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RESUMO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVIS
TA 

DURAÇÃO 
(HH:MM:S

S) 

POSIÇÃO 
HIERÁRQUI

CA 

CÓDIG
O 

TEMPO 
DE 

TRABALH
O NA 

EMPRESA 

TEMPO 
NA 

POSIÇÃ
O 

1 35:31 Coordenador CO1 14 anos 3 anos 
2 47:37 Consultor CON1 32 anos 9 anos 
3 54:54 Analista Pleno AP1 5 anos 4 anos 
4 33:39 Coordenador CO2 7 anos 4 anos 
5 34:06 Analista Júnior AJ1 2 anos 2 anos 
6 42:38 Consultor CON2 25 anos 5 anos 
7 29:13 Gerente G1 25 anos 8 anos 
8 39:23 Gerente G2 29 anos 26 anos 
9 01:03:53 Analista Pleno AP2 5 anos 5 anos 
10 24:26 Analista Sênior AS1 22 anos 10 anos 
11 26:33 Analista Júnior AJ2 2 anos 2 anos 
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ENTREVISTA 1 

Código: CO1 

13/03/2008 

Rio de Janeiro 

 

Dados Demográficos 
Idade: 36 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 14 anos 

Qual a sua posição na empresa: Coordenador 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 3 anos 

Escolaridade: Superior Completo 

Entrevista 
Você acha importante o conhecimento tácito, o conhecimento que está nas pessoas? 

Sim, mas ele tem que ter alguma forma de ser transmitido, não pode ficar restrito nas pessoas. 

Como assim? 

Tem que ter algum instrumento, alguma ferramenta, que ajude a expandir o conhecimento que 

está nas pessoas. Ele precisa ser transmitido de alguma forma. 

Como seria uma forma boa de transmitir este conhecimento que está nas pessoas? 

Conversas informais, reuniões, apresentações. 

Para se transferir o conhecimento tácito é preciso algumas coisas. Você acha que na 

empresa você tem oportunidade para buscar ou compartilhar este conhecimento tácito? 

Não. As pessoas têm medo para compartilhar o conhecimento que é delas e pela falta de 

cultura das pessoas compartilharem conhecimentos. 
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Por que as pessoas têm medo? O que elas acham que irá acontecer se compartilharem o 

conhecimento que possuem? 

Elas acham que não farão tanta falta, pois conhecimento e informação é poder, dá uma 

sensação de a pessoa ser imprescindível. A partir do momento que compartilha com outro, 

esta pessoa também tem domínio do conhecimento. 

Além disso, há outro motivo para as pessoas não compartilharem o conhecimento? 

Existem outros fatores como tempo, mas o medo é o principal fator. 

Você possui confiança em compartilhar o conhecimento que possui? As pessoas confiam em 

você para compartilhar o conhecimento? 

Quando se tem uma aproximação maior com alguém, tem-se mais facilidade de puxar algo 

dela, fazer com que fale mais e compartilhe mais. Se for buscar este conhecimento com 

alguém que não conheço, que não tenho aproximação, é um pouco mais difícil. 

E a questão da falta de cultura. O que seria esta falta de cultura para compartilhar o 

conhecimento, para acontecer esta troca? 

Na empresa, as pessoas exercem a mesma função durante muito tempo. Elas dominam este 

assunto e não compartilham com ninguém. Não existiam processos para facilitar esta troca, 

que agora existem. Há um padrão que tenta facilitar a busca por uma informação. 

Como este padrão incentiva a troca do conhecimento, na melhoria desta cultura que dificulta 

a troca do conhecimento? 

O padrão não incentiva a troca do conhecimento, ele obriga o compartilhamento. 

Como ele obriga? Pela sua existência, como você se sente obrigada a compartilhar o 

conhecimento que possui? 
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Por que é uma determinação da alta direção. 

Você se sente confortável em questionar o trabalho de colegas, de pares, iniciar discussões a 

respeito de alguns assuntos, fazer e receber críticas? 

Às vezes. Existem assuntos que merecem ser discutidos, porém não adianta discuti-los, pois 

não vai acarretar em nenhuma mudança. Sinto-me impotente nestes casos. A discussão ocorre 

de forma mais fácil dentro da gerência em que se trabalha, no meio mais próximo. 

Você acha que a empresa incentiva o questionamento das coisas que estão sendo realizadas? 

Não, pois as discussões são fechadas, envolve um número pequeno de pessoas. 

Quando você é chamada, se sente confortável em confrontar a idéia de alguém? 

Sim, porém muitas vezes as pessoas têm medo de falar abertamente o que pensam a respeito 

de determinado assunto. Muitas vezes falam com seus pares, falam na sua gerência, criticam 

determinado assunto que vai alem da sua gerência, mas não vai ao responsável por aquela 

ação para dizer a sua opinião. As discussões ocorrem pelas costas e não com a pessoa 

responsável. 

Por que as pessoas têm este medo? Medo de serem mal interpretadas, de serem punidas? 

É um medo de não serem bem vistas, serem inconvenientes, causar discórdia, atrito entre 

áreas. 

Você acha que suas contribuições são bem aceitas mesmo quando você não tem fatos e dados 

para suportá-las? As pessoas aceitam bem os feelings, os insights? 

No nível da gerência sim, mas em nível superior as informações precisam ser corroboradas 

por fatos e dados.  
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Quando precisa buscar um conhecimento específico, você sabe quem procurar na empresa? 

Não, preciso investigar, de primeira é muito difícil. 

Quando você encontra, você tem acesso a estas pessoas? 

Sim. 

Acesso sempre, independente da posição ou do nível hierárquico em que se encontra? 

Não, pois algumas pessoas são mais difíceis de serem contatadas. Depende mais da pessoa do 

que da posição que ocupa. 

Quando você precisa passar seu conhecimento para alguém ou receber, que mídia você 

utiliza? 

Telefone. É mais pessoal que enviar um e-mail. Primeiro faço uma ligação para verificar se 

ela pode me receber e depois vou encontrá-la. Pelo contato pessoal se consegue obter mais 

informações da pessoa. Numa conversa se consegue tirar mais informações, pode-se fazer 

perguntas para esclarecer o assunto, é uma troca mais dinâmica. 

É possível que o conhecimento que você adquiriu pelo contato pessoal seja explicitado? 

Algumas vezes sim. Pode-se colocá-lo disponível para outros através de uma ferramenta.  

Quando você precisa de algum conhecimento, você busca uma pessoa para te ajudar ou 

procura este conhecimento em algum sistema ou repositório que a empresa tem? 

Primeiro eu sempre penso em alguma pessoa que possa me ajudar. Não procuro nos sistemas 

pela falta de costume. 

Por que você não tem este costume, este hábito? 
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Porque é mais fácil buscar com a pessoa, muitas vezes não está escrito o pulo do gato que só a 

pessoa tem. A pessoa possui o conhecimento de anos numa atividade, então ela possui aquela 

informação a mais. Se você fizer do jeito que está escrito no padrão, você vai conseguir, mas 

a pessoa possui aquele conhecimento que vai facilitar fazer o trabalho de forma mais rápida, 

mais fácil, que no final faz a diferença.  

Quando você precisa de treinamento para adquirir um conhecimento específico, o que a 

empresa te proporciona? 

A empresa me dá liberdade para desenvolver as habilidades e competências que você precisa 

para realizar o seu trabalho, através de cursos, seminários, palestras. Em geral os treinamentos 

são formais. 

Você consegue utilizar todo o conhecimento que você adquiriu no curso no seu trabalho? 

Não, o curso te permite manter atualizado. Também te permite conhecer outras pessoas que 

vivenciaram outras experiências para compartilhar, que podem ser utilizadas no meu trabalho. 

Quando você adquire um novo conhecimento, como a empresa incentiva que ele seja 

disseminado pela organização? 

É obrigatório fazer uma apresentação para os outros funcionários para transmitir o 

conhecimento que adquiri. 

Em sua opinião, a empresa incentiva a transferência do conhecimento? 

Sim, ela solicita que se faça uma resenha ou palestra. 

O processo de reconhecimento e recompensa da empresa premia o trabalho individual ou 

coletivo? 
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Os dois, mas o que pesa mais é o trabalho individual, o que ela fez. Porém conta também 

como ela age no grupo, pois é avaliada pelos pares. 

Em sua opinião, onde se encontra a maior parte do conhecimento da empresa? 

Nas pessoas. 

Quando alguém te procura, você compartilha o conhecimento que possui? 

Sim, porém preciso saber o que ela pretende fazer com aquele conhecimento. 
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ENTREVISTA 2 

CÓDIGO: CON1 

14/03/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 56 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 32 anos 

Qual a sua posição na empresa: Consultor Sênior 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 9 anos 

Escolaridade: Superior Completo 

Entrevista 
Em sua opinião, a empresa valoriza o conhecimento tácito, que está nas pessoas? 

Eu acho que ultimamente a empresa tem se preocupado um pouco mais com isso. Até mesmo 

porque houve a abertura de mercado e ela já perdeu algumas pessoas importantes de seu 

quadro. No período do monopólio, o conhecimento específico desta área era de interesse 

apenas da empresa, pois não havia concorrência no mercado. A abertura de mercado fez com 

que a empresa se preocupasse com esta questão, mas ainda não chegou ao ponto de valorizar 

como deveria. Valorizar não no tocante a remuneração, mas projetos que deveriam ser 

realizados para permitir que um funcionário saia e seu conhecimento seja perdido. Por outro 

lado, foram criados sistemas para padronizar e registrar as atividades, de forma que não fique 

dependente apenas das pessoas. Mas tem um conhecimento que não é tão especifico, 

adquirido com a experiência, que permite que se enxergue as coisas de forma diferente. Não é 

o conhecimento do como fazer, mas como enxergar o negócio. 

Você acha que este conhecimento da experiência é passível de ser formalizado, explicitado? 

É como na vida, em que os mais velhos passam o conhecimento para os mais novos, porém 

foi adquirido pela experiência de vida, que é difícil ser passado teoricamente, de forma 

explícita. 
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Como este conhecimento que é difícil de ser explicitado pode ser transferido? 

Deve ser passado de forma mais direta, verbal. Toda pessoa, quando estiver prestes a sair 

empresa, deveria ser incentivada a fazer uma tese, um trabalho sobre o que ela viveu e como 

ela enxerga o negócio baseado na carreira e experiência. Seria uma forma de passar o 

conhecimento que adquiriu. 

Você disse que o conhecimento deveria ser transmitido de forma verbal. Você quis dizer que 

o conhecimento deve ser transferido oralmente ou pelo contato pessoal, pela interação entre 

as pessoas? 

Tem que haver uma interação, uma discussão a respeito do assunto tratado. 

No seu dia a dia, você tem tempo para fazer esta interação necessária a troca de 

conhecimento? 

Existe o programa de tutoria, organizado pela empresa, que permite que ocorra esta interação 

para transferência do conhecimento. O tempo é curto, porém existem algumas oportunidades 

para que isto ocorra. Por estarem a muito tempo numa mesma função, as pessoas sempre 

recorrem a mim para tratar de determinados assuntos. Porém, depende também da pessoa, 

pois algumas pessoas escondem o conhecimento por acreditarem que o conhecimento é valor. 

Deveria haver um trabalho de convencer as pessoas que detêm conhecimento que é sua 

obrigação passá-lo para os outros. 

Quando as pessoas buscam o seu conhecimento, as pessoas têm facilidade para entender? 

Eu não sinto dificuldade em expressar o conhecimento que possuo. Algumas áreas, como a 

área comercial, demandam maior conhecimento, um conhecimento mais abrangente sobre 

todo o negócio. 

Em sua opinião, o conhecimento é fonte de poder na empresa? 
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Depende do que se chama de poder. Conhecimento é o poder de influenciar no destino da 

empresa. 

A cultura da empresa favorece o questionamento ao trabalho de outras pessoas? 

Existe uma preocupação das pessoas com sua carreira, que faz com que evitem o 

questionamento pelo temor de desagradarem e impactar sua trajetória profissional. Portanto, 

as coisas não acontecem como deveriam. Eu não me preocupo com isso e questiono sempre, 

porem a receptividade não é muito boa a alguns questionamentos que faço. 

Por que a receptividade não é boa para alguns questionamentos? 

As pessoas realizam alguns trabalhos para destacar o seu nome e não por ser bom para a 

empresa, ou às vezes por ter tido a idéia e irá apresentar o trabalho a um nível superior. Por 

isso, muitas vezes não gosta da crítica. 

Você se sente seguro, tem confiança em compartilhar o conhecimento que possui? 

Sim, mais do que isso, sinto prazer em compartilhar o meu conhecimento. Vejo isso como 

uma missão, eu não seleciono a pessoa com quem compartilhar o conhecimento que possuo. 

