do seu capital humano. Neste mesmo relatório 

é citado que a Embratel forneceu ao mercado profissionais que participaram da gestão de inúmeras 

empresas naCIOnaiS. A preocupação da empresa com os processos de desenvolvimento de 

competências também esteve presente neste período, conforme já exposto. Nas entrevistas 

realizadas foram constatados alguns relatos que confirmam o reconhecimento da existência de um 
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significativo capital humano na Embratel, inclusive por parte da MCI-WorldCom7 quando do leilão 

de privatização do Sistema Telebrás, conforme trecho a seguir: 

"Lembro-me que quando a Mel adquiriu a Embratel, no dia seguinte ao da batida 

do martelo, foi divulgado que um dos quesitos de maior valorização da empresa foi 

justamente a qualidade do seu corpo funcional. Isto foi colocado no dia seguinte ao 

leilão! Daí, a Embratel era reconhecida como uma empresa de qualidade, onde seu 

novo controlador reconhecia tal atributo." (Gerente Geral de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos) 

Assim, conclui-se que o indicador de formação do capital humano está presente no período. 

• Capital Estrutural 

Da mesma forma com que foi observado no primeiro período estudado, não foram encontradas 

evidências na documentação analisada e nem nas entrevistas realizadas sobre a existência do capital 

estrutural. Assim, conclui-se que o indicador capital estrutural está ausente no período. 

• Capital do Cliente 

Um dos fatos mais marcantes do período 1995-1998 foi a preparação da empresa e de seus 

funcionários para se ter o foco voltado ao atendimento às necessidades dos clientes. Os relatórios 

relativos aos anos de 1995, 1996 e 1997 citam várias iniciativas tomadas neste sentido como, por 

exemplo, a criação da Diretoria de Serviços. Os treinamentos realizados nesta etapa também forma 

7 A MCI-WorldCom foi a empresa norte-americana que arrematou a Embratel no leilão de privatização do Sistema 
Telebrás ocorrido em 1998. 
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essencialmente voltados para a capacitação em vendas e para programas de qualidade (Relatório 

Anual de 1997). Nas entrevistas realizadas fica nítida a preocupação com a formação da cultura 

voltada para o cliente, conforme trechos a seguir. 

"A prestação de serviços de telecomunicações se caracterizava pelo não 

oferecimento de opções à sociedade. Na medida que existe a concorrência, o 

cliente passa a ter uma importância muito grande, principalmente, no correto 

entendimento de suas necessidades. É fundamental que uma empresa 

prestadora de serviços conheça estas necessidades." (Gerente Geral de 

Compensação e Seleção) 

"As mudanças passam pelo efetivo uso do conhecimento com o foco no 

atendimento ao cliente; foco nos resultados. A mudança é comportamental. 

No ambiente estatal isto não representava uma grande preocupação. "(VP de 

Recursos Humanos) 

Como as iniciativas adotadas nesta etapa foram marcadas para a criação da cultura voltada para o 

cliente, não se caracterizando ainda a sua implementação, conclui-se que o indicador capital do 

cliente está ausente no período. 

Na Figura 23, a seguir, é apresentado um resumo da análise das categorias da evolução do processo 

de gestão do conhecimento no período 1995 a 1997. 
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Figura 23: Análise dos indicadores do processo de gestão do conhecimento na Embratel -

1995/1997 
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A exemplo do que foi observado no período 1965/1994, percebe-se também no período 1995/1997 a 

existência dos principais processos de gestão do conhecimento na Embratel. 

5.1.3 Período a partir de 1998 

o ano de 1998 foi marcado pela privatização das empresas do Sistema Telebrás. A Embratel foi 

arrematada em leilão pela empresa norte americana MCI-WorldCom. Com um objetivo voltado 

exclusivamente para a prestação de serviços, a MCI-WorldCom inicia a apresentação do relatório de 

1999 com o texto a seguir: 

"Este relatório apresenta uma companhia bem diferente daquela de poucos anos 

atrás. Estamos transformando a Embratel, de prestadora de serviços de 

telecomunicações de longa distância em uma provedora de serviços múltiplos de 

comunicação. [ . .] Internamente, direcionamos o foco da empresa para o cliente, de 

modo a participar do competitivo ambiente das telecomunicações no Brasil e a 

tornar a Embratel uma high energy company, com equipes capacitadas e 

motivadas, empenhadas em garantir a satisfação dos clientes e conquistar novas 

oportunidades de negócios para a empresa. " (RELATÓRIO ANUAL, 1999, p 6-7) 
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Os relatórios anuais de 2000 e 2001 são voltados exclusivamente para os resultados contábeis, em 

função da necessidade de atendimento às exigências legais. Porém, em 2001, como complemento 

ao relatório, a empresa publicou um encarte designado como "Relatório Social", no qual são 

publicadas algumas informações relativas às realizações da área de recursos humanos durante este 

ano. Dentre elas, destacam-se: 

./ Implementação do Programa Telescópio ~ Debates promovidos VIa rede interna 

corporativa de televisão ( TV Executiva), proporcionando discussões sobre temas que 

afetem o empregado, estimulando o desenvolvimento de novos referenciais para a vida 

organizacional. 

./ Implantação de um centro de condicionamento físico dentro das instalações do edificio 

sede da empresa . 

./ Realização de cursos de pós-graduação, nos qUaIS houve a participação de 126 

empregados, custeados em 100% ou 80% pela empresa . 

./ Implementação de cursos de pós-graduação, utilizando recursos de e-learning, a partir de 

convênios com renomadas instituições de ensino . 

./ Realização de programas de estágio para 140 estudantes, tendo sido a Embratel agraciada 

com o Prêmio Geração Capaz do CIEE (Centro Integração Empresa Escola) . 

./ Avaliação de 261 gestores formais para o desenvolvimento do Programa de 

Desenvolvimento de Gestores, procedimento este baseado na formulação de 

competências essenciais ao perfil da Embratel. 

./ Estímulo ao uso da técnica de e-learning, a qual foi utilizada por 50% dos empregados 

que participaram de algum tipo de treinamento. 
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../ Criação do programa de trainees, para qual foram selecionados 13 jovens profissionais 

entre 13.000 inscritos . 

../ Utilização por 3.240 funcionários dos recursos oferecidos no Centro Avançado de 

Educação Permanente (CAEP), principalmente para aqueles voltados para informática. 

A partir de 2000, a empresa passou a implementar uma série de ações no sentido de aperfeiçoar o 

processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimento. Dentre as iniciativas identificadas, 

podem ser citadas: 

.:. Criação do Centro Avançado de Educação Permanente (CAEP) 

Apesar de ter sido criado em 1996, foi a partir de 2001 que o CAEP passou a ter a sua utilização 

cada vez mais crescente. Neste ano, cerca de 3.240 profissionais participaram dos cursos por ele 

oferecidos, desde as oficinas de informática até as oficinas vivenciais, as quais estimulam a 

preparação para mudanças. Os cursos de língua estrangeira representam outra grande atração do 

CAEP, assim como também a sua biblioteca, a qual conta com livros, vídeos e CDs de cunho 

técnico e gerencial. Com informações disponibilizadas no ambiente da intranet da empresa, o 

CAEP oferece serviços de informação on line, serviços de consulta e empréstimos de mídia e, ainda, 

promove laboratórios de ensino em horários diferenciados para escolha por iniciativa do empregado. 

A Figura 24, a seguir, ilustra a página de acesso às informações do CAEP na intranet da empresa. 