Sinto mais segurança em compartilhar com as pessoas que estão chegando. 

Você sabe quem na empresa possui o conhecimento que precisa? 

Por estar na empresa há bastante tempo e conhecer bem as pessoas, consigo identificar quem 

possui o conhecimento que necessito. 

O acesso as pessoas que detêm conhecimento é fácil independente do nível hierárquico em 

que se encontram? 

Depende do nível em que a pessoa se encontra. Pela carga de trabalho e tipo de demanda dos 

níveis hierárquicos superiores é mais difícil, porem nos níveis inferiores não há dificuldade. 
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Qual a forma que você utiliza para trocar conhecimento com alguém? 

Utilizo o telefone para buscar o conhecimento, para tirar dúvidas. É melhor pois permite uma 

interação. Para passar o conhecimento, prefiro escrever, principalmente quando tenho que 

questionar o trabalho de alguém. Gosto de ler e reler, pois sou muito detalhista, de forma a 

registrar a minha opinião. 

A empresa encoraja a transferência do conhecimento tácito? 

Não. Deveria haver algo mais estruturado. 

A gestão da empresa incentiva as pessoas a interagirem, trocar conhecimento? A política de 

reconhecimento e recompensa incentiva o trabalho individual ou coletivo? 

Incentiva o resultado individual. Existe a carreira de especialista, que é um incentivo ao 

trabalho e conhecimento da pessoa. Em outros casos, como o PDRHE, existe a obrigação de 

disseminar o conhecimento, mas é algo que não é muito levado a sério, não é feito de forma 

eficiente. 

Qual seria a forma eficiente para se transmitir o conhecimento tácito, que está nas pessoas e 

deriva da experiência? 

Deveria ser de forma verbal, dirigido para as pessoas que tem interesse no assunto. Ir ao local 

e ter uma interação direta com a pessoa envolvida. 

Quando você necessita um conhecimento específico, como a empresa te proporciona? 

Esta é uma situação pela qual não tenho passado. Mas vejo que a empresa contrata 

consultorias e especialistas. 

A empresa incentiva que o funcionário busque o conhecimento com seus pares ou nos 

sistemas de informação? 
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A empresa tem tentado montar um sistema de informação para não ficar tão dependente do 

conhecimento das pessoas. Porém, tenho bastante dificuldade de buscar nos sistemas de 

informação. 

Onde está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Nas pessoas. 

Seria possível colocá-lo em um sistema, explicitá-lo? 

Eu acho difícil. Vamos supor que haja uma greve geral, como aconteceu em 1995, com as 

refinarias paradas por mais de 30 dias. Somente as pessoas que viveram aquilo sabem as 

saídas encontradas para resolver o problema, porém elas também jamais haviam vivido algo 

parecido e tiveram que aprender com a situação. Havia uma idéia para fazer um plano de 

contingência para os casos necessários. Porém, é muito difícil botar no papel, são muitas as 

possibilidades de contingência que podem acontecer. Não é preciso saber o que fazer em cada 

situação, deve-se saber a forma de lidar com o problema, pois é difícil prever tudo o que pode 

acontecer. Nessas situações que é preciso o conhecimento tácito, lembrar algo que ocorreu no 

passado, recorrer a uma experiência anterior para saber como agir. Estas são as situações mais 

relevantes e importantes para uma empresa. 
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ENTREVISTA 3 

CÓDIGO: AP1 

14/03/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 37 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 5 anos 

Qual a sua posição na empresa: Analista Pleno 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 4 anos 

Escolaridade: Superior Completo 

Entrevista 
Você considera que, no seu trabalho, você tem tempo e oportunidade para compartilhar ou 

receber conhecimento tácito? 

Oportunidade às vezes se tem. Tempo é mais complicado para se ter, pela complexidade de se 

transferir o conhecimento tácito. Não é simples transferir este conhecimento, pois é algo 

pessoal, está dentro de você e não se sabe como se obteve este conhecimento. Entretanto, 

temos tempo para transferi-lo, no cafezinho, tomando um chop com os colegas, mesmo no 

trabalho. 

É fácil receber o conhecimento tácito ou transferir o conhecimento tácito para outra pessoa? 

Dependendo da complexidade do assunto pode ser mais difícil. Há coisas que você se 

consegue dizer e se fazer entender com poucas palavras, porém há outras coisas que você não 

consegue achar as palavras. Há situações em que algo é obvio para mim, porem não consigo 

me fazer entender. Por outro lado, é importante que o emissor e o receptor da mensagem 

compartilhem da mesma linguagem. 

O que faz você compartilhar o seu conhecimento tácito com alguém? 
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Em resumo, creio ser a necessidade, tanto para passar o conhecimento tácito quanto para 

recebê-lo. Se eu preciso de um conhecimento, vou buscá-lo. Por outro lado, quando vejo que 

uma pessoa precisa de determinado conhecimento, procuro passá-lo. 

Você sabe a quem procurar dentro da empresa quando precisa de um conhecimento? 

De pronto muitas vezes não. Consigo chegar à pessoa comentando com os outros até chegar à 

pessoa que possui o conhecimento que necessito. É como na frase “quem tem boca vai a 

Roma”. Ou seja, encontro as pessoas pela minha rede de contatos dentro da empresa. 

O que faz com que as pessoas da empresa compartilhem o conhecimento? Isso é feito com 

facilidade? 

Depende da pessoa. Porém, no âmbito do trabalho, não vejo porque esconder o conhecimento 

quando uma pessoa precisa dele. Algumas informações são confidenciais e não devem ser 

compartilhadas, mas em geral o conhecimento pode ser compartilhado. 

Você se sente seguro em compartilhar o conhecimento com seus pares na empresa? 

Sim, mas varia de pessoa para pessoa. A pessoa que é mais insegura consigo próprio não terá 

esta facilidade porque ela pode pensar que ao passar seu conhecimento o outro passará a saber 

mais do que ela. Outros são mais ranzinzas e não tem interesse em compartilhar. 

Você se sente confiante em compartilhar o seu conhecimento? 

Sim, pois estou no âmbito de trabalho e, quem veio solicitar meu conhecimento 

provavelmente foi indicado por um amigo. Esta confiança vem pelos meus amigos. 

Em sua opinião, o conhecimento é poder na empresa? 

Com certeza. O conhecimento deixa a pessoa que o possui em uma situação confortável, pois 

fica mais difícil substituí-la por outra pessoa. Além disso, existe a questão entre os 
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funcionários antigos e novos, pois a empresa ficou muito tempo sem contratar novos 

funcionários. Descontentamento dos novos com a condição desigual em relação aos antigos 

que atuam numa mesma atividade. Por outro lado, os funcionários antigos possuem um certo 

ciúme ou inveja dos novos que estão evoluindo rápido na carreira. Este tipo de 

relacionamento entre novos e antigos atrapalha a transferência de conhecimento. Os 

funcionários antigos estão há muito tempo na empresa e de repente vêem os “molecotes” 

avançando rápido na carreira. Parece que existe um medo de perder o lugar ou ser passado 

para trás, perceber que o que levou anos para conquistar está sendo alcançado muito mais 

rápido pelos novos funcionários. 

A cultura da empresa favorece o questionamento do trabalho de outros funcionários? 

Isso não é tão simples. Existe a oportunidade de se trabalhar com pessoas de diversas áreas da 

empresa. É possível contribuir ou dar palpites no trabalho de áreas com as quais possuo 

interface. Porém, em algumas situações isso não é possível, apesar das pessoas fazerem 

atividades semelhantes. Eu, por exemplo, não posso contribuir ou questionar o trabalho de 

uma pessoa que faz a mesma atividade que eu numa outra área. 

Quanto às pessoas receberem bem os questionamentos, depende da pessoa. Já passei por 

situações em que recebi como resposta a um questionamento um “você não tem nada a ver 

com isso”, enquanto outros agradecem a sua contribuição. Depende mais da pessoa do que 

algo que é incentivado pela empresa. A empresa teria possibilidade de desenvolver uma 

cultura dessa. Assim como está tentando desenvolver a cultura de mercado, em lugar da 

cultura monopolista até então vigente. Isso, de alguma forma, é fácil para quem entrou na 

empresa agora, mas para quem trabalha na empresa há vinte anos ainda é complicado 

enxergar esta cultura de mercado. 

Você acha que idéias e sugestões baseadas apenas em insights e feelings são bem aceitas? 

Acho que sim. Nada mais é que um brainstorming e isso é bem arraigado na empresa.  

Quando você precisa de um conhecimento, as pessoas são acessíveis independente do nível 

hierárquico em que se encontram? 
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Algumas pessoas têm acesso aos diversos níveis hierárquicos, outras têm acesso a alguns 

níveis hierárquicos, outras não têm acesso a nenhum nível hierárquico. Entendo que cada um 

tem acesso ao nível hierárquico que se precisa ter. 

Qual a forma que você mais utiliza para interagir com as pessoas quando precisa do 

conhecimento delas? 

Conversa. Internamente na empresa utilizam-se conversas, telefone etc. A melhor forma é o 

“olho no olho”, porque desta maneira consegue enxergar respostas que a pessoa não está 

dando pela boca. Consegue perceber se a pessoa está sendo sincera, se está segura do 

conhecimento que possui. 

A empresa encoraja a transferência do conhecimento tácito? 

Depende mais das pessoas. A empresa não põe esforço nisso, não há nenhum programa que 

incentive a transferência do conhecimento tácito. 

O sistema de reconhecimento e recompensa da empresa valoriza o trabalho individual ou 

coletivo? 

Os dois. Existem metas individuais e metas de grupo. 

O sistema de reconhecimento e recompensa da empresa incentiva o compartilhamento de 

conhecimento tácito? 

Não incentiva nem desincentiva. Não influencia em nada a transferência do conhecimento. 

Ele o incentiva a buscar, mas não a transmissão do conhecimento. 

Quando você necessita um conhecimento específico, como a empresa te proporciona? 

Através de cursos, da universidade corporativa ou externos. 
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Quando você adquire um conhecimento, como a empresa espera que você o transmita? 

Dependendo do curso que a empresa te proporciona, existe uma exigência de que se faça um 

relatório ou que se ministre uma palestra para divulgar o conhecimento adquirido. 

Quando você necessita algum conhecimento, a empresa o orienta a buscar com outros 

funcionários? 

Não. 

Onde se encontra a maior parte do conhecimento da empresa? 

Nas pessoas. 

É possível que a maior parte do conhecimento não esteja nas pessoas? 

Não, pois a empresa são as pessoas. Perde-se muito se o conhecimento que uma pessoa possui 

não é transmitido, mas este conhecimento não se pode ser explicitado por completo. Posso 

colocar a fórmula da gasolina da Fórmula 1 em um computador e, a partir desta formula, 

consegue-se repetir e fabricar esta gasolina. Mas se a pessoa que desenvolveu aquela fórmula 

morrer, não se consegue mais desenvolver novas formulações. Este conhecimento se perde, 

pois não é possível de colocar em um HD. 
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ENTREVISTA 4 

CÓDIGO: CO2 

08/05/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 31 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 7 anos 

Qual a sua posição na empresa: Coordenador 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 4 anos 

Escolaridade: Superior Completo 

Entrevista 
Você acha que na empresa o conhecimento tácito é valorizado? 

Acho que pouco. É valorizado, mas poderia ser mais valorizado. 

Em que momentos existe a valorização do conhecimento tácito da pessoa? 

Existe uma grande demanda de questões de rotina e, por isso, há pouco tempo para utilizar e 

para a transmissão de conhecimento. Fica-se muito envolvido no seu dia a dia e poucas vezes 

se consegue estar junto com outra pessoa conseguindo aprender e absorver parte deste 

conhecimento. 

O dia a dia demanda muito tempo que impossibilita buscar ou compartilhar este 

conhecimento tácito. Você acha que no seu dia a dia você não compartilha ou não recebe este 

conhecimento? 

Em momentos que as pessoas promovem reuniões da equipe existe esta possibilidade. É o 

momento que a equipe tem para se expor, mostrar o seu conhecimento, seus pontos de vista. É 

uma forma de se absorver o conhecimento. 
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Você colocou uma questão interessante que é o ponto de vista, momento que as pessoas têm 

para colocar seus pontos de vista. Você acha que a empresa favorece que os seus 

funcionários, independente de posição hierárquica, coloquem os seus pontos de vista bem à 

vontade ou a empresa não favorece que se coloque seu ponto de vista? Diria até mais, que se 

questione o trabalho de outro, que se critique? Como você vê isso? 