Figura 24: Página de acesso às informações do CAEP 
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.:. Implementação das Comunidades de Práticas 
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A formação das comunidades virtuais das melhores práticas foi iniciada em 2002. Funcionando em 

ambiente da intranet, esta comunidade recebeu o nome corporativo de Rede Virtual de Melhores 

Práticas (RVMP), cujo objetivo é, por meio de uma rede de comunidades virtuais, compartilhar 

conhecimento sobre um determinado assunto, divulgando as experiências do dia-a-dia. Na RVMP 

as melhores práticas podem existir em quatro níveis (Fonte: Intranet Embratel): 

oi' Boa idéia - Não provada ou substanciada por dados, mas que pode impactar no negócio 

da empresa. 

oi' Boa prática - Algum procedimento, metodologia que depois de implementada melhorou 

o resultado da organização. 

oi' Melhor prática local - determinada por ser a melhor prática para toda ou parte da 

organização 

oi' Melhor prática da organização - prática baseada em benchmarks internos e externos. 
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o procedimento utilizado inclui a identificação de uma melhor prática sugerida, a qual poderá ser 

discutida pelos demais membros da comunidade, cabendo ao patrocinador desta comunidade a 

análise daqueles casos que deverão ser ou não disponibilizados em um ambiente intranet, tomando, 

desta forma, acessível ao restante da empresa, as informações sobre a prática selecionada. As 

Figuras 25 e 26, a seguir, ilustram o portal da intranet com as informações sobre a RVMP. 

Figura 25: Portal RVM P 
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Figura 26: Portal RVMP 

Fonte: Intranet Embratel 

.:. Fundação da Universidade Corporativa Embratel 

Fundada em setembro/2002, a Universidade Corporativa Embratel (UCE) representou maIS uma 

etapa na evolução dos processos de gestão do conhecimento na Embratel. Criada com a missão de 

"Tornar disponíveis, ampla e permanentemente, oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional, em todos os níveis e áreas, tendo como fundamento o desenvolvimento de 

competências. " (Embratel, 2003). A UCE é gerenciada por meio de um Conselho Consultivo, o 

qual reúne representantes indicados pelas diversas áreas da empresa. Os membros deste conselho 

têm a função de participarem das decisões mais estratégicas, apontando para os conteúdos e 

experiências a serem abordadas pelas Escolas de Tecnologia, de Gerenciamento, de Negócio e de 

Formação, cujos conteúdos são descritos a seguir. 
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./' Escola de Tecnologia ~ Disponibiliza os conteúdos relacionados ao desenvolvimento de 

competências para a elaboração de projetos de telecomunicações e informática . 

./' Escola de Gerenciamento ~ Disponibiliza os conteúdos relacionados ao desenvolvimento de 

competências para o gerenciamento de pessoas, administração de recursos financeiros e 

materiais de dos processos de gestão . 

./' Escola de Negócio ~ Disponibiliza os conteúdos relacionados ao desenvolvimento de 

competências na área de mercado e relacionamento com clientes . 

./' Escola de Formação ~ Disponibiliza os conteúdos disponíveis no melO acadêmico ou 

empresarial que podem ser utilizados nas atividades de planejamento. 

A UCE tem, ainda, os seus objetivos baseados naqueles que norteiam a existência de uma 

universidade corporativa, ou seja: 

./' Diminuir o gap nas competências da Embratel. 

./' Agregar valor às estratégias organizacionais . 

./' Disseminar valores e propósitos . 

./' Aumentar a qualificação humana e profissional. 

./' Promover o constante crescimento do capital intelectual como diferencial competitivo da 

organização . 

./' Orientar programas à melhoria de resultados da organização 

A UCE tem seus princípios baseados nos seguintes fatores: 

./' Competitividade, estimulando o desenvolvimento das competências organizacionais críticas 

para o sucesso da Embratel. 
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vi' Perpetuidade, preservando a integridade e o futuro da empresa através da consolidação da 

cultura empresarial. 

vi' Disponibilidade, oferecendo condições e incentivos para a aprendizagem dos funcionários, 

de forma que o processo educacional sej a permanente, se ensinado e aprendendo em 

qualquer lugar a qualquer momento. 

vi' Cidadania, desenvolvendo nos empregados o sentimento de comprometimento com a 

qualidade e respeito perante clientes, fornecedores, parceiros e acionistas. 

vi' Parceria, desenvolvendo associações com líderes e gestores educacionais, bem como com 

instituições de ensino de reconhecida competência. 

vi' Sustentabililidade, integrando-se à política de resultados da empresa, especialmente no que 

diz respeito ao retomo sobre os investimentos realizados. 

o portfólio da UCE é composto por cursos, os quais representam atividades planejadas, utilizando 

metodologias convencionais ou e-Iearning, bem como produtos, os quais são compostos por 

materiais que podem ser acessados a qualquer tempo. 

o advento da Universidade Corporativa, em 2002, proporCIOnou uma significativa melhoria de 

desempenho nos processos de treinamento. Entre estes indicadores, pode-se citar: 

vi' Redução no custo médio por treinando 

vi' Aumento do percentual de empregados treinados 

vi' Aumento no percentual de horas destinadas à capacitação 

Baseado nos indicadores citados na Figura 1, é apresentada a seguir uma análise do processo da 

gestão do conhecimento a partir da privatização da empresa. 
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a) Aquisição de Conhecimentos Externos 

• Aquisição de novos profissionais 

o início da fase privada da empresa foi marcado pela sua reorganização funcional. Já vivendo a 

realidade de uma empresa prestadora de serviços, a formação da cultura voltada para o cliente 

passou pela aquisição de profissionais com um perfil até então inexistente na empresa. Apesar de 

se observar uma redução no quadro de pessoal, conforme Figura 27, a seguir, a empresa voltou-se 

para a formação do novo conhecimento necessário, buscando profissionais adequados à nova 

realidade. 

Figura 27: Evolução do quadro de pessoal da Embratel 1998-2003 
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Fonte: Relatórios anuais Embratel, 1998-2003 

Esta mudança de perfil é ressaltada no relatório de 1999, o pnmeuo emitido pelos novos 

controladores da empresa, quando é dito que se deve ter equipes motivadas para garantir a satisfação 

do cliente. Destacam-se ainda, outros fatos voltados ao processo de aquisição de novos 

profissionais, citados no relatório de 2001 , tais como: 
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./ Criação do programa de trainees . 

./ Realização de programa de estágio para 140 estudantes, tendo sido a Embratel agraciada 

com o prêmio Geração Capaz do Centro Integração Empresa Escola (CIEE). 

Nas entrevistas realizadas, foram observados vários depoimentos sobre a necessidade de se ter 

novos profissionais com um perfil até então inexistente, conforme depoimentos a seguir. 

" ... Um outro exemplo que pode ser citado diz respeito a nossa experiência em 

emissão de faturas telefônicas que era insignificante. Hoje emitimos faturas em 

quantidade superior a qualquer outra empresa telefônica no país. Na área de 

atendimento a clientes, não tínhamos nada ou muito pouco na época de estatal, e 

hoje temos uma grande empresa de cal! center com cerca de 4.000 empregados. 

Estes são alguns exemplos de atividades que não eram executadas e que tivemos que 

buscar a cultura no mercado externo. " ( Vice Presidente de Tecnologia e Operações) 

" ... A Embratel foi a única empresa que não mudou de marca após a privatização. 

Porém, conseguiu-se compensar a perda observada com a saída de algumas pessoas, 

com a vinda de outras do mercado, agregando esta experiência até então inexistente 

na empresa ... "(Gerente Executivo de Vendas) 

"Na minha área, especificamente, a renovação foi de 1 OO%. O pessoal que está aqui 

hoje estava mercado, trabalhando em concorrentes da Embratel, ou seja, 



117 

profissionais que possuem o dinamismo necessário às exigências do 

mercado ... "(Gerente de Direito de Passagem) 

Na pesquisa efetuada com os empregados, foi observado que 32,3% dos que responderam possuem 

entre um e cinco anos de empresa, ou seja, foram admitidos após a privatização. A Tabela 3 a 

seguir mostra a distribuição dos respondentes por tempo de empresa. 

Tabela 3: Distribuição percentual do tempo de empresa dos funcionários que responderam ao 

questionário da pesquisa 

Tempo de Empresa Numero de Respostas Percentual (%) 
Até 5 anos 10 32,3 
6 a 10 anos 1 3,2 
11 a 15 anos 3 9,7 
16 a 20 anos 7 22,5 
21 a 25 anos 2 6,5 

Mais de 25 anos 8 25,8 
Total 31 100 

Assim, conclui-se que o indicador aquisição de novos profissionais está presente neste período. 

• Associação com outras empresas 

Não foram encontrados nos documentos analisados e nem nas entrevistas realizadas, qualquer 

menção a associação com outras empresas para a busca de algum tipo de conhecimento até então 

inexistente. Assim, conclui-se que o indicador associação com outras empresas está ausente neste 

período. 
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b) Processos de Aprendizagem 

• Desenvolvimento de competências 

As mudanças de cenário a partir da privatização acarretaram na necessidade de desenvolvimento de 

competências até então desnecessárias. O perfil do profissional que passou a ser demandado 

mudou, havendo a necessidade de flexibilidade, agilidade e auto-desenvolvimento. No entanto, 

foram observadas na documentação analisada várias iniciativas da empresa no sentido de permitir a 

busca do conhecimento por parte dos profissionais. Dentre elas destacam-se: 

./ Implementação do Programa Telescópio (Relatório de 2001) 

./ Realização de cursos de pós-graduação custeados integralmente ou parcialmente pela 

empresa, utilizando, inclusive, recursos de e-Iearning (Relatório de 2001) 

./ Estímulo à utilização do CAEP (Relatório de 2001) 

./ Fundação da Universidade Corporativa Embratel 

A criação da Universidade Corporativa Embratel, aliada ao uso do e-Iearning, permitiu que um 

maior número de pessoas pudessem ter acesso às atividades de treinamento, a custos menores. As 

Figuras 28 a 30, a seguir mostram o aumento do número de profissionais capacitados, associado à 

redução de custos com o processo de treinamento. 
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Figura 28: Empregados com participação em pelo menos urna atividade de capacitação 1998/2003 
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Fonte: Embratel, 2003 

Figura 29: Percentual de horas dedicadas à capacitação 1998/2003 
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Figura 30: Gasto médio por treinando 199812003 
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Percebe-se pelos dados apresentados que o percentual de profissionais com pelo menos uma 

participação em atividades de treinamento, saltou de 97,66% para 99,38% em 2003, depois de ter 

chegado a 71,34% em 2002. O custo médio por treinando foi reduzido em cerca de 32% no período 

compreendido entre 1998 a 2003. Nas entrevistas realizadas foram observadas algumas percepções 

dos gerentes a respeito do processo de desenvolvimento de competências, conforme relatos a seguir: 

"O profissional do setor de telecomunicações de hoje precisa ser flexível.[ . .} 

Tínhamos pessoas no passado com excelente capacitação técnica, porém com alguns 

deles o tratamento inter pessoal era bastante complicado. No cenário anterior podia

se conviver com isto. Hoje em dia, o mercado prefere trabalhar com pessoas mais 

flexíveis, mesmo com algum prejuízo na qualidade técnica. f . .} O profissional, além 

de suas qualidades, precisa ter a flexibilidade para se colocar sempre no lugar do 

outro, seja um cliente ou um colega de trabalho ... .. (Vice Presidente de Tecnologia e 

Operações) 

"O profissional de hoje não precisa mais ser um especialista, e sim um generalista, 

de forma que possa se adequar rapidamente a uma nova função de acordo com a 

necessidade ... .. (Gerente de Consultoria e Projetos Internacionais) 

"A principal característica é ser dinâmico, estando atento ao mercado, conhecendo 

novas tecnologias, e estar permanentemente atualizado em relação à 

concorrência ... .. (Gerente de Direito de Passagem) 

Percebeu-se pelos depoimentos dos executivos e gerentes uma nova competência que necessita ser 

desenvolvida pelos profissionais do setor, a qual inclui flexibilidade, foco no cliente, e visão 

generalista. Em outros depoimentos, observou-se o reconhecimento em relação à preocupação da 
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empresa no provimento de recursos para capacitação dos funcionários, principalmente nas 

atividades do CAEP e da universidade corporativa, conforme relatos a seguir. 

" ... Um outro fato é de que no meu grupo hoje, existem três pessoas fazendo cursos de 

MBA custeados pela Embratel. Eu mesma fiz um MBA via WEB, e posso dizer que 

foi uma experiência bem interessante ... "(Gerente de Direito de Passagem) 

"A UCE é a marca de um novo tempo. É uma nova modelagem de algo que sempre 

foi feito. Passamos de uma postura meramente acadêmica para uma postura de auto 

desenvolvimento. As oportunidades estão disponibilizadas, mas as pessoas precisam 

ir atrás. Isto é o que foi implantado na Embratel. A empresa não vai mais proteger 

ninguém, e cada um deve buscar o que de fato quer ser." (Gerente Geral de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos) 

"A UCE é um caso de sucesso. Não é uma iniciativa da Embratel, já que existem 

outras empresas que também possuem as suas universidade[ . .}. É um conceito 

moderno ... "(Vice Presidente de Tecnologia e Operações) 

"A UCE é de fato uma evolução. Todos os dias surgem novas oportunidades de 

capacitação. Divulgamos com muita intensidade junto ao nosso pessoal as 

oporutnidades[ . .} Na área de vendas existe uma área especifica de gestão de 

treinamento que trabalha de forma coordenada com a área de recursos 

humanos ... "(Gerente Executivo de Vendas) 

"O surgimento da UCE foi de grande importância. É muito importante que o 

treinamento corporativo esteja encapsulado em uma determinadas organização, e de 

fácil acesso aos empregados, permitindo a identificação de suas necessidades e 
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trabalhando suas competências ... " (Gerente de Consultoria e Projetos 

Internacionais) 

"O pessoal da minha área tem recorrido muito às oficinas do CAEP, principalmente 

as de informática. Além disso existe uma larga utilização da biblioteca, com 

consulta a artigos técnicos ... "(Gerente de Direito de Passagem) 

Nos questionários respondidos pelos empregados, observou-se que grande parte pOSSUI curso 

supenor (51,6%) ou pós-graduação (45,2%), o que demonstra a preocupação com a formação 

acadêmica. A Tabela 4, a seguir, mostra a distribuição de escolaridade dos respondentes. 