Eu acho que esta variável de você criticar ou questionar pontos de vista é algo pouco feito na 

empresa. Alguma posição ou colocação de alguém hierarquicamente acima poucas vezes são 

questionadas. 

Você se sente a vontade de divergir de opiniões e colocar efetivamente sempre a sua opinião? 

Nem sempre. Existem situações em que não existe tanta abertura. 

Por quê? 

Às vezes uma posição da própria gerência, das pessoas que estão desta forma não são tão 

abertas a uma nova mudança. Tem também a questão que as coisas na empresa acontecem de 

uma forma muito lenta, quando se apresenta uma coisa diferente que apresenta um impacto 

grande as pessoas são resistentes a novas idéias. 

O que você quis dizer com depende da posição da gerência? 

É uma questão das pessoas, de como é a pessoa que ocupa a posição. 

Por que você acha que existe esta resistência a mudança, a uma opinião diferente? Isso 

implica numa resistência a troca de conhecimento? 

Eu não sei... Eu imagino uma pessoa que começa a expressar muito seu ponto de vista e 

encontra um clima que não seja tão favorável para ele estar colocando, encontra uma 

resistência muito grande. Pode ser uma forma de desmotivar esta pessoa a expressar sua 

opinião. 
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Mas por que existe esta resistência? 

Pela forma que a empresa está inserida no mercado, é uma empresa muito grande, é um ciclo 

muito lento que a empresa tem para mudar. Tem pessoas que enxergam assim: “isso está 

ocorrendo da mesma forma há mais de dez anos, porque mudar?”. É uma característica da 

empresa. 

Da empresa ou das pessoas que trabalham na empresa? Esta situação pode envolver poder? 

Você acha que o conhecimento é fonte de poder na empresa? 

Sim, muitas vezes existem certos processos que são propriedades de uma pessoa. A pessoa 

tem isso como um poder, ela está ali como referência para este processo, quando ela não está 

o processo trava. 

Nestas situações, você acha que o conhecimento que esta pessoa possui sobre esta atividade 

ou processo, ela se sente propensa a compartilhar este conhecimento? 

Nestes casos não. Quando a pessoa enxerga que detém um poder, a pessoa segura mais as 

informações. Isso é comum na empresa. 

Você acha que na empresa as pessoas aceitam sugestões e idéias baseadas apenas em 

impressões, feelings, ou a empresa exige que tudo seja suportado com fatos e dados efetivos? 

Acho que tem muito de feeling. Há uma série de direcionamentos que são gerados por 

questões de feelings, sem embasamentos quantitativos que dêem um respaldo mais concreto. 

Quando você dá sugestões baseadas somente em feelings é bem aceito? 

Depende da pessoa. Algumas pessoas possuem um poder de influência maior, que tem um 

poder de convencimento maior. Estas pessoas conseguem convencer sem que, mesmo depois, 

seja feito um estudo para embasar mais sua opinião. 
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Nestes casos, em que você dá sua opinião baseada em feeling ou vai compartilhar seu 

conhecimento com alguém, você se sente facilidade em compartilhar isso verbalmente. Você 

vê na empresa alguma dificuldade de comunicação em termos deste compartilhamento? É 

fácil para os pares entenderem, as pessoas conseguem se fazer entender? 

Não, para comunicar tenho bastante facilidade. De certa forma não existe esta dificuldade. 

Você sente confiança ao compartilhar seu conhecimento com seus colegas e com as diversas 

pessoas na empresa? 

Sinto, mas não de forma indiscriminada. Depende da pessoa, com algumas pessoas você 

consegue se abrir mais. Depende também da informação e do conhecimento, tem certas coisas 

que você fica receoso de passar para determinado grupo de pessoas imaginando que possa 

perder... Informação é poder então para determinado grupo você pode perder poder, para 

outro ganhar poder. 

Quando você precisa de algum conhecimento especifico, você sabe quem procurar na 

empresa? Como você faz para chegar a este conhecimento? 

Algumas coisas conseguimos enxergar, mas de forma limitada. Muitas vezes se consegue 

enxergar dentro da própria gerência. Às vezes se elege uma pessoa como a mais indicada, 

principalmente dentro de sua gerência, mas não necessariamente é a pessoa que detém o 

maior conhecimento. Acho que falta uma divulgação das pessoas para maior entendimento 

deste conhecimento. Para dar um exemplo a parte de contratação: as gerências não se falam 

muito, acaba centralizando nelas. Com certeza, se houvesse um ambiente que as pessoas 

compartilhassem isso, seria possível enxergar em outras áreas do MC estes ganhos. Isso 

ocorre em várias áreas, contratação, logística, relacionamento, acho que as pessoas se falam 

mais dentro de sua gerência e não enxergam outras gerências que fazem processos 

semelhantes e que detém este conhecimento também. 

Você falou que a empresa poderia proporcionar um ambiente para que isso ocorresse. Como 

seria isso? O que falta, o que não existe? 
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Uma coisa que acho valida seria um rodízio entre as pessoas, um rodízio mais intenso. Até 

existe um rodízio de curta duração, mas talvez um rodízio envolvendo troca de pessoas, para 

trabalhar mesmo na atividade junto dos pares. Talvez fóruns específicos para se discutir 

processos comuns às várias áreas e as pessoas pudessem falar um pouco de sua experiência 

para que outras áreas pudessem absorver e melhorar seus processos. 

Quanto você precisa buscar o conhecimento que será importante para o trabalho que esta 

desenvolvendo, como você faz o contato? 

O contato é pessoal. De início vou conversar com a pessoa. Como as pessoas estão muito 

próximas, é bem fácil e melhor para absorver o conhecimento. Eventualmente faço o primeiro 

contato pelo telefone, mas prefiro o contato pessoal. Pessoalmente se consegue absorver mais 

o conhecimento, a pessoa consegue expressar melhor o conhecimento, não apenas 

verbalmente mas pela entonação de voz, gestos etc. Muitas vezes a pessoa expressa 

rabiscando, fazendo um esquema gráfico em um rascunho. Pelo contato pessoal a pessoa tem 

mais instrumentos para conseguir passar o conhecimento, puxar um relatório, fazer uma 

apresentação. É uma forma melhor tanto para a pessoa que está se expressando como para a 

pessoa que esta absorvendo o conhecimento. 

E quando você vai buscar este conhecimento, você tem acesso às pessoas que o detém, 

independente do nível hierárquico em que ela se encontra, do cargo que ocupe? 

Independente não, alguns níveis hierárquicos são mais complicados. Mas no geral é fácil de 

ter este contato, apenas os níveis hierárquicos superiores que têm uma série de demandas que 

torna mais complicado. 

Quando você precisa de um conhecimento específico, como você busca, pelas pessoas ou 

dentro dos sistemas de informação? 

A maioria das vezes é pelas pessoas. 

A empresa estimula isso? 
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Sim. 

E quando você precisa de um conhecimento que não existe na empresa, como você faz?  

Primeiro faço uma busca para tentar descobrir onde encontro isso, na internet, quem lida com 

este conhecimento. Depois tento entrar em contato diretamente. 

Quando você adquire um conhecimento novo, a empresa estimula que este conhecimento seja 

disseminado? Como? 

Você se compromete a divulgar, dando uma palestra para apresentar o que você aprendeu, 

principalmente nos casos de cursos no exterior. Não sei como é o nível de comparecimento a 

estas palestras. Mas a empresa obriga a pessoa a, ao voltar, passar este conhecimento adiante. 

No processo de avanço de nível e promoção, a empresa recompensa o trabalho do individuo 

ou da equipe? 

Ela olha muito o individuo, mas dentro da avaliação do individuo existe a avaliação dos pares 

que aborda questões relativas ao compartilhamento de conhecimento. 

Este sistema estimula o compartilhamento do conhecimento? 

Pouco. 

Onde você acha que está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Está com principalmente com as pessoas. Existe muita informação dentro dos sistemas, mas 

talvez estejam muito dispersas, é difícil agrupá-las, talvez falte trabalhar em cima das 

informações para se ter uma coisa mais rica. 

Você compartilha seu conhecimento? 
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Compartilho, sou transparente, passo meu conhecimento. 

E o contrário, quando você precisa de um conhecimento as pessoas são receptivas, passam o 

conhecimento? 

Depende muito das pessoas. Algumas têm uma abertura boa outras são mais fechadas. 
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ENTREVISTA 5 

CÓDIGO: AJ1 

05/06/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 34 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 2 anos 

Qual a sua posição na empresa: Analista Júnior 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 2 anos 

Escolaridade: Superior Completo com Pós-Graduação 

Entrevista 
Você considera o conhecimento tácito importante? 

Bem, considero este conhecimento muito importante. Cada pessoa dentro da organização, da 

família, tem as suas experiências, o conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, e isso 

reflete na personalidade, em como a pessoa vai se relacionar com outras pessoas, como vai ser 

no trabalho, na família. Por isso acho que e muito importante tanto para a vida profissional 

como para sua vida privada, em família. 

Você utiliza o conhecimento tácito em seu trabalho? 

Sim, tanto aqui quanto nos outros locais onde trabalhei. Porque você tem que tomar 

determinadas decisões, ou escrever um e-mail sobre determinado assunto, você vai usar este 

conhecimento que não está escrito em lugar algum. Você tem o conhecimento que depende da 

forma como você foi educado, você pode ser uma pessoa mais ansiosa, ou mais paciente em 

função do conhecimento que você adquiriu. Por exemplo, não existe algo como quando se 

está conversando com o cliente isso pode ou isso não pode, claro que tem algumas regras 

básicas, mas você tem aquilo que está dentro de você, que é cultural, que é tácito e que acaba 

aparecendo. 
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Na empresa, você compartilha o seu conhecimento tácito com as pessoas? 

Isso é mais difícil, mas quando eu percebo que tem alguma coisa que eu posso ajudar acho 

que você acaba compartilhando. Isso acontece muito quando você está em um grupo ou até 

em sua própria gerência e uma pessoa vai te mostrar alguma coisa que tem que ser mandado 

para um cliente, uma carta, um e-mail, uma correspondência, alguma coisa e ela te mostra. 

Você fala pega mais leve aqui, ameniza, aqui você pode ser mais incisivo. Como este teu 

conhecimento, que realmente não está escrito em lugar nenhum, você passa esta informação 

para outras pessoas que trabalham contigo. Acho até que o gestor tem muito este papel, 

quando você vai mostrar algo que você elaborou eles, com a vivência e experiência que têm, 

pontuam coisas que não são muito técnicas, coisas de como lidar com as pessoas, como elas 

vão responder e entender aquilo que você está escrevendo. Eu procuro, também, quando me 

solicitam ou pedem alguma coisa, passar o conhecimento desta forma. 

Ok. Você acha que na empresa as pessoas compartilham o conhecimento tácito que possuem? 

Algumas pessoas sim. Eu não posso responder por muita gente, mas com quem eu convivo 

mais percebo que tem um pouco desta preocupação. Não vejo muito é da parte institucional 

da empresa de se estimular isso, passar esta experiência que as pessoas mais velhas e com 

mais tempo de empresa tem com seu conhecimento tácito. Mas no dia a dia, pelo menos em 

minha área, as pessoas tentam passar este experiência de vida que têm, com o cliente. Eles 

procuram sempre dar um toque como “ah, fulano é assim, cuidado com isso, ciclano é 

assado”, eles já tem este convívio e facilita quanto vai se fazer determinada abordagem. Falta 

um pouco a empresa colocar esta questão, pode ser que não tenha percebido ainda. O que vejo 

mais é a questão de manuais, procedimentos, coisas mais explicitas. De ser passado o 

conhecimento tácito não vejo tanta preocupação quanto à questão dos procedimentos e 

padrões. 

Você falou que não existe esta preocupação de forma mais institucional. Você acha que a 

empresa, quando ela precisa que alguém adquira algum conhecimento, como é que ela 

incentiva que o funcionário faça? 
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Pelo menos lá na minha gerência, sempre a gente que tem a necessidade ou percebe a 

oportunidade de um treinamento na área que a gente gostaria de adquirir, nunca teve 

problemas que “ah, não pode ser feito”. Aqui na Petrobras fiz muito mais treinamentos que 

em outras empresas que trabalhei. Isso é estimulado, adquirir conhecimentos técnicos, cursos 

sobre a área, por exemplo, esta semana farei um curso em São Paulo. Isso é estimulado, vejo 

por outros colegas que também estão se capacitando. Não vejo muito a questão do 

conhecimento tácito, mas estes conhecimentos mais técnicos a empresa estimula que as 

pessoas façam, mas mais via treinamentos formais. O tácito é mais no dia a dia, por exemplo, 

eu sentar com uma pessoa que é mais experiente e ela, naquela tarefa, vai me passando as 

coisas, de forma mais informal. 

Ta legal. O que você acha que dificulta a transferência de conhecimento tácito na empresa? 

Se existe algo que dificulte, o que seria? 

Bem, não sei se dificulta, mas acho que as pessoas não identificam a importância deste 

conhecimento. Ele é muito importante, mas não sei se todos se apercebem desta importância. 

Não sei se me expressei corretamente. Eu acho muito importante, mas não sei se todo mundo 

percebe esta questão desta importância. Para que isso seja estimulado, para que isso aconteça, 

teria que ser assim, “pô, tem uma galera que tem um conhecimento já adquirido em trinta, 

trinta e cinco anos de empresa, e como é que a gente vai fazer para que isso não se perca?” 

Teria que se identificar esta importância e isso seria facilitado. Como eu disse, fica no 

informal, e às vezes você perde esta oportunidade. 

Em seus exemplos, você coloca que as pessoas têm que interagir, conversar. Portanto, a 

transferência do conhecimento tácito pressupõe o contato pessoal. 

Sim, é verdade. 

Para que isso ocorra, algumas coisas são necessárias, Você acha que existe tempo para você 

procurar ou compartilhar este conhecimento? 

Bem, para mim volta para a questão da importância. Se você percebe que é importante tempo 

você acaba arrumando, passa por uma questão de prioridades. É como aquelas pessoas que se 



 30 

relutam a fazer uma atividade fora da empresa e dizem “ah, não tenho tempo, já fico muito 

tempo na empresa, tenho minha família, tenho filhos, vou arrumar mais um negócio para 

fazer.” Se aquilo é importante para você, você arruma tempo e dedica tempo para isso. Por 

exemplo, eu estou mudando de atividade na minha gerência, se eu não ficar pegando a 

experiência e tirando um tempo para conversar com as pessoas, e não vou adquirir este 

conhecimento. 

E o contrário? Estas pessoas dispõem de tempo para passar o conhecimento que elas 

possuem para você? Você sente que existe isso? 

Pelo menos lá na gerência eu sinto que existe isso. É claro que as pessoas não dedicam oito 

horas de seu dia para isso, mas sempre tem tempo para isso. Para mim o cerne da questão é 

você achar isso prioridade. Para mim vai ser importante colar numa pessoa que já tenha 

experiência e não ficar com uma visão que vejo em algumas pessoas de achar que o cara já 

está ultrapassado. Ele até pode ter, pela idade, algumas idéias mais antigas, mas com certeza 

ele tem uma experiência a ser passada que é importante para a empresa. 

Você acha que, na empresa, existe uma relação de confiança para que haja a troca deste 

conhecimento? 

Eu trabalhei em outras empresas e vejo que aqui na Petrobras as pessoas têm mais confiança 

que em outros lugares. 

Você acha importante ter confiança numa pessoa para transmitir o conhecimento para ela? 

Com certeza. Se você não confia ou até mesmo respeita a pessoa que está passando 

conhecimento você não irá absorver este conhecimento. Uma coisa que eu percebo que aqui 

tem menos que em outros locais é a competição. Se você tem medo daquela pessoa que está 

chegando mais nova, você tende a não passar o conhecimento. A partir do momento que esta 

competição não é tão forte na Petrobras como em outros lugares, pois a pessoa não vai chegar 

aqui e tomar o meu lugar ou não vou ser demitido por aquela pessoa saber fazer o que faço, 

isso facilita o relacionamento. Toda vez que tenho alguma dúvida, mesmo que não seja na 

minha área, numa área que tenha interface, as pessoas sempre foram bastante solícitas. Pode 
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ter um caso ou outro que a pessoa por não ter tempo ou por ter outras prioridades, a pessoa 

não te dar tanta atenção, mas na maioria das vezes as pessoas são mais solicitas que em outros 

locais. 

Você sentiu, em algum momento, dificuldade em verbalizar o conhecimento que possui, ou 

percebeu alguém com dificuldade de explicá-lo para você? 

Já aconteceu, principalmente no trabalho. Existem pessoas que estão há tanto tempo em uma 

atividade e possuem tanta facilidade que elas te passam este conhecimento como se fosse 

super simples. Muitas vezes você tem que ir perguntar uma, duas vezes e você somente vai 

pegar quando botar a “mão na massa”, a trabalhar. A pessoa já está tanto tempo fazendo 

aquilo que para ela está “no sangue”, aquilo é simples. 

Você consegue se lembrar de algum exemplo efetivo? 

Sim, o Zé Maurício tem a logística de São Paulo na cabeça, pois ele já trabalhou lá. Quando 

ele foi falar da nafta, era tanta informação em tão pouco tempo, que eu pensei “caramba, o 

cara sabe tudo de cor, para eu chegar neste nível vai demorar um pouco”. Eu sentia que 

perguntava a mesma coisa várias vezes, pois para absorver aquilo não é tão rápido. 

Você acha que na empresa, as pessoas que trabalham com você, seu gerente, seus superiores, 

aceitam idéias, sugestões que sejam baseadas simplesmente em intuições, feelings sem que 

haja dados concretos para substanciar isso? 

Olha, às vezes acho que até aceitam, mas se você tiver um dado, se você mostrar isso 

sistematizado no papel facilita aceitarem a sua idéia. Aqui na empresa o pessoal gosta e ver o 

que isso vai dar de resultado, por que você acha que este é o melhor caminho. É mais 

“engenheiro” o negócio. 

Você acha que na empresa existe uma cultura que favorece o questionamento, crítica ao 

trabalho dos colegas? 
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Acho que sim, pelo menos nas reuniões que participei. Existe uma coisa interessante na 

empresa que é uma cultura de consenso, todas as pessoas falam, colocam e se todo mundo 

concordar com aquilo a idéia é aprovada e aceita. Se existe algum questionamento ele tem que 

ser sanado e só é aceito após consenso. 

Você acha que o conhecimento, dentro da empresa, é fonte de poder? 

Acho que sim, todo conhecimento é uma fonte de poder. Não poder por cargos gerenciais, 

mas o poder de ter a informação, ser reconhecida como a pessoa que sabe bem daquele 

assunto então ela é importante para a organização. Eu acho interessante, na empresa, a 

questão do consultor: o cara pode não ter o poder de ter pessoas subordinadas a ele, mas é 

reconhecido por ter o conhecimento daquela atividade específica, o que não deixa de ser uma 

forma de poder. 

Mas o fato de o conhecimento ser fonte de poder não faz com que as pessoas não queiram 

compartilhar o conhecimento que elas têm? 

Eu acho que em outros locais isso acontece muito. Aqui na empresa pode acontecer, mas tem 

a questão das promoções. Para você ser reconhecidamente detentor daquele assunto você tem 

que disseminar o conhecimento. Eu acho isso fundamental para que você repasse ente 

conhecimento. Não adianta você ter este conhecimento e não disseminá-lo. Os consultores são 

cobrados por disseminar o conhecimento que possuem. Quando há um treinamento no 

exterior, o RH determina que o funcionário deve disseminá-lo. Você tem o poder, mas para 

mantê-lo precisa disseminá-lo. A empresa recompensa aqueles que disseminam o 

conhecimento que possuem, é um fator de avaliação. Também, como eu disse antes, como 

não tem o risco de perder ou ser mandado embora quando o conhecimento está disseminado, 

as pessoas não se sentem prejudicadas em passar o conhecimento. 

Você comentou que quando você adquire um conhecimento no exterior, a empresa incentiva 

que você o compartilhe. Existe alguma outra situação? 



 33 

Não sei se é uma diretriz corporativa. Porém, quando fui fazer um treinamento a minha 

gerente solicitou que fizesse uma apresentação para minha gerência e outra área que também 

tem a ver com o assunto. 

Quando você precisa de um conhecimento específico, você sabe, em geral, a quem procurar 

na empresa? 

Olha, tenho pouco tempo de empresa e não saberia todos. Se fosse alguém próximo de mina 

área eu saberia. É importante ter alguém que pode te informar. Nesta situação recorro às 

pessoas mais seniores e com mais tempo de empresa. Eles te dão o cominho das pedras. 

Quando você precisa deste conhecimento, você tem acesso a quem o detem, independente do 

nível hierárquico em que ela está? 

Em geral, sim. Como fiz um curso de formação, possuo uma boa network na empresa. Isso 

facilita a entrada em determinados locais. Claro que níveis hierárquicos mais altos dificultam, 

mas no nível de gerente nunca tive dificuldade. 

Onde se encontra a maior parte do conhecimento da empresa? 

Acho que está com as pessoas mais antigas, com mais experiência. É ali que está o 

conhecimento e, neste ponto, foi bom a empresa voltar a contratar funcionários. 
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ENTREVISTA 6 

CÓDIGO: CON2 

17/06/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 55 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 25 anos 

Qual a sua posição na empresa: Consultor Sênior 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 5 anos 

Escolaridade: Superior Completo 

Entrevista 
Baseado no que te disse sobre o conhecimento tácito, você acha que ele é importante para a 

empresa? 

Acho que é fundamental. Por exemplo, no caso da criação da consultoria. Eu entrei na 

Petrobras há 25 anos, no final de 82, e sempre ouvi falar na carreira em Y, para as pessoas que 

não tinham o perfil gerencial, mas que detinham certo conhecimento e teriam um certo 

reconhecimento quanto a isso e aí teria a carreira do consultor. Nos idos dos anos 80 isso era 

chamado de carreira em Y, não sei se ainda se usa este nome. E alguns anos atrás, acho que já 

nesse século, se não me engano em 2000 ou 2001, eu fui da primeira leva de consultores, 

primeiro consultor técnico, depois consultor de negocio, e também da primeira leva de 

consultor sênior aqui do AB-MC. Eu fiquei contente por que isso me deu um certo 

reconhecimento. É algo que não fica registrado, uma vez eu tive a pachorra de anotar quantas 

pessoas me procuram por dia e é uma media de quatro a cinco pessoas com as perguntas mais 

variadas. Eu gosto desta coisa de ser consultado. Eu brinco que eu tenho uma tendinha e que 

as pessoas me perguntam e o que eu não sei eu sei quem sabe. Claro que não tenho a mínima 

pretensão de saber tudo da Petrobras, pois a empresa é imensa, mas eu tenho uma boa idéia 

dos negócios da companhia. Quando dou aula no COSUP da parte de petroquímica da qual já 

estou há onze anos, procuro sempre esclarecer “gente, não olhem só para a sua mesa, olhem 

em volta também”. Minha sugestão é saibam fazer bem alguma coisa, mas saibam também o 
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que acontece em volta, não seja especialista cego. Isso não é nem tácito, eu explicito tudo 

durante a aula. Agora existem os vivenciais, este programa que acho bem interessante, das 

pessoas virem e passarem uma semana ou alguns dias na gerência. Eu acompanhei todos 

estes, num total de meia dúzia, e expliquei para eles o dia a dia. Não foi nada tão tácito, mas 

ao mesmo tempo não foi uma coisa muito formal, não fiz transparência, fui mostrando o dia a 

dia. Imagina quando você está numa semana muito agitada, pegava alguns casos que estavam 

acontecendo, mostro como a gerência trabalha, pois é uma gerência muito dinâmica, estamos 

sempre no olho do furacão. Petroquímica, já diz, é a expansão da Petrobras, não é 

combustível. Combustível é um crescimento vegetativo, você tem um mercado que cresce 

junto com o PIB. Gasolina, então, nem isso, por que está encolhendo devido ao álcool. Acho 

que o conhecimento tem que ser disseminado na companhia. Eu procuro participar dos dois, 

do explícito e do tácito, mas pelo meu perfil que sou uma pessoa muito informal, participo 

mais do tácito. 

Você colocou umas questões interessantes que eu queria resgatar. Primeiro você falou sobre 

a carreira em Y. Você acha que a empresa reconhece e recompensa quem tem conhecimento 

tácito ou quem transfere o conhecimento tácito? 

Eu diria que as duas coisas. Eu sei de pessoas que são verdadeiros depositários de 

conhecimento, aos quais muitas vezes eu recorro, mas que são pessoas mais fechadas, não 

transmitem muito. São pessoas brilhantes, e são consultores, mas são pessoas que por perfil 

não passam o conhecimento que tem. 

O que faz estas pessoas relutarem? De alguma forma a empresa não poderia incentivar isso? 

Timidez, não sei. Eu acho complicado, pois passa muito pelo perfil da pessoa, mesmo. 

Você disse que a empresa reconhece a pessoa que tem conhecimento. 

Sim. 