Tabela 4: Distribuição do nível de escolaridade dos funcionários que responderam ao questionário 

da pesquisa 

Formação Número de Respostas Percentual (%) 
Pós-graduação 14 45,2 

Superior 16 51,6 
Médio-administrativo O O 

Médio-técnico 1 3,2 
Total 31 100 

Além da preocupação existente por parte dos profissionais com o nível de escolaridade, verificou-se 

nos resultados obtidos junto aos empregados, o percentual de conhecimento e utilização das 

ferramentas disponibilizadas pela empresa para o desenvolvimento do conhecimento. As Tabelas 5 

a 7, a seguir, apresentam tais índices. 
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Tabela 5: Empregados que conhecem os programas internos de desenvolvimento do conhecimento 
na Embratel 

Resposta Numero de Respostas Percentual (%) 
Sim 29 96,7 
Não 2 3,3 
Total 31 100 

Tabela 6: Empregados que obtiveram informações sobre a universidade corporativa e das oficinas 
do CAEP 

Programa Numero de Marcações Percentual (%) 
Universidade Corporativa 19 61,2 

Oficinas CAEP 1 3,2 

Tabela 7: Empregados que fazem uso da universidade corporativa e das oficinas do CAEP 

Programa Numero de Marcações Percentual (%) 
Universidade Corporativa 20 66,7 

Oficinas CAEP 1 3,3 

Os números expostos evidenciam que uma significativa parte dos empregados que responderam à 

pesquisa conhecem e fazem uso das ferramentas disponibilizadas pela empresa para o 

desenvolvimento de competências. Assim, pelos dados coletados na documentação analisada, nas 

entrevistas e pesquisas realizadas, conclui-se que o indicador desenvolvimento de competências está 

presente no período. 

• Compartilhamento de Experiências 

A formação das comunidades virtuais das melhores práticas foi a principal citação observada nos 

dados coletados no que concerne ao compartilhamento de experiências. Nas entrevistas realizadas 
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foi ressaltada a importância destas comunidades no processo de compartilhamento das experiências, 

conforme depoimentos a seguir. 

"Acho fundamental, pois o significado de comunidades de práticas nos mostra que 

sempre há algo que pode ser melhorado. As pessoas são extremamente criativas, e 

quando são estimuladas a participar, a dar sugestões para os problemas do dia a dia 

da empresa, elas são muito cooperativas e capazes de agregar valor à empresa. O 

empregado de uma maneira geral, é muito participativo. O que ele precisa é que 

haja o fornecimento de um canal em que ele possa expor as suas sugestões, seja em 

um processo, seja para se reduzir custos, etc. Quem sabe o que acontece no dia a dia 

é quem de fato faz. Não são os níveis gerenciais. Cabe aos gerentes abrir estes 

canais, identificar onde nós podemos estar perdendo alguma oportunidade de se ter 

ganho. No caso das melhores práticas tivemos experiências fantásticas. 

Estimulamos alguns empregados a opinar sobre possíveis ações, como por exemplo, 

redução do consumo de energia, visando redução de despesas. O número de 

contribuições espontâneas foi fantástico, o que mostra que a ferramenta é conhecida, 

que as pessoas quando estimuladas participam, e que as sugestões são típicas de 

quem conhece efetivamente o problema. "(Vice Presidente de Tecnologia e 

Operações) 

"Em relação às comunidades de prática, não tenho conhecimento se isto é um 

procedimento adotado em âmbito corporativo, mas sei que é uma prática usual no 

processo de treinamento da força de vendas. Existem fóruns onde são discutidas as 

melhorias de processo, fóruns de consultoria técnica, relatos de problemas que 

estejam afetando aos clientes, sempre em um ambiente voltado para a troca de 

experiências. Nestas comunidades existe a moderação do pessoal da Diretoria de 

Canais de Vendas, os quais se encarregam de encaminhar para quem de direito as 

questões que precisam de melhor esclarecimento, ou processos que demandem uma 

melhoria. "(Gerente de Consultoria e Projetos Internacionais) 
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"A experiência das melhores práticas é muito gratificante para todos nós. 

Começamos com uma grande divulgação entre os gerentes, e houve um povoamento 

muito grande de práticas, em sua maioria sistemas desenvolvidos localmente em 

função da grande demanda por sistemas de informática. Em um certo momento 

achamos que o projeto estava morrendo e paramos para investigar o que estava 

acontecendo. Detectamos algumas coisas interessantes, como por exemplo, no grupo 

de telefonia alguns casos já haviam sido apresentados, e já havia uma grande 

integração entre os elementos do grupo. Propusemos então, encerrar a comunidade, 

e os membros pediram para que fosse mantida. Outra experiência foi a comunidade 

de implantação, na qual vários casos já haviam sido apresentados e ela começou a 

morrer. Propusemos fundir esta comunidade com a de sistemas de gerência, e o 

grupo não concordou. Aí surgiu a idéia de se fazer um estudo dirigido com as 

comunidades, estudos estes voltados para novas tecnologias. E foi um sucesso! A 

comunidade de práticas de gestão também estava meio esvaziada. Fizemos então 

uma série de estudos dirigidos sobre práticas de gestão, inclusive com sorteio de 

livros, e também foi um sucesso, envolvendo inclusive gerentes, pessoas bem 

ocupadas, que vão às reuniões.. Estamos neste momento fazendo estudos sobre 

stress. Chamamos a assistente social para fazer um trabalho nesta área, e por aí vai. 

Não é mais um trabalho de um determinado órgão, e sim de um grupo, e que 

naturalmente começa a andar com as próprias pernas. "(Gerente de Planejamento) 

Nos questionários respondidos, foram também observadas menções às comunidades de práticas, já 

que 16,1% dos respondentes já obtiveram informações a respeito destas comunidades, e 10% as 

utilizam como ferramentas de trabalho. Porém, observou-se que na visão dos respondentes, seus 

gerentes nunca (28%) ou raramente (24%) se reúnem com os funcionários para conversar ou 

divulgar experiências de sucesso da empresa. 

Apesar de ter sido observada uma necessidade de melhoria na comunicação por parte dos gerentes, 

conclui-se que o indicador compartilhamento de experiências está presente no período. 
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• Retenção do Conhecimento 

A grande mudança observada neste período foi a criação de ambientes informatizados onde as 

informações relativas aos processos de criação e desenvolvimento do conhecimento podem ser 

arquivadas. As informações sobre a universidade corporativa e sobre as comunidades das melhores 

práticas estão em ambientes da intranet, estando acessível a qualquer empregado, a qualquer 

momento. A Figura 31 , a seguir mostra o número de acessos ao sUe da rede virtual de melhores 

práticas entre setembro/2002 e maio/2004, dando uma média de 265 acessos/mês 

Figura 31: Número de acessos/mês a RVPM entre setembro/02 e maio/04 
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Fonte: Intranet Embratel 

Nas entrevistas realizadas é observada a preocupação com o processo de retenção de conhecimento, 

conforme depoimentos a seguir. 

" ... Poderíamos dizer que tais mudanças ocorreram em várias épocas. No início da 

década de 90, na época da privatização, pois a competição passou a ser uma 

realidade, e com isso tornou-se necessária a preocupação com a retenção de 

talentos. " (Vice Presidente de Recursos Humanos) 
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Na percepção de 80% dos empregados que responderam ao questionário a Embratel é uma empresa 

que tem uma preocupação com a criação, o desenvolvimento e a manutenção do conhecimento. 

Assim, conclui-se que o indicador retenção do conhecimento está presente no período. 

c) Formação do Capital Intelectual 

• Capital Humano 

No período após a privatização a preocupação da empresa no processo de formação do capital 

humano, esteve voltada para a obtenção de uma cultura até então inexistente, a qual a partir daquele 

momento passaria a ser indispensável. Os dados coletados nos documentos analisados e nas 

entrevistas mostraram a preocupação da empresa na formação e aquisição de profissionais, 

especialmente nas áreas voltadas ao relacionamento com o cliente. Na edição de 2004 da Revista 

Exame, onde são apresentadas as 150 melhores empresas para se trabalhar, a Embratel é apresentada 

como uma destas empresas, sendo explicitado que uma das suas características é a política de 

educação agressiva. Na pesquisa realizada, foi identificado que 34% dos entrevistados são 

estimulados a permanecer na empresa em função da política de desenvolvimento profissional. A 

Figura 32, a seguir, apresenta a distribuição das razões apresentadas pelos entrevistados para a sua 

permanência na empresa. 

Figura 32: Razões que levam as pessoas a permanecer na Embratel 
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Nas entrevistas realizadas com os executivos, foram ainda observados alguns relatos em relação à 

percepção dos clientes internos em relação à preocupação da empresa na formação de seu capital 

humano, conforme transcrições a seguir. 

"Estamos sempre avaliando a percepção de nossos funcionários de uma forma 

isenta, já que as pesquisas são feitas por consultorias externas. Isto tem orientado as 

ações de RH e tem sido muito bom. A questão da integração das ações de 

desenvolvimento às funções da área de RH representou um enorme ganho. " (Gerente 

Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos) 

"Sem dúvida que foi um grande ganho. As avaliações nas pesquisas sobre 

remuneração e plano de cargos e salários eram muito ruins, porque as pessoas 

tinham sempre alguma expectativa em relação ao quesito desenvolvimento. As 

pessoas confundiam muito o conceito de desenvolvimento com o de treinamento. 

Quando o conceito de desenvolvimento passou a fazer parte de um conjunto maior, a 

expectativa mudou. Isto é dificil, pois representa mudança de paradigma, mas a 

expectativa é muito positiva. " (Gerente Geral de Compensação e Seleção) 

Na pesquisa realizada com os empregados, na percepção de 61,2% dos respondentes a empresa tem 

uma grande preocupação em relação aos seus processos de desenvolvimento de conhecimento, 

conforme Tabela 8, a seguir. 

Tabela 8: Percepção dos empregados em relação à preocupação da empresa no processo de 

aquisição e desenvolvimento de conhecimento 

Resposta Numero de Respostas Percentual f%} 
Preocupada e está permanentemente 19 61,2 

implementando processos de 
melhoria 

Preocupada, mas não se vê muitas 10 32,3 
ações em andamento 

Indiferente 2 6,5 
Total 31 100 
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Assim, conclui-se que o indicador de formação do capital humano está presente no período. 

• Capital Estrutural 

Nesta etapa, também não foram encontradas evidências na documentação analisada e nem nas 

entrevistas realizadas sobre a existência do capital estrutural. Assim, conclui-se que o indicador 

capital estrutural está ausente no período. 

• Capital do Cliente 

Conforme a análise realizada no item 5.1.2, a empresa iniciou o processo de formação do seu capital 

do cliente a partir de 1995. Os dados obtidos sobre o processo de aquisição de novos profissionais, 

observado a partir da privatização, é uma outra demonstração da preocupação da empresa na 

formação de uma cultura voltada para o cliente. Além das informações coletadas na documentação 

analisada, e nas entrevistas realizadas, já explicitadas nos itens anteriores, uma pesquisa realizada 

pelo Yankee Group em agosto/2003, apresentou a Embratel como a segunda melhor empresa em 

processos de atendimento ao cliente, dentre outras operadoras de serviços de telecomunicações. O 

resultado da pesquisa é apresentado na Figura 33, a seguir, onde em uma nota máxima de 5, a 

Embratel obteve 3,78. 



Figura 33: Pesquisa sobre processos de atendimento ao cliente 
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Na percepção dos empregados entrevistados a Embratel é uma empresa de qualidade reconhecida 

pelos seus clientes, onde a competência do seu corpo funcional representa um diferencial em relação 

à concorrência, conforme pode ser observado na Tabela 9, a seguir. 

Tabela 9: Avaliação dos funcionários da Embratel em relação à visão que os clientes possuem da 

empresa 

Resposta Numero de Respostas Percentual (%) 
Uma empresa de qualidade onde a 26 83 ,9 
competência de seus funcionários 
representa um grande diferencial 
Uma empresa em igualdade de 5 16,1 

condições em relação a seus 
concorrentes 

Assim conclui-se que o indicador capital do cliente está presente no período. 

Na Figura 34, a seguir, é apresentado um resumo da análise das categorias da evolução do processo 

de gestão do conhecimento no período a partir de 1998. 
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Figura 34: Análise dos indicadores do processo da gestão do conhecimento na Embratel - Após 

1998 

Principais Processos Indicadores Após 1998 

Aquisição de Aquisição de novos 
Presente .e profissionais 

c: Conhecimentos 
Associação com outras Q) 

Externos Ausente .§ empresas 
(.) 

Desenvolvimento de Q) 
..c: Presente c: competências o 
<..> Processos de Compartilhamento de 

Presente o Aprendizagem experiências "O 
o 
~ 
I/) 

Retenção do conhecimento Presente 
Q) 

Capital Humano Presente (!) Formação de Capital 
Capital Estrutural Ausente 

Intelectual 
Capital do Cliente Presente 

A exemplo dos dois períodos anteriores, observa-se nesta etapa de vida empresarial privada a 

existência dos principais processos de gestão do conhecimento na Embratel. 

Este capítulo apresentou os dados coletados na pesquisa, bem como a sua análise. Esta análise teve 

como objetivo a identificação da existência dos processos voltados à aquisição e ao 

desenvolvimento do conhecimento ao longo da vida da Embratel, a qual foi dividida em três 

períodos. Os dados utilizados foram coletados em documentos, em entrevistas realizadas com 

executivos e gerentes, em entrevistas com profissionais da área de recursos humanos e em respostas 

obtidas a partir de questionários enviados aos funcionários. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo apresenta as respostas às questões levantadas como objeto desta pesquisa, bem como 

as recomendações para futuros estudos. 

6.1 Conclusões e Recomendações 

As grandes mudanças observadas no cenário empresarial acarretaram o surgimento de uma 

preocupação nas empresas, no sentido de desenvolver e difundir a cultura da inovação, levando 

várias delas à implantação de políticas voltadas à gestão do conhecimento. De suma importância 

não só para as organizações, as quais precisam apresentar um diferencial em relação aos 

concorrentes, como também para os profissionais, que precisam manter a sua empregabilidade em 

cenários cada vez mais dinâmicos e competitivos, a gestão do conhecimento passou a ser 

fundamental no gerenciamento dos recursos que levam à fonnação do capital intelectual, valores 

empresariais e no entendimento das necessidades apresentadas pelos clientes. 

Para identificar a gestão do conhecimento em uma empresa, esta pesquisa levantou a seguinte 

questão: quais as mudanças observadas nos processos de gestão do conhecimento na Embratel, a 

partir da privatização do setor de telecomunicações no Brasil? 

A questão foi desdobrada em três. A primeira é a seguinte: 

vi' Quais as mudanças implementadas pela área de administração de recursos humanos na 

adequação do perfil do corpo funcional às novas necessidades da empresa? 