Mas a empresa reconhece e recompensa quando a pessoa transfere o conhecimento? 
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Não vejo muito isso não. Na consultoria existe uma pontuação, quanto você transfere o 

conhecimento, mas principalmente explicitamente, quando dá uma aula, publica um trabalho 

algo neste sentido. O tácito a principio não é medido, pois é muito difícil você capturar isso. 

Eu dou aula para o pessoal do SAC, informal. Eu explico de uma linha geral a petroquímica, 

mas procuro incutir neles a filosofia do atendimento, o que é o atendimento, dar um pouco de 

malícia, o que é um aproveitador. 

No seu comentário anterior você também comentou que sempre vem pessoas lhe perguntar 

algo. Você compartilha o conhecimento que tem? 

Sim. 

E você acha que na empresa, em geral, os colegas compartilham o conhecimento que eles têm 

quando você precisa? Há uma reciprocidade? 

De um modo geral sim. Há os escondedores de jogo notórios e conhecidos, que acham que 

conhecimento é poder. Os outros podem não ser tão oferecidos quanto eu, mas de modo geral 

sou bem atendido. 

Você colocou uma questão interessante: “tem alguns escondedores que acham que 

conhecimento é poder.” 

O fato de você compartilhar você não deixa de ter o poder. Isso que eu acho interessante. As 

pessoas pensam que vão perder o poder se compartilharem o conhecimento, grossa bobagem. 

Eu não faço questão de poder. 

Conhecimento é poder na empresa? 

É, muito. 

Esta cultura de conhecimento ser poder contribui para que as pessoas guardem o 

conhecimento para si? 
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É uma visão mais antiga. A Petrobras, após o Abastecimento em 1996, houve uma integração 

maior. Antes havia verdadeiros feudos, feudos mesmo. A pessoa ficava muito tempo na 

mesma gerência. Por exemplo, gerência de finanças era de fulaninho. O cara ficava 20 anos 

gerente daquilo e detinha aquele poder. Imposto é com não-sei-quem. Você ia lá mas o cara 

explicava aquilo mas não disseminava. Respondia apenas o que você perguntava, só. Quem é 

o cara de preços? Ah, o cara de preços é não-sei-quem. Tinha aquela estrutura de preços 

complicadíssima. Tinha aqueles feudos, tinha os caras que manjavam muito daquilo, mas o 

cara não disseminava. A não ser quando escolhia um herdeiro e aí o cara ficava dez anos junto 

com ele, uma espécie de aprendiz do mestre, e aí quando aquele cara aposentava e o outro 

seguia a mesma senda. Isso, graças a deus, melhorou muito. Um cara que desmistificou muito 

isso foi o Carlos Felipe. Ele foi gerente de preços e chutou o balde, literalmente, do mistério 

do preço. Havia feudos dos antigos departamentos que era difícil se conseguir alguma 

informação, uma coisa ridícula, pois a empresa é a mesma. Ainda tem uns resquícios por aqui 

e ali, mas a empresa melhorou muito. 

Você colocou que às vezes você não tem o conhecimento, mas sabe a quem procurar na 

empresa. 

De um modo geral sim. Tenho uma boa noção do negócio da empresa e conheço muita gente. 

A essas pessoas você tem acesso tranqüilo, independentemente da posição hierárquica? 

Até gerente geral vou sem problema nenhum, em qualquer lugar. 

E quando você precisa procurar estas pessoas, como é que você faz? 

Bom, primeiro eu procuro por telefone. Se me pedem uma formalização eu mando um e-mail 

ou peço para a chefia. Mas é raro, a não ser que é um trabalho que exista uma certa 

conseqüência. Geralmente eu amacio o caminho antes de enviar o documento formal para 

alguém, eu converso por telefone antes. Nunca envio a formalização “a seco”. Eu sempre dou 

uma conversada, o cara já me orienta, isso facilita muito. 

Preferencialmente por telefone? 
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Preferencialmente telefone, ou presencial. 

Qual que é melhor? 

Presencial. 

Por quê? 

Porque tem muita gente que não atende ao telefone, aí eu vou a pé até lá e fico na frente do 

sujeito para ele me atender! Esse não tem erro, ou o cara está lá ou não está lá. 

Em termos de você se comunicar, você acha que é indiferente? Ou de você capturar o que 

precisa? 

O ao vivo demora mais tempo, pois você senta, faz um social. O telefone é mais direto, eu 

acho o telefone de certa forma mais eficiente. Vou pegar uma hipótese simplificadora: você é 

atendido dos dois jeitos. O telefone é mais eficiente, pois você até economiza o tempo de ir 

até lá. 

Você colocou uma outra questão interessante que é o tempo. Quando você precisa ou quando 

as pessoas vêm até você, você tem tempo para compartilha ou buscar o conhecimento? 

Eu procuro ter. O meu trabalho é mais ou menos por ondas, às vezes as coisas estão mais 

calmas e não tem nada te pressionando por tempo. Mas, de um modo geral, raras vezes peço 

para voltar depois. 

Quando você vai compartilhar o conhecimento, você tem dificuldade verbalizar o 

conhecimento que tem ou se fazer entender? 

Não, muito raramente. Eu tenho um problema, eu falo demais, falo muito. Geralmente a culpa 

é minha, de quem transmite. Eu posso não entender a dúvida dele, posso não ter a resposta 
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que ele está querendo ou precisando. Pode também acontecer do cara não saber o que quer, o 

cara está tão por fora que a pergunta dele não faz sentido. 

Você compartilha o seu conhecimento independente de seu interlocutor ou dependendo da 

pessoa você se abre mais? 

Eu verifico primeiro até onde eu posso ir. Eu conheço várias pessoas que perguntam: “para 

que você quer saber isso?” Isso é um condicionante. Eu me esqueço de perguntar isso e vou 

falando. Em minha opinião o conhecimento tem que fluir. 

Vou colocar esta questão de forma mais direta. Você acha que uma relação de confiança faz 

com que você compartilhe mais ou menos o conhecimento? Se você não tiver confiança numa 

pessoa você vai naturalmente segurar um pouco mais de informação? 

Eu acho que é inevitável. Eu procuro dar a melhor informação que a pessoa pede. Mas é 

psicológico, está dentro de você, uma pessoa que você confia mais é provável que você dê 

mais detalhes, faça comentários que não faria com quem você não conhece, não tem 

intimidade, confiança. 

Em geral, você tem confiança para compartilhar as informações dentro do AB-MC? 

De um modo geral, sim. Muita. 

Dentro do AB-MC as pessoas aceitam idéias e sugestões sem que haja embasamento em fatos 

e dados para suportá-los? 

Em relação às minhas idéias, sim. As pessoas acham que tenho experiência e me perguntam e 

confiam no que eu digo. 

Você acha que no AB-MC a cultura existente favorece que se questione, critique o trabalho 

de terceiros? 
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Não, não acho. Não abertamente, pelo menos. Acho que existe crítica, mas não é uma cultura 

disseminada. O cara não apresenta o negócio para tomar ovo. Faz-se o trabalho e discuti-se no 

âmbito do grupo de trabalho. Às vezes você vê uma coisa que não era aquilo, mas as pessoas 

ainda levam muito para o lado pessoal críticas que são absolutamente profissionais. Eu já ouvi 

grossas bobagens e confesso que também me calei. Outras vezes eu procurei a pessoa para 

falar com ela e digo que não concordo com ela. 

Em relação aos treinamentos, quais são os tipos de treinamento priorizados na empresa? 

Primeiro, basicamente os cursos de formação. Eu sou Analista de Comércio e Suprimento e 

fiz o COSUP. Este curso é o que define, pelo menos em certos limites, a sua carreira aqui na 

empresa. Porém, existe uma dinâmica na Petrobras que permite que o cara tenha uma 

formação básica, mas vá para outro ramo completamente diferente na empresa. A empresa 

investe bastante em treinamento, se a pessoa realmente quiser progredir. 

Mas, em sua opinião, são basicamente cursos? 

É, mas claro, você aprende no dia a dia. O dia a dia é uma escola. Se você estiver em um lugar 

bom onde as pessoas interagem, você aprende muito. 

Quando você adquire conhecimento em um curso, a empresa te alguma política para a 

disseminação deste conhecimento? 

Quando você faz uma viagem ou vai a um congresso, você tem que fazer uma palestra. Ainda 

não assisti a nenhuma destas palestras. 

Você acha que esta é uma forma eficaz de se transferir o conhecimento? 

Não, não acho. 

Porque que não é? 
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De uma forma ampla, você dissemina o conhecimento pelos cursos sistemáticos, com turma e 

tudo mais. De uma forma tácita, é pelo contato, no dia a dia com as pessoas que têm interesse 

naquilo. 

O contato pessoal é essencial para a disseminação de conhecimento tácito? 

Fundamental. Tem muita gente que detem conhecimento no AB-MC e são verdadeiras ilhas, 

com penhasco e tudo mais. É pior que a ilha do King Kong, você entrar lá e sair com o 

conhecimento é complicado. Você sabe que o conhecimento está lá dentro, é um tesouro, mas 

para conseguir extrair este tesouro é complicado. 

Corporativamente, como a empresa incentiva os funcionários a buscar o conhecimento? 

Olha, isso é uma coisa mais recente. Eu não via tanto este incentivo no passado, mas hoje 

acho que existe. Ainda falta muito, mas pelo menos o assunto é fomentado, já se fala em 

disseminação do conhecimento de alguns anos para cá. Ainda estamos titubeando nesta 

história, mas já se apontou uma direção. Está devagar, mas pelo menos numa direção. Existe 

um incentivo, mas pode evoluir muito. 

Como a empresa incentiva o funcionário a buscar este conhecimento? 

A oferta de cursos hoje é grande e está on-line. Os cursos têm disseminadores que colocam o 

assunto na roda. Cursos específicos, de vários temas como análise de risco, petroquímica, 

investimento, negociação. Se a pessoa tiver interesse e quiser fazer estão à disposição. Está 

longe do ideal, mas é muito melhor do que era antigamente. 

E a questão dos padrões que estão nos sistemas de informação. Você acha que isso é uma 

forma de conhecimento? 

Acho. 
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A empresa orienta os seus empregados a buscar o conhecimento nestes sistemas ou com 

colegas? 

Aquele sistema de padrão é muito chato. Mas é importante que eles existam. É igual a 

constituição, ninguém lê a constituição toda, mas se precisar ela está lá. Eu vejo os padrões 

como a nossa constituição. A Petrobras tem muita coisa tácita, precisa ter um equilíbrio entre 

o tácito e o formal. 

Onde está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Ah, é nas pessoas. 

Tem como mudar isso? 

Muito devagar, mas tem. Pelo menos você pode incentivar as pessoas a colocar o 

conhecimento em algum padrão. 

Todo conhecimento é passível de ser colocado em um padrão? 

Não, não é. 

Qual o conhecimento que é passível de ser colocado em um padrão, o que é mais importante 

ou o que é menos importante? 

Acho que não tem essa distinção. Têm coisas importantíssimas que não tem como padronizar, 

como por exemplo, uma habilidade em negociar, uma análise de tendências. Como você vai 

padronizar que você consegue ver que o usineiro vai te sacanear daqui a dois anos? Não tem 

como padronizar isso, mas você pode padronizar a forma de coletar a informação. 

Mas o que é mais importante, coletar a informação ou saber utilizar a informação? 
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Acho que saber utilizar é mais importante, mas um não vive sem o outro. Por que senão você 

vai cair no perigoso terreno do “achismo”, que é um perigo. Uma coisa é o tácito quando você 

está embasado. As pessoas não estão acostumadas a lidar com a informação. É como no filme 

2001, o macaco com aquele osso na mão, que ele descobre que pode matar com aquilo. Nós 

estamos com um tacape na mão, mas não sabemos utilizar isso. 
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ENTREVISTA 7 

CÓDIGO: G1 

24/06/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 48 anos 

Sexo: Feminino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 25 anos 

Qual a sua posição na empresa: Gerente 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 8 anos 

Escolaridade: Superior Completo com Pós-Graduação 

Entrevista 
Você acha que o conhecimento tácito é importante para a empresa? 

Sem dúvida. Ele permeia pela cultura da empresa, então está entranhado na empresa de todas 

as formas. 

Você acha que na empresa existe esta cultura para se compartilhar este conhecimento? 

É... Olha só, sim e não. Sim porque acho que as pessoas nos seus relacionamentos do dia a dia 

acabando passando um pouco disso, mas eu vejo que alguns mecanismos que incentivavam 

esta passagem de conhecimento tácito, eles se desmontam. Por exemplo, o crescimento 

acelerado da admissão de novos funcionários, ele dificulta esta passagem. Ele aumenta a 

necessidade de fazer, porque está entrando gente nova e você deveria estar passando isso. 

Tem muita gente sendo admitida, a taxa de renovação de gente é alta, e como a gente não tem 

isso organizado é mais difícil, você aumenta o percentual de pessoas que não tiveram esta 

vivência passada. Além disso, algumas práticas que a gente fazia no passado mais 

naturalmente, hoje em dia tem que ser muito organizados para funcionarem, perde um pouco 

da espontaneidade e dificulta mais a complexidade. Por exemplo, década de 90, área de 

comércio exterior, durante uns dois anos pelo menos a gente fez um negócio que foi muito 

legal. Uma vez por semana tinha uma palestra de alguém, dali, falando sobre um case seu do 
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trabalho. Uma forma de compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo formar, pois você 

aprendia alguma coisa que não era de tua área e passava a incorporar aquilo. A gente fazia 

estudo de livro em grupo, começava a falar de gestão da qualidade, qualidade total, “ah, 

vamos pegar o livro de fulaninho, fazer o negócio da cumbuca.” 

Isso era incentivado pela empresa ou era o grupo de pessoas que informalmente fazia isso? 

Era um gerente que acreditava neste processo e implementou. Não era estruturado. Hoje em 

dia tem algumas coisas, tem aquelas palestras de gestão do conhecimento, que trás alguém 

para falar aqui. Mas ele fica meio perdido no dia a dia, as pessoas estão tão atarefadas que é 

difícil se dispor de um tempo para “ah, toda quarta-feira pela manhã vou assistir a palestra de 

gestão do conhecimento.” As pessoas não estão se dando o tempo, elas estão se sentindo 

pressionadas. 

Você acha que não há tempo. Tempo é um fator determinante? 

Tempo é um fator determinante. E aí vem questão de gestão do tempo, organização das 

atividades, compromisso com aquilo, “ah, eu acho que aquilo é importante”, “vou incentivar 

as pessoas a irem”, “eu vou dar o exemplo, vou lá.” Mas se não tiver muito entranhado isso 

perde. E um pouco que tem a ver com o tempo, e que é importante, é sentar para conversar. 

Eu tô falando aqui e tô vendo, caramba, há quanto tempo não sento para bater papo sobre 

minha experiência, sobre quando eu fui para a Argentina. Às vezes fica parecendo que estou 

ficando velha, toda hora é pô a minha experiência... Mas isso faz falta. Pô, você precisava ver 

quando a Petrobras não tinha dinheiro, é uma vivência passada e que daqui a pouco, como a 

indústria é cíclica, você vai voltar a viver. Está começando a falar aqui para cortar a 

secretária, para cortar a impressora. A gente já vivenciou isso e vivenciou de uma forma que 

acabou sendo produtiva, pois a empresa sobreviveu e acabou tendo resultados. 

Por que você acha que não tem tempo para passar a experiência que viveu? Você não tem 

tempo ou as pessoas não vem até você para falar sobre isso, por que se elas vieram você 

arrumaria tempo? 
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Bom, as pessoas não vêm me procurar para falar sobre isso. Primeiro, acho que... vou usar 

uma expressão que pode ser muito forte: rei morto, rei posto. Acabou meu tempo lá, esquece 

que ela passou por lá, já tem outra pessoa que está no lugar, informação mais atual, passa um 

pouco por isso. Hoje em dia eu já começo a achar, poxa, não conheço tanto assim, eu 

conhecia naquele tempo, não conheço mais. Mas tem experiências, e aí são experiências de 

vida, que não importa o tempo. Pô, como foi se adaptar em um país diferente, uma língua 

diferente, com empresas na situação tal, como é que foi isso. 

Deixa eu colocar uma questão: talvez as pessoas não te procurem por que não sabem que 

você viveu está experiência? 

É aquele negócio, muita gente nova não sabe, não tem nem idéia. 

Com certeza. Você acha que na empresa as pessoas compartilham o conhecimento tácito 

entre si? Existe disposição das pessoas para isso? 

Acho que da maioria sim. Tem um pouco da forma como se chega, porque ainda tem gente 

que acredita na historia de que informação é poder. Acho que ainda tem algumas pessoas que 

são assim e que podem ter uma certa resistência. Mas se você chegar de uma forma 

valorizando a pessoa acho que ela começa a ter mais disposição e disponibilidade para 

compartilhar. 

Mas, na sua opinião, conhecimento é poder na empresa? 

Ainda é, né. 

Poder de que? De que forma o fato de você reter o conhecimento para si vai te beneficiar? 

Eu não acredito nisso totalmente. Principalmente de você saber a quem procurar na “hora H”. 

Saber quem decide o que, quem conhece aquele processo, quem conhece aquela informação, 

quem é o especialista ou quem é o caminho crítico numa decisão, quem emperra uma decisão, 
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quem é o formador de opinião. Tem a questão das redes de conhecimento, não o 

conhecimento técnico, mas o importante é saber a quem procurar para resolver o problema. 

Você sabe a quem procurar? 

Acho que isso é uma das coisas boas da experiência daqui, da vivência, de ter passado por 

muitas áreas e de ter convivido com pessoas de áreas diferentes. No meu caso particular, fui 

casada com um cara do refino, então eu conhecia todo o mundo do refino, todo o mundo da 

REDUC. Até hoje isso me dá frutos. 

E quando você precisa procurar estas pessoas, a sua rede de relacionamento, é fácil ter 

acesso a elas independente de nível hierárquico? 

É tranqüilo, não tenho dificuldade. 

E como você faz quando precisa procurar estas pessoas? 

Se for um assunto muito importante eu levanto da cadeira e vou lá, na sala dela, conversar 

com ela. Mas também telefone, e-mail... 

Preferencialmente? 

Levanto e vou conversar com ela. Porque eu acho que reforça o elo, é uma forma de dizer 

“olha, o que eu vou falar com você é importante e é importante o que você vai me dizer.” 

Mas este é o motivo principal, tem alguma outra razão? 

Eu acho que é legal. E um dos problemas dessa história do tempo, da gente estar pressionado, 

fazendo um milhão de coisas é que a tendência de ficar aqui no computador e telefone é 

enorme, mas é frio. Quando você levanta, vai na sala da pessoa conversa, dá mais 

possibilidade do assunto andar, interagir, de surgir mais informação, de você enriquecer a 

conversa. 
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Quando você vai procurar estas pessoas ou quando vem te procurar, você sente confiança 

dentro da estrutura da empresa para compartilhar o conhecimento que você tem com estas 

pessoas? Ou existe alguma restrição? 

Acho que na maioria das vezes sim. Eu diria que talvez tenham muito poucas pessoas que eu 

diria “pô, não sei se esta informação vai ser bem utilizada.” 

Mas esta falta de confiança é pessoal ou é técnica? 

Acho que pessoal. 

E quanto você precisa compartilhar o seu conhecimento, você tem facilidade em verbalizar? 

Não é muito fácil, primeiro porque sou uma pessoa meio na minha. 

Não em relação à timidez, em relação a verbalizar aquele conhecimento que você possui. 

Nem sempre é fácil, pois está misturado com as vivências, não está dentro de uma caixinha 

só. Você vai, abre aquela caixinha e pega aquela informação como se fosse uma informação 

técnica. Ele está meio misturado com as vivências, com as experiências, com as coisas 

vividas. Isso torna difícil verbalizar de uma forma estruturada. 

Você acha que na empresa, em geral, as pessoas aceitam opiniões sem que haja fatos e dados 

para corroborar estas opiniões? 

Muitas vezes sim. Mas as pessoas tanto tendem a aceitar como a rejeitar. 

Como assim? 

Passou pela minha cabeça um pouco a história do modelo mental. Se a pessoa tem um modelo 

mental definido, abrir mão daquele modelo mental pelo argumento do outro é difícil, tanto 



 49 

pelo pro sim como pelo pro não. É estranho, se a pessoa pensa da mesma forma tende a 

aceitar, se não pensa tende a rejeitar. 

Você acha que, na empresa, é fácil, confortável, se questionar o trabalho de terceiros? 

Não acho. É difícil. Talvez tenha que separar um pouco. Talvez o pessoal mais técnico esteja 

mais acostumado a fazer isso, porque se criou mecanismos de interação, fóruns técnicos, 

debate. É a impressão que me dá, de repente para o técnico é mais confortável. Mas no 

comercial, no AB-MC, a comercialização não é uma ciência exata, não tem, muitas vezes, 

certo e errado. Então, vai muito na opinião. 

Certo, mas as opiniões são bem aceitas ou, quando uma pessoa apresenta algum trabalho ou 

alguma coisa, existe um desconforto em se questionar ou se duvidar daquilo? 

Vou pegar exemplos. Acho que tem a história do modelo mental, que atrapalha um pouco a 

abertura para você debater e enriquecer a uma conversa de um trabalho apresentado, ele 

dificulta quando aparecem conceitos ou novidades, de aceitar novidades. Mas, por outro lado, 

acho que está renovação de pessoal estimula isso, essa novidade vai aparecer cada vez mais, 

as pessoas estão trazendo contribuições e experiências novas. Eu acho que a estrutura, as 

pessoas que tem um modelo mental fechado, que estão mais arraigadas, vão ter que cada vez 

mais conviver com isso e aprender com isso. 

Você acha que a empresa encoraja e recompensa a transferência de conhecimento entre os 

funcionários? 

 Eu vejo um certo movimento nos últimos anos para se fazer isso, mas a sensação que me dá é 

quase como se fosse uma obrigação. Tem que fazer gestão do conhecimento então uma vez 

por mês eu vou fazer uma palestra de gestão do conhecimento. Eu não sei se está indo fundo 

nas pessoas. A sensação que eu tenho é que existe algo como “já que este negócio é 

importante, então vamos promover isso”, mas não sei se está sensibilizando de verdade as 

pessoas para no dia a dia isso acontecer de forma natural. 

Como é que a empresa incentiva os seus funcionários a adquirir conhecimento? 
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A gente tem uma liberdade muito grande de treinar, capacitar, a parte formal, mandar para 

cursos, mandar para fórum, mandar para workshop. Acho que a gente tem muita liberdade 

para fazer isso. A empresa tem um certo hábito, estas práticas já estão incorporadas, isso é 

bem legal. 

Você acha que é mais formalizado ou menos formalizado? 

Inicialmente me lembro do formal. No informal acontece, pois em geral a gente tem uma 

cultura de trabalho em equipe. Mas eu não sei se isso depende mais da atitude das pessoas 

individualmente ou se a empresa chega a incentivar de alguma forma isso. 

Quando alguém precisa de algum conhecimento, qual a diretriz da empresa para que se 

busque isso, com outros funcionários ou dentro dos sistemas de informação? 

Até bem pouco tempo, não havia empecilho para a maior parte das pessoas que se 

interessaram em fazer algum curso. Por outro lado, não era feita uma orientação, direção, 

ligada ao negocio, à estratégia, era meio laissez-faire. Cada vez mais as coisas estão se 

estruturando, agora tem essa coisa dos mestres e doutores e tal. Isso falando do conhecimento 

formal, mais profundo. No dia a dia, acho que é meio caótico. Você sabe que, se for falar de 

qualidade, vou procurar o CENPES, vou procurar o Kremer, está mais ou menos 

institucionalizado isso. Outros conhecimentos é mais difícil, ainda entra um pouco a história 

da rede, eu conheço fulaninho que sei que já trabalhou com isso, deixa ligar para ele para ver 

se ele indica alguém. 

Onde você acha que está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Na cabeça das pessoas. 

Sempre vai estar? 

Acho que sim. 
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Não consegue formalizar? 

Cada vez a gente procura formalizar mais, mas é aquilo que a gente falou, a parte de vivência 

está misturada na memória da pessoa. Você escreve um procedimento, escreve um contrato, 

mas como é que foi a relação sua com o cliente na hora que estava discutindo aquela cláusula, 

o cara que discutiu vai levar para sempre. O resultado está ali, naquele contrato, naquele 

procedimento, mas o quanto foi difícil, foi fácil, a percepção e intuição do que mudar, esta 

experiência foi única daquela pessoa que passou por aquilo. 
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ENTREVISTA 8 

CÓDIGO: G2 

25/06/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 53 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 29 anos 

Qual a sua posição na empresa: Gerente 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 26 anos 

Escolaridade: Superior Completo com Pós-Graduação 

Entrevista 
Você acha que o conhecimento tácito é importante? 

Eu considero importante. Eu acho que a soma dos conhecimentos é sempre importante para 

você gerar novos conhecimentos. E quando eu falo que o conhecimento tácito é importante no 

ambiente de trabalho, não é só o conhecimento técnico que você aprende ao longo de sua 

carreira, mas sua experiência de vida, experiência de relacionamentos, que se somado ao 

conhecimento técnico você consegue resultados muito melhores. Sem dúvida, ele é muito 

importante. 