Senge (1998) afirma que as organizações que pretendem implantar processos de aprendizagem 

devem proporcionar ambientes e ferramentas que permitam às pessoas exercerem livremente sua 

capacidade de criação. No caso da Embratel, o perfil dos profissionais começou a ser trabalhado 

ainda no final dos anos 80, quando o cenário já começava a dar seus primeiros sinais de 

competitividade, e a empresa passou a se preocupar a não apenas oferecer serviços em quantidade, 

mas também em qualidade. A partir de 1995, quando a privatização começou a se tornar uma 

realidade, a necessidade de mudança do perfil de engenharia para o de uma empresa prestadora de 

serviços desencadeou programas de adequação dos profissionais. Incentivos para aposentadoria, 

atividades de preparação das pessoas para o período de transição e treinamento para aqueles que 

tivessem o perfil para o trabalho dentro da nova realidade, foram alguns dos programas 

implementados. Como o processo de adequação foi iniciado ainda no cenário estatal, período no 

qual havia restrições no tocante à aquisição de novos profissionais, a empresa se viu obrigada a 

formar competências internas. Ações iniciadas ainda no período de transição (1995/1997) visando à 

formação destas competências foram implementadas, estendendo-se pelo período já privado. Entre 

elas, destacam-se: 

.:. Programas de estágios e de bolsistas, estes em nível de Mestrado e Doutorado 

.:. Criação do programa de trainees 

.:. Realização de treinamentos em capacitação em vendas 

.:. Realização de cursos de pós-graduação custeados de forma integral ou parcial pela 

empresa. 

Além das ações desencadeadas para o processo de formação das competências até então inexistentes 

na empresa, a forma de se promover a capacitação se transformou ao longo do tempo. De um 

modelo tradicional de treinamento e desenvolvimento típico até meados da década de 90, a Embratel 
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implementou o modelo da universidade corporativa. Fundada em 2002, a Universidade Corporativa 

Embratel mudou o conceito de treinamento na empresa, disponibilizando por meio de quatro escolas 

(Tecnologia, Gerenciamento, Negócio e Formação) conteúdos que proporcionam o crescimento do 

capital intelectual da organização. Com um portfólio que utiliza metodologias convencionais e 

técnicas de e-Iearning, a universidade corporativa permitiu o aumento do percentual de empregados 

treinados, como também reduziu o custo médio por treinando. 

Como resultado de toda esta adequação pode ser citada a criação da área de atendimento a clientes, 

inexistente na empresa no período estatal, e que hoje é representada por um cal! center com cerca de 

4.000 funcionários. Um outro exemplo é a formação das áreas de marketing e vendas, as quais 

também não existiam no período estatal, e que representam atualmente (Vice Presidência de 

Marketing, Vice Presidência Embratel Consumo e Unidade de Negócios Embratel Empresas) cerca 

de 26% do quadro da empresa. 

Apesar de todas as ações implementadas pela área de recursos humanos terem sido de grande 

importância, a obtenção de resultados satisfatórios e que estejam em sintonia com as metas 

empresariais, depende dos profissionais envolvidos. Assim, a segunda questão que esta pesquisa 

procurou responder é apresentada a seguir. 

./ Quais as mudanças observadas no perfil dos profissionais do setor de telecomunicações? 

Para Drucker (1993), na sociedade do conhecimento os recursos principais não se restringem mais 

ao capital e à matéria-prima. O conhecimento que se consegue implantar passa a exercer um papel 

fundamental, tendo os profissionais uma função especial em todo este processo. Ainda segundo 
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Drucker (2000), as organizações, e conseqüentemente seus profissionais, necessitam estar em 

permanente inovação, sabendo descartar o conhecimento que não seja mais adequado a sua 

realidade, desenvolvendo outros que sirvam ao cenário vigente. 

De um cenário onde a competência técnica representava um fator fundamental, observou-se que na 

visão de vários dos gerentes e executivos entrevistados, a principal qualidade do profissional do 

setor de telecomunicações no cenário vigente é a flexibilidade. Esta é necessária para o adequado 

entendimento das necessidades dos clientes, para o entrosamento com os colegas de trabalho, para a 

rápida adequação a uma nova função. O profissional deve também ter uma preocupação com a sua 

atualização, buscando sempre o seu auto-desenvolvimento. Não existe mais o modelo no qual a 

empresa proporcionava de forma programada o treinamento para o exercício de uma determinada 

atividade. O profissional deve buscar permanentemente o conhecimento necessário para a sua 

atividade profissional, utilizando as ferramentas disponibilizadas pela empresa, ou buscando-as no 

mercado, se for o caso. Observou-se que esta preocupação existe entre os profissionais que 

responderam à pesquisa, uma vez que 51,6% têm curso superior e 45,2 % possuem pós-graduação. 

F oco no cliente, sensibilidade para avaliar os impactos do seu trabalho no ambiente interno e 

externo à empresa, identificando possíveis pontos de melhoria e capacidade para trabalho em 

equipe, são outras características que, na visão dos entrevistados, são necessárias ao profissional do 

setor de telecomunicações no cenário vigente. 

Na adequação do perfil dos profissionais, as empresas podem exercer um papel fundamental, 

disponibilizando ferramentas e proporcionando um ambiente para o desenvolvimento de processos 

de aquisição e desenvolvimento do conhecimento. Porém, estas iniciativas não podem ficar restritas 
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à empresa. É necessário que os empregados as conheçam e as utilizem. Assim, a terceira questão 

que esta pesquisa procurou responder é apresentada a seguir. 

./ Quais as mudanças, na percepção dos empregados, que a empresa vem introduzindo nos 

processos de aquisição e desenvolvimento do conhecimento? 

Para Howard et aI. (2000), as organizações que pretendem implantar processos voltados ao 

desenvolvimento da aprendizagem organizacional preCIsam ter um ambiente propício, 

procedimentos bem definidos e, principalmente, uma estrutura que permita documentar e disseminar 

tais informações. Sob este enfoque observou-se que as iniciativas introduzidas na Embratel no 

intuito de documentar informações e disseminar o conhecimento são: a universidade corporativa, as 

oficinas do CAEP e a rede virtual das melhores práticas. 

Na pesquisa realizada entre os funcionários, observou-se que 96,7% conheciam os programas 

internos de desenvolvimento do conhecimento na Embratel, porém de uma forma muito focada na 

universidade corporativa e nas oficinas do CAEP. Dos respondentes, 61,2 % e 3,2 % obtiveram 

informações sobre a universidade corporativa e oficinas do CAEP, respectivamente; 66,7% e 3,3 % 

fazem uso da universidade corporativa e das oficinas do CAEP, respectivamente. Apesar do 

relatório anual de 2001 apresentar que naquele ano 3.240 profissionais fizeram uso das citadas 

oficinas, observou-se que entre os funcionários respondentes o percentual que faz uso ou que obteve 

informações sobre o CAEP é baixo quando comparado com o da universidade corporativa. Não foi 

feita, entre os que responderam a pesquisa, qualquer menção em relação à rede virtual de melhores 

práticas. 
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Para Leonard-Barton (1998), as empresas competitivas devem possuir um conjunto de aptidões que 

as diferenciem no mercado. Neste processo de identificação dos elementos que podem se 

transformar em aptidões estratégicas, está inserido o papel exercido pelos gerentes. Dentre os 

funcionários que responderam à pesquisa, na opinião de 28% os gerentes nunca se reúnem com seus 

subordinados para conversar e divulgar experiências de sucesso da empresa, e para 24 % este tipo de 

encontro raramente acontece. 

Apesar das mudanças organizacionais, culturais e de perfil de atuação, 61,2% dos funcionários 

pesquisados reconhecem que a Embratel é uma empresa preocupada e que está em permanente 

melhoria em relação aos processos de aquisição e desenvolvimento de conhecimento. 

A existência da preocupação com a formação de uma base de conhecimento, reconhecida pelos 

empregados, foi uma característica marcante desde o início da operação da empresa. A seguir é 

apresentada a questão que foi o objeto principal desta pesquisa, a qual procurou avaliar as mudanças 

observadas no processo de gestão do conhecimento na Embratel. 

./ Quais as mudanças observadas nos processos de gestão do conhecimento na Embratel, a partir 

da privatização do setor de telecomunicações no Brasil? 