As pessoas compartilham este conhecimento na empresa? 

Eu acredito que hoje este conhecimento está sendo mais compartilhado sim. Mas como eu já 

tenho um bom tempo de empresa, 29 anos é um bom tempo, eu já vi épocas em que o 

conhecimento, como é normal nas organizações, era poder. E era muito forte isso na 

Petrobras. 

Você acha que essa visão foi mudada ao longo do tempo? 
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Foi mudada na empresa. 

E o que fez mudar? 

Porque eu acho que a mentalidade da empresa mudou com a abertura de mercado. Essa 

abertura de mercado fez com que as pessoas percebessem que elas precisavam buscar novos 

conhecimentos e, não necessariamente, estes conhecimentos que elas precisavam buscar 

estavam disponíveis no mercado. Também a melhoria dos sistemas de comunicação internos, 

os meios eletrônicos, as diversas formas de comunicação mudaram muito nesses últimos 

tempos. E as pessoas começaram a colocar as suas informações mais explícitas. Antes a gente 

trocava aquela informação, você ia fechar a operação de transferência de produto de um pólo 

para outro, você pegava o telefone e ligava para outra pessoa. E ficava uma troca só entre 

essas duas pessoas. Hoje, você manda um e-mail, copia várias pessoas, troca informações com 

várias pessoas, até com pessoas que não estão diretamente envolvidas, começa a agregar mais 

pessoas no processo de troca de informações. E no processo de troca de informações a 

transferência do conhecimento sempre existe. 

Com relação à questão do conhecimento ser poder e que não é visto mais como poder... 

Em algumas áreas ainda é e algumas pessoas ainda tem também. 

Ok. O que faz estas pessoas acharem que conhecimento é poder? Qual o motivo? 

Insegurança em relação à posição que ocupa. Porque a empresa, historicamente, também 

reconhecia muito pouco o resultado de um trabalho. Uma das poucas coisas que as pessoas se 

sentiam reconhecidas informalmente, já que não existia um sistema de reconhecimento formal 

a não ser os famosos avanços de nível e promoção que a gente sabe que não motiva muito as 

pessoas, era elas serem reconhecidas por aquilo que elas sabiam. Então era orgulho de 

algumas pessoas deterem o conhecimento muito profundo de determinadas atividades da 

empresa. Elas recebiam quase que na testa um rótulo “é o cara.” 

Mas o sistema de reconhecimento e recompensa da empresa mudou? 
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Mudou, mudou. 

Ele de alguma forma incentiva que as pessoas compartilhem o conhecimento? 

Não, não. É uma coisa interessante. Ele mudou porque foi introduzida uma forma de 

recompensa que não existia até uns 8 anos atrás, que é a participação nos lucros. A única 

forma que a pessoa tinha de progressão na empresa era, ou virar gerente, que é difícil porque 

o funil é grande, ou era avanço de nível e promoção. Então hoje, a PLR acaba amortecendo 

uma série de insatisfações com o sistema de reconhecimento e recompensa da empresa. Em 

isso acontecendo, as outras pessoas se dedicam mais e aquele que tinha o conhecimento e só 

ele era visto acaba tendo concorrência de pessoas que estão buscando esse conhecimento. Dá 

resultado. 

Eu acho também que houve outra mudança grande na empresa, gente nova. Pessoas com uma 

outra mentalidade, com uma outra convivência social. Eu vivi muito tempo na empresa que eu 

era ponto abaixo da média de idade da empresa. De repente eu fui subindo, mas o desvio 

padrão era baixo em relação à média. Hoje em dia o desvio padrão é bastante grande. E 

pessoas novas trazem posturas diferentes, comportamentos diferentes. E isso empurra as 

outras pessoas a mudarem de comportamento. 

Além disso, foram criados alguns instrumentos de gestão que não existiam. Os planos de 

marketing fazem transferência do conhecimento. O processo de planejamento faz 

transferência do conhecimento. E, como a gente faz um processo razoavelmente 

compartilhado, poderia ser mais compartilhado, ele faz transferência e o plano de marketing 

faz parte do modelo de gestão. Eu comecei a fazer plano de marketing na empresa quando ele 

não fazia parte do modelo de gestão. Eu fui chefe do setor de planejamento de marketing 

quando não tinha planejamento de marketing na empresa e ninguém queria saber de 

planejamento de marketing. Então eu procurava a pessoa para começar a fazer o planejamento 

de marketing que eu sabia que tinha informações, mas não passava. Hoje, tem que fazer, 

passou a fazer parte do processo. Não é perfeito, podia ser mais impulsionado, mas está no 

processo de aprendizagem de como usar este e outros instrumentos de gestão, que ajudam a 

fazer esta transferência do conhecimento. 
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Está ótimo. Eu queria abordar dois aspectos que você levantou, que é a mudança do meio de 

comunicação, e o processo de gestão, que o plano de marketing é um instrumento para a 

troca de conhecimento. Quando você vai fazer um plano de marketing, qual é a forma mais 

efetiva para a transferência do conhecimento entre as várias pessoas que vão participar deste 

processo? 

Existe uma questão não bem tratada no planejamento de marketing, que é a implementação do 

plano de marketing. A implementação é sempre difícil, não é aqui é em todo lugar. Isso 

porque boa parte do plano de marketing tem que transitar por várias áreas da empresa, da 

produção a desenvolvimento de produto, da comercialização a logística, passa por todo 

mundo. E empresas onde a estrutura de poder é mais focada no consenso como a nossa 

empresa, que não tem a gestão baseada no poder formal, é necessário criar o envolvimento 

das pessoas. Então, o processo de planejamento em que você tenta envolver as pessoas de 

todas as áreas envolvidas para que elas contribuam ao longo do processo, você vai conseguir 

trazer o conhecimento destas pessoas, elas vão ganhar o conhecimento de outras áreas que 

elas podem não conhecer, e elas podem estar envolvidas depois no processo de planejamento. 

Se elas participam do plano e são entusiastas por aquilo, depois elas vão ser defensoras da 

implantação. Nós não fazemos isso no nosso processo, tem algum envolvimento, mas poderia 

ser maior. Nós não montamos ainda um sistema de planejamento formal para que isso 

aconteça. No começo nós quisemos fazer, fizemos vários workshops em 2005, alguns nas 

próprias refinarias. Foi uma tentativa de criar envolvimento, passar conhecimento, mas as 

questões de prazo. Aí tem um outro problema do processo que são as cobranças, os prazos 

não permitem você desenvolver um sistema adequadamente. Então, muita coisa foi 

abandonada para cumprir prazo para entregar o plano para aprovação. E, de alguma forma, 

este processo foi abandonado, mas vamos retomar de alguma forma, com certeza. 

Você colocou a questão do envolvimento. Para você envolver as pessoas em um plano de 

marketing de um produto qualquer, você tem que envolver áreas diversas da empresa. Você 

sabe a quem procurar que detém o conhecimento que você precisa para o planejamento de 

marketing dos produtos de sua carteira? 

Uma parte, mas não tudo. Principalmente com essa mudança, muita gente entrando na 

empresa. É uma coisa interessante, pois antigamente eu ia em alguns lugares e conhecia 90%, 
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95% das pessoas, hoje não chega a metade. Antigamente era mais fácil. Mas por que 

antigamente era mais fácil? Porque tinha o rótulo dos detentores de informação, que está 

diluindo. Então você está perdendo esta referência. Eu já soube de empresas que têm formas 

de resolver isso. A Camargo Correa, no sistema de gestão do conhecimento dela, a lista de 

telefone tem ao lado os conhecimentos que aquela pessoa detém como referência. 

Então você tem dificuldade de achar hoje quem tem o conhecimento que você precisa? 

Eu tenho, mas a minha equipe, com certeza, tem mais facilidade. Porque a forma como a 

gente se organizou foi criar especialistas. E uma das funções deles é criar rede, redes internas 

de relacionamento, que é rede de troca do conhecimento. Eu tenderia a dizer que a gente 

conhece todo mundo. 

E nessa rede de contatos, você tem acesso às pessoas de forma tranqüila, fácil, independente 

do nível hierárquico, da posição que ocupa? 

Eu diria que na grande maioria sim. Mas esta questão de acesso depende muito... As pessoas 

se diferenciam uma das outras nos seus relacionamentos do dia a dia. Tem pessoas que têm 

maior facilidade de transitar com outras, porque ela conquista e porque o outro dá o trânsito. 

Eu me considero uma pessoa de fácil trânsito entre as pessoas. Mas a gente sabe que tem 

pessoas que não têm essa facilidade. Como esse relacionamento é informal, vai depender. 

Esse trânsito, quais são os fatores que influenciam esta facilidade de trânsito que você 

chamou? Você acha que é uma coisa inerente a pessoa, se a pessoa é aberta, fechada, 

pressupõe relações de confiança entre elas? 

Tem questões pessoais envolvidas, que passa por empatia, confiança, credibilidade. Passa por 

tudo isso. 

Esses fatores são importantes para que você passe conhecimento para alguém? 
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Eles são importantes para se manter o contato. A partir do momento que existe duas pessoas 

se relacionando você já criou a primeira condição para você passar o conhecimento. O 

segundo ponto é você ter habilidades pessoais para conseguir que a outra pessoa ceda o que 

você quer. Acho que é uma coisa muito pessoal, muda de pessoa para pessoa. 

Na sua rede de relacionamento, quando você precisa buscar algum conhecimento. Você 

comentou do e-mail. Em geral, você utiliza que tipo de mídia, que tipo de meio de 

comunicação? 

Eu sou um anti e-mail. Não porque ele seja ruim, mas porque ele é utilizado de forma errada. 

Já tem empresas nos EUA que não usam correio eletrônico um dia para tentar evitar a 

poluição. Você é copiado de um monte de coisas que são desnecessárias. Eu procuro evitar 

que isso aconteça, tanto para não poluir os meus retornos quanto para não poluir a caixa dos 

outros. Com a minha equipe eu falo para não passarem e-mail para mim, se quiserem falar 

vem conversar. 

Então você acha que a conversa é a melhor forma? 

A conversa é a melhor forma, porque você tem uma troca que é muito mais rica, agiliza o 

processo de decisão. O e-mail você recebe e pode deixar para depois. Na conversa, se você 

tem que fechar com alguém fecha no ato, toma a decisão no ato. Então, o meu primeiro 

contato, quando procuro falar com alguém, se é próxima, é pessoal. Se é distante, eu procuro 

o telefone, só que hoje em dia o distante está se tornando o andar de cima e o andar de baixo. 

Agora quando eu falei que o e-mail ajuda a troca é que, quando você inicia um processo de 

troca de informações por e-mail, você manda cópia para quem você quiser. E mesmo este e-

mail seja indesejado, se ele for lido ele gera conhecimento. 

Você acha que, na empresa, as pessoas têm tempo para compartilhar o conhecimento entre 

si? 

Pouco. 

Por que tem pouco tempo? 
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Eu acho que na Petrobras ainda existe uma dificuldade muito grande de separar o que é 

urgente, de importante. Tudo tende a ser tratado como urgente ou importante, não existe uma 

hierarquização do que deve ser. Então você acaba assoberbando as pessoas de coisas. Existe 

pouca continuidade em algumas coisas, começa-se numa linha depois muda, vai para outra. 

Tem uma coisa que é boa e é ruim ao mesmo tempo, que é que qualquer coisa que voce vai 

começar tem que envolver muita gente. É bom porque existe a troca, mas eventualmente voce 

tem que fazer reuniões que são quase uma assembléia para tocar um assunto, tem que chamar 

um monte de gente porque se não chama você sabe que não vai andar. Então isso tudo toma 

tempo, toma muito tempo.  

Você falou que a empresa tem dificuldade de distinguir o que é urgente, importante. Mas, a 

transferência de conhecimento não é importante? 

É, muito. 

Mas se é importante e as pessoas não tem tempo para isso, você acha que a empresa não 

reconhece a importância da transferência do conhecimento? 

A empresa não reconhece a importância da transferência do conhecimento. Tanto é que 

formalmente gestão do conhecimento começou a ser tratada apenas há quatro anos atrás. O 

que existia antes era feito informalmente. Eu vivi uma época em que a gente primava muito 

pela questão do conhecimento. Era área operacional, então a gente tinha algumas facilidades. 

Por exemplo, tutoria, era algo que a gente fazia e eu nem sabia do nome, fiquei sabendo 

recentemente. Chegava um funcionário novo ele tinha um mais velho que era o tutor dele, 

grudava nele. Preparação das pessoas para substituir alguém que ia se aposentar, um tempo 

antes eu já escolhia o substituto para focar trocando informação. Muitos cursos usavam os 

mais experientes para treinar os mais novos. 