A Figura 35 apresenta o resumo da análise dos indicadores do processo da gestão do conhecimento 

na Embratel ao longo de sua vida como empresa. 
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Figura 35: Análise dos indicadores do processo da gestão do conhecimento na Embratel -

1965/2004 

Principais Processos Incfc:adores Periodo 19M' 1994 Periodo 199511997 Após 1998 

Aquisição de Conhecimentos 
Aquisição de novos profissionais Presente Ausente Presente 

2 
c: Externos ., 

Ausente Presente Ausente .§ Associação com outras 8I11JI'88aS 
... 
co 
J: Desenvolvimento de ca ,petêtlCias Presente Presente Presente c: 
o o 

Processos de Aprendizagem 
~ ~Ihamento de experiências Ausente Ausente Presente 
o 
~ Retenção do conhecimento Ausente Presente Presente co ., 

Capital HIrnano Presente Presente Presente (!) 

Formação de Capital Intelectual Capital EstruIural Ausente Ausente Ausente 
Capital do Cliente Ausente Ausente Presente 

A seguir são apresentadas as conclusões relacionadas às mudanças nos principais processos e 

respectivos indicadores da gestão do conhecimento na Embratel, com base na análise efetuada no 

capítulo anterior. 

./ Aquisição de conhecimentos externos 

o processo de aquisição de conhecimentos externos sempre esteve presente na Embratel, porém de 

diferentes formas. No seu período estatal, a aquisição do conhecimento foi fortemente caracterizada 

pela aquisição de novos profissionais, seja durante o período em que a empresa esteve focada na 

implantação de sua rede básica, seja no período de transição tecnológica. No período privado, este 

indicador voltou a se mostrar presente, principalmente no tocante à formação de áreas até então 

inexistentes na empresa, como as voltadas para marketing e atendimento aos clientes. 

Conclui-se também que a Embratel não é uma empresa que se caracteriza em obter conhecimentos 

externos por meio de associação com outras empresas, apesar deste indicador ter sido considerado 

como presente no período de transição, em função da contratação de uma empresa de consultoria 

para a prestação do auxílio necessário ao trabalho de reformulação de processos internos. 
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./ Processos de Aprendizagem 

o processo de aprendizagem na Embratel foi marcado pela preocupação permanente com o 

desenvolvimento de competências. No seu período estatal foi desenvolvida a competência técnica, 

no qual a base da empresa era essencialmente formada por técnicos e engenheiros. No período de 

transição, uma outra competência começou a ser formada, desta vez voltada para os processos de 

atendimento aos clientes, competência esta cujo desenvolvimento permaneceu no período privado. 

No tocante ao indicador compartilhamento de experiências, na Embratel não foi percebida a 

preocupação da Embratel em seu período estatal e de transição, em possuir de forma sistemática um 

processo de divulgação das boas experiências obtidas. Tal preocupação só começou a ficar mais 

nítida no período privado, talvez pelo advento de sistemas informatizados, permitindo a 

disseminação e o compartilhamento de informações na intranet, como também pela preocupação 

com a otimização dos recursos existentes. 

A preocupação com a retenção do conhecimento foi um indicador inexistente no período estatal, já 

que na época ter um emprego em uma empresa estatal era visto como um privilégio pela maior parte 

dos profissionais, acarretando um baixo turn over. Com a privatização esta realidade mudou, pois a 

competição passou a ser tanto pelo mercado, quanto pelos profissionais, despertando nas empresas a 

preocupação em reter os seus talentos e, conseqüentemente, o conhecimento gerado. O 

desenvolvimento da informática também propiciou a formação de sistemas que passaram a permitir 

a documentação e a disponibilização de informações que até então difíceis de serem acessadas. 



140 

./ Formação do Capital Intelectual 

Associada à preocupação na formação de conhecimento e no desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem, observou-se que a Embratel é uma empresa que foi marcada durante toda a sua vida 

pela presença permanente do indicador capital humano. O conjunto de valores acumulados no seu 

quadro funcional é de fato reconhecido pela sociedade, clientes e shareholders. No entanto, apesar 

de ter um quadro de competência reconhecida, a Embratel não se caracteriza por ser uma empresa de 

desenvolvimento de tecnologia, refletindo talvez aí a política brasileira de desenvolvimento do setor, 

não se observando, desta forma, a existência do indicador capital estrutural em qualquer dos 

períodos estudados. Por ter se transformado em uma empresa prestadora de serviços, a existência do 

indicador capital do cliente só começou a ser observada no período privado, e que, apesar de 

recente, é reconhecido pelos clientes como de grande valia, já que a empresa foi a única que, das 

originadas do Sistema Telebrás, não mudou de marca, além de sempre aparecer em pesquisas de 

qualidade realizadas com clientes, como uma empresa de qualidade reconhecida. 

Apesar de ter apresentado mudanças na presença de indicadores de aquisição de conhecimentos 

externos, processos de aprendizagem e formação do capital intelectual, conclui-se que ao longo da 

sua vida a Embratel sempre apresentou sinais da existência do processo da gestão do conhecimento. 

Uma empresa criada durante o regime militar, com objetivos voltados à integração do país por 

intermédio das telecomunicações, conseguiu passar por uma forte transição que mudou radicalmente 

o seu perfil de atuação, acarretando mudanças organizacionais, de processos internos, de perfil do 

quadro funcional, entre outros. No entanto, a Embratel continua sendo reconhecida como uma 

empresa de qualidade por parte de seus clientes, e que, apesar de ter sido uma das empresas mais 

afetadas pela abertura do mercado de telecomunicações, continua a manter a sua marca, a posição de 
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liderança e de preferência em vários segmentos do mercado. Os resultados de pesquisa realizada 

com clientes pelo Yankee Group em 2003 e com empregados (Revista Exame, 2004), são 

demonstrações de que a marca Embratel além de ser respeitada, representa perspectiva de 

desenvolvimento para seus profissionais. Não se pode concluir que tal situação é verificada 

exclusivamente em razão da existência de processos da gestão do conhecimento ao longo da vida da 

empresa. No entanto, é certo que as ações e programas implantados para a aquisição, 

desenvolvimento e manutenção de uma base de conhecimento, ajudaram e ajudam na obtenção de 

tais resultados. Valorizando esta base, adequando-a regularmente às necessidades impostas pelo 

mercado, a Embratel certamente terá em suas mãos um ingrediente poderoso para manter sua 

trajetória de sucesso. 

Outras empresas, não só do setor de telecomunicações, como também de outros setores, passaram 

por mudanças de cenários de mercado ao longo destes últimos anos. Para estudos futuros, visando à 

possibilidade de uma generalização, sugerimos que empresas de outros setores possam ser 

pesquisadas, avaliando o seu sucesso face à existência dos processos da gestão do conhecimento. 
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ANEXO A 

Roteiro de Entrevista com Profissionais de Recursos Humanos 

1- Breve relato da estrutura voltada para treinamento na época de estatal. Como era esta 

estrutura? Quais eram os principais objetivos? Existe algum relato de resultados obtidos 

naquela época? 

2- Quando que efetivamente foi percebida a necessidade de se implementar mudanças nos 

processos de desenvolvimento de recursos humanos? Exatamente que razões levaram a isto? 

3- Ainda como empresa estatal, por volta de 1996, a empresa passou por um forte processo de 

reformulação organizacional e de pessoal, implementando inclusive programas de demissão 

voluntária, com incentivos para tal. Quais eram os objetivos esperados com este processo? 

Tais objetivos foram atingidos? 

4- Por ter passado um bom tempo de sua vida como empresa estatal, sujeita às rígidas regras de 

controle governamental, não havia muitas oportunidades de se implementar processos de 

turn over de pessoal. Com isso o conhecimento era muito restrito as pessoas mais antigas. 

Como se deu o processo de transição, ou seja, quais foram as medidas implementadas pela 

área de recursos humanos em relação à manutenção do conhecimento na empresa, já que as 

pessoas mais experientes foram o público alvo dos programas de demissão incentivada? 

5- O que a privatização da empresa representou para o processo de recursos humanos? 

Especificamente na área de aquisição e desenvolvimento de conhecimento, quais foram as 

necessidades identificadas, e quais as providências implementadas? 

6- Quais as principais mudanças no perfil do profissional do período iniciado a partir da 

pri vatização? 

7- Quais as principais medidas implementadas nos processos de aquisição e desenvolvimento 

de conhecimento? 
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8- Entre as ferramentas utilizadas no processo de gestão do conhecimento podemos citar o 

mapeamento de competências, a universidade corporativa e a comunidade de práticas. O que 

a Embratel implementou nestas três áreas? Existe algum resultado mensurável? 

9- Em que a Universidade Corporativa tem contribuído para o processo de aquisição e 

desenvolvimento do conhecimento na empresa? 

10- Existe alguma percepção por parte dos clientes internos e externos em relação à preocupação 

da empresa no preparo de seus funcionários? 

11- Na visão de vocês a Embratel seria o que é hoje caso não tivessem sido implementados 

programas corno os da gestão do conhecimento? 
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ANEXOB 

Roteiro de Entrevista com Executivos e Gerentes 

l-Como o senhor vê a Embratel no cenário altamente competitivo que é de telecomunicações 

nos dias de hoje? 

2- Na sua visão qual a principal característica necessária ao profissional de um setor tão 

competitivo como o setor de telecomunicações? 

3- Cerca de 40% do quadro atual não estava na empresa antes de sua privatização. Certamente 

neste processo de tum over muito do conhecimento adquirido ao longo do tempo foi embora. 

Entre as medidas implementadas pela área de recursos humanos para adequar a empresa a 

uma nova realidade de aquisição e desenvolvimento de novos conhecimentos, quais as que o 

senhor destacaria como as de maior impacto para a sua área? 

4- A Embratel implantou em 2002 a Universidade Corporativa Embratel. Como esta 

Universidade tem ajudado no desenvolvimento da sua área? 

5- Dentre as ferramentas para o desenvolvimento do processo de gestão do conhecimento estão 

a formação de comunidades de práticas e o mapeamento de competências. Como o senhor 

vê a utilização destas ferramentas hoje na empresa? 

6- Na sua visão a Embratel seria o que é hoje caso não tivessem sido implementados programas 

como os da gestão do conhecimento? 
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ANEXO C 

Questionário e Respostas das Entrevistas com Empregados 

1- Em que região do país você trabalha atualmente? 

Região Numero de Respostas Percentual (%) 
N ortelN ordeste 3 9,7 

Leste 1 3,2 
Sul O O 

São Paulo (capital) 2 6,4 
São Paulo (interior) O O 

Centro-Oeste 1 3,2 
Sede da empresa (Rio de Janeiro) 24 77,5 

Total 31 100 

2- Em que área você trabalha? 

Área Numero de Respostas Percentual (%) 
VP de Tecnologia e Operações 23 74,4 

VP Embratel Empresas 2 6,4 
VP Embratel Consumo O O 

VP de Marketing e Assuntos 2 6,4 
Externos 

VP de Recursos Humanos O O 
VP de Administração 4 12,8 

VP de Desenvolvimento Estratégico O O 
Total 31 100 

3- Qual a sua idade? 

Idade Numero de Respostas Percentual (%) 
23 a 30 anos 6 19,4 
31 a 35 anos 1 3,2 
36 a 40 anos 5 16,1 
41 a 45 anos 8 25,8 
46 a 50 anos 6 19,4 

Mais de 50 anos 5 16,1 
Total 31 100 
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4- Quanto tempo você tem de Embratel? 

Tempo de Empresa Numero de Respostas Percentual (%) 
Até 5 anos 10 32,3 
6 a 10 anos 1 3,2 
11 a 15 anos " 9,7 -' 
16 a 20 anos 7 22,5 
21 a 25 anos 2 6,5 

Mais de 25 anos 8 25,8 
Total 31 100 

5- Qual a sua formação? 

Formação Numero de Respostas Percentual (%) 
Pós-graduação 14 45,2 

Superior 16 51,6 
Médio-administrativo O O 

Médio-técnico 1 3,2 
Total 31 100 

6- Você conhece os programas internos de desenvolvimento do conhecimento na Embratel? 
(Caso a resposta seja "não" passe direto para a questão 11) 

Resposta Numero de Respostas Percentual (%) 
Sim 29 96,7 
Não 2 3,3 
Total 31 100 

7- Quais aqueles que você mais obteve informações a respeito? (Mais de uma opção pode ser 
marcada) 

Programa Numero de Marcações Percentual (%) 
Visão 21 16 51,6 

Mapeamento de competências 5 16,1 
Universidade Corporativa 19 61,2 

Melhores Práticas 14 45,1 
Oficinas CAEP 1 3,2 
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8- Complementando a questão anterior, quais aqueles que você utiliza como ferramentas às 
suas atividades profissionais? 

Programa Numero de Marcações Percentual (%) 
Visão 21 4 13,3 

Mapeamento de competências '1 10 .) 

Universidade Corporativa 20 66,7 
Melhores Práticas 10 33,3 

Oficinas CAEP 1 3,3 

9- Com que freqüência você utiliza tais ferramentas? 

Freqüência Numero de Respostas Percentual (%) 
Não utilizo 2 6,7 

Pelo menos 1 vez por semana 7 23,3 
Pelo menos 1 vez a cada 15 dias 6 20 

Pelo menos 1 vez por mês 15 50 

10- Você acha que os programas internos de desenvolvimento de conhecimento implementados 
pela empresa ajudam no seu desenvolvimento e na obtenção das metas empresariais? 

Resposta Numero de Respostas Percentual (%) 
Muito 11 36,7 

Mais ou menos 16 53,3 
Não ajuda em nada. 

,.., 
10 .) 

11- Você vê ações no sentido de se criar, desenvolver e manter o conhecimento? (Caso a 
resposta seja "sim", passe para a questão 12. Caso seja "não", vá para a questão 13.) 

Resposta Numero de Respostas Percentual (%) 
Sim 24 80 
Não 6 20 

12- Qual a freqüência que seu gerente se reúne com o corpo funcional para conversar e divulgar 
experiências de sucesso da empresa na questão do desenvolvimento do conhecimento? 

Freqüência Numero de Respostas Percentual (%1 
Nunca 7 28 

Raramente 6 24 
Pelo menos 1 vez por mês 12 48 
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13- Na sua visão, como funcionário, como você vê a Embratel em relação aos seus processos de 
aquisição e desenvolvimento de conhecimentos? 

Resposta Numero de Respostas Percentual (%) 
Preocupada e está permanentemente 19 61,2 

implementando processos de 
melhoria 

Preocupada, mas não se vê muitas 10 32,3 
ações em andamento 

Indiferente 2 6,5 
Total 31 100 

14- Como você acha que a Embratel é reconhecida pelos seus clientes? 

Resposta Numero de Res~ostas Percentual (%) 
Uma empresa de qualidade onde a 26 83,9 
competência de seus funcionários 
representa um grande diferencial 
Uma empresa em igualdade de 5 16,1 

condições em relação a seus 
concorrentes 