Este tipo de treinamento, como tutoria, é incentivado hoje ou não? 

Hoje tem um processo formal. Se este processo formal funciona ou não, só conheço no papel. 
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Mas qual tipo de treinamento você acha que a empresa prioriza, quando o funcionário 

necessita de alguma capacitação? 

A empresa prioriza o treinamento externo chamado de alto padrão. É o MBA, mestrado, 

doutorado, curso no exterior. 

São treinamentos formais, em sala de aula, palestra? 

São treinamentos formais que não passa conhecimento tácito, é conhecimento explícito. 

Internamente não existem estes programas formais. A gente está tentando criar algumas 

coisas, mas a gente patina. Não é cacoete nosso fazer isso. 

Quando algum funcionário precisa de algum conhecimento específico. Como a empresa 

incentiva o funcionário a buscar isso internamente? Existe um incentivo para procurar outras 

pessoas para adquirir conhecimento ou a empresa focaliza em sistemas de informação, 

bancos de dados e as pessoas têm que buscar isso lá? 

A empresa trabalha com sistemas formais, ela não trabalha coisas informais, e muitas vezes as 

pessoas novas estão buscando conhecimento e a empresa vira “você tem que fazer isso, te 

vira.” 

Então não existe um direcionamento da empresa sobre como fazer? 

Não, não tem como. Vou usar o planejamento de marketing como exemplo. Eu tentava fazer 

planejamento de marketing na Petrobras desde 1999, eu vim para o Rio para fazer isso. Até 

2004, ficava dando murro em ponta de faca. Neste período, eu aprendi a fazer planejamento 

de marketing mas não na Petrobras, fora da Petrobras, porque aqui não tinha espaço. Estudei, 

aprendi, fiz alguns trabalhos. Fazer planejamento de marketing é como andar de bicicleta: 

você pode ler dez livros para andar de bicicleta que na hora que você subir na bicicleta você 

vai cair. Por outro lado, quanto mais você andar de bicicleta você fica melhor. Como outras 

atividades, você pode ler quinhentos livros, mas na hora que você vai fazer seu primeiro 

plano, você cai. O segundo sai melhor, o terceiro sai melhor. Então eu comecei a fazer planos 

fora, dei aula, mas dentro da empresa não tinha espaço. Quando a empresa formalizou o 
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planejamento de marketing, eu estava em um outro ambiente. Eu caí de novo, sabia todo um 

processo, mas a expertise das coisas do planejamento de marketing da Petrobras eu não tinha. 

Precisava das pessoas que detinham o conhecimento dos produtos para fazer o planejamento 

de marketing, mas não tinha isso. Se a empresa estivesse interessada neste conhecimento, 

tinha feito um processo das pessoas transferirem o conhecimento e traria pessoas novas que 

iam aprender este conhecimento. Mas não é assim que faz e não é assim em qualquer outra 

atividade nova que precisa de transferência de conhecimento. 

Você falou que a confiança é importante. Existe confiança dentro da empresa para que haja 

compartilhamento de conhecimento? 

O nível de confiança na Petrobras eu acho muito bom. É muito bom. As disputas internas são 

bem menores do que em outras organizações. 

E no seu caso, quando alguém vem buscar conhecimento com você, você tem facilidade em 

compartilhar o conhecimento que você tem, em verbalizar e se fazer entendido? 

Eu acho que sim. Tenho facilidade e acho que até sou reconhecido por isso. 

Isso é comum na empresa, essa facilidade? 

Para alguns sim, para outros não. Isso é uma coisa meio natural. Eu me lembro quando eu 

trabalhava em Santos, foi meu primeiro local de trabalho, eu trabalhava numa sala, era o chefe 

de setor, e tinha um engenheiro que trabalhava comigo. Nós tínhamos um lema para nossa 

sala: “tudo que você quiser, venha para cá perguntar. Se nós não soubermos, nós iremos 

encontrar.” Era uma maneira de ajudar as pessoas e as pessoas iam. E não era só um processo 

de eu passar conhecimento, as pessoas vinham trazer, e não era só trabalho. Criava-se 

confiança, criava-se rede de relacionamento. E tem muitas pessoas na empresa que têm essa 

característica. Aguiar, por exemplo, que trabalha comigo, tem essa característica. Usa isso 

inclusive no processo de desenvolvimento. Eu coloquei um funcionário novo para trabalhar 

com ele e ele faz este trabalho, sentar, conversar, discutir, levar junto, ganhar confiança, 

incentivar. 
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Você acha que na empresa as pessoas aceitam sugestões, idéias, opiniões, que são baseadas 

no conhecimento que você tem, mas que você não pode suportar com bases formais, como 

dados e informações. 

Existe dificuldade, uma grande dificuldade para isso. Eu acho que pela característica da 

grande maioria de nosso quadro de funcionários, que não é por sermos engenheiros, mas é 

porque na hora da escolha acadêmica você tende a escolher algo que tem mais a ver com a sua 

personalidade, como o seu perfil, com as suas habilidades. Então nós somos uma empresa que 

a maior parte das pessoas somente acredita em números. Nós temos dificuldade de fazer 

previsões, porque as pessoas querem que as previsões sejam precisas. Mas não existe previsão 

precisa, é por isso que chama previsão, e não “precisão”. Então as pessoas têm medo de fazer 

previsões e quando você chega sem um suporte técnico adequado, o questionamento é grande. 

Até porque as pessoas aqui são muito inteligentes e bem formadas. A capacidade de 

argumentação é muito forte. 

A cultura da empresa favorece o questionamento e a argumentação entre as pessoas? Existe 

algum constrangimento em se questionar algo? 

Acho que depende da área. No MC, tem facilidade. 

As pessoas aceitam a crítica, o questionamento? 

Existe, mas tem limite. Sugestões e colaborações, sim, mas as pessoas não gostam muito de 

crítica, não. Crítica, mesmo que seja construtiva, acho que não é bem visto não. As pessoas 

aqui gostam muito mais do tapinha nas costas. Não é muito fácil ouvir crítica, tanto é que as 

pessoas encaram quando o gerente chama para falar que algo não está bom, o cara sai e diz 

“levei uma chamada.” O trabalho de coaching do gerente é visto muitas vezes como chamada 

de atenção. 

Onde você acha que está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Nas pessoas. 
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Com certeza? 

Na minha área de trabalho está nas pessoas. Na área de especiais, os planos de marketing 

contribuíram pouco para a disseminação do conhecimento. Os primeiros planos de marketing, 

como eram fracos, tinham uma parte introdutória de conhecimento muito boa, porque não tem 

isso muito fácil na área de especiais. Então, nós não temos muito conhecimento armazenado 

de forma sistemática. 

Isso que eu ia te perguntar. Ele está nas pessoas, mas tem jeito de ser diferente? 

È possível. Por exemplo, eu acredito na rede de monitoramento de mercado, que eu acredito 

ser uma ferramenta de transferência do conhecimento, que vai ficar guardado, pessoas vão 

poder pegar este conhecimento, trocar conhecimento em busca de resultados melhores. É uma 

ferramenta difícil de usar, das pessoas se conscientizarem, colocar coisas relevantes, 

alinhadas, mas você tem que trabalhar as pessoas para que isso aconteça. 

É possível então. Mas todo o conhecimento? 

Todo não. 

A maior parte? 

A menor parte é explícito. Se pudesse explicitar tudo, mas eu acho que é impossível. Eu não 

sei dizer em que grau é possível explicitar. Por exemplo, numa linha de produção é mais fácil 

porque o trabalho é mais mecânico. Quanto mais você foge da mecanicidade do trabalho mais 

difícil é. E o nosso trabalho aqui tem muito pouco de mecânico, muito pouco de repetitivo. 

Então, botar esse conhecimento explícito é muito difícil. 
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ENTREVISTA 9 

CÓDIGO: AP2 

26/06/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 39 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 5 anos 

Qual a sua posição na empresa: Analista Pleno 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 5 anos 

Escolaridade: Superior Completo com Pós-Graduação 

Entrevista 
Você acha o conhecimento tácito importante para a empresa? 

Acho. O conhecimento tácito é difícil de mensurar e por este motivo, muitas vezes ele passa 

até batido, fica um pouco na sensação. Fica aquele negócio de empatia muitas vezes. Mas eu 

acho que é importante. Não sei como mensurar, mas acho importante, porque tecnicamente 

muitas vezes duas pessoas são iguais ou similares, mas a pessoa que tem um conhecimento 

tácito talvez tenha um diferencial. Aliás, ela tem diferencial, ou para mais ou para menos, 

dependendo do que agrega este conhecimento tácito. A falta de poder medir isso, ficar no 

sentimento, tudo que você não consegue medir fica muito no pessoal. 

Você comentou sobre empatia. Você acha que empatia é importante para que este 

conhecimento seja transferido? 

Não sei. Eu falei em empatia porque muitas vezes as coisas acontecem numa empresa por 

empatia. Se ela é importante para a transferência desse conhecimento? 

Se uma pessoa chega para você para perguntar alguma coisa. Essa empatia entre vocês dois 

vai facilitar? 
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Vai facilitar. Eu imagino que vai facilitar. Porque, olha só, a gente vê vários casos. Porque 

quando a gente fala em empatia, realmente é o que tu falou, é empatia entre duas pessoas. O 

que eu falo contigo pode não ter o mesmo tamanho do que eu falo com outra pessoa, porque 

minha empatia contigo é uma e a empatia com outra pessoa é outra. Mas, via de regra, quando 

a empatia é maior, quando a sinergia entre duas pessoas é maior, a tendência é que este tipo 

de conhecimento se passe melhor. Agora existem pessoas que caracteristicamente não 

conseguem, não passam isso, mas acho que daí foge a questão da empatia. Mesmo tendo 

empatia contigo, por característica não passo conhecimento, é uma característica minha, 

entende. Mas acho que facilita a empatia. Vamos falar de comunicação: eu estou conversando 

contigo, mas você não é receptivo ao que eu quero falar contigo, eu também vou parar em 

determinado ponto, entende. Mesmo nossa empatia sendo muito boa. Mas eu sinto que tu não 

está querendo saber o quão fundo eu quero falar daquilo, então vai morrer em algum ponto. 

Ok. O que você acha que acompanha essa empatia? Dentro desta empatia existe a questão da 

confiança entre as pessoas? 

Existe. A confiança é importante. Vamos pensar do lado contrário, na desconfiança. Se eu sou 

uma pessoa que desconfio um pouco de ti, de qualquer coisa, a gente vai travar uma conversa 

até determinado ponto. Aí o conhecimento não vai ser transferido, totalmente não, vai ter um 

limite. Só vai ter se alguém impor, alguém chegar e falar “ah, você vai ter que passar isso pro 

fulano”. 

Existe essa relação de confiança dentro do MC para que haja essa transferência de 

conhecimento tácito? 

Não sei. Eu te diria em vários níveis. Pensando em nível hierárquico, as pessoas dos níveis 

mais altos não têm confiança em repassar o conhecimento que possuem para os níveis mais 

baixos. Desde que a gente fez o curso de formação a gente percebe que tem informações que 

são sigilosas. Mas quando tu chegas num determinado ponto vê que não eram tão sigilosas, 

não havia é uma confiança completa de chegar até o nível mais baixo. Agora, no caminho 

inverso, acho que todo mundo tem um nível de ambição de galgar alguma coisa, então eu 

acho que a tendência é que haja uma confiança maior. Também porque você não pode morrer 

com a informação. 
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Você acha que o fluxo de informação é muito maior de baixo para cima que de cima para 

baixo? 

É, acho que sim. 

Vamos falar um pouco mais de hierarquia. Quando você precisa de algum conhecimento, 

você tem acesso às pessoas independente do nível hierárquico que elas se encontram? 

Em geral sim. A gente sabe que existem vários níveis de informação. A gente está passando 

por isso agora, tem informação que a gente não tem, não tem disponível. E era importante a 

gente ter. To falando especificamente no caso de mudanças gerenciais. No nosso caso o 

D’Oliveira está para se aposentar há quatro meses, e nada é falado. É uma barreira, é uma 

barreira. 

Por que você acha que existe essa barreira? Você acha que, na empresa, o conhecimento é 

fonte de poder? 

Eu acho que é, é fonte de poder. Isso a gente houve falar e não é só nessa empresa, não é 

apenas no AB-MC, a gente sabe que informação é poder. 

Poder de que? 

Não sei. Aí tem vários tabus. Existem pessoas que guardam informação porque ficam com 

medo de perder aquele lugar que elas têm, em qualquer nível hierárquico. Quando eu cheguei 

aqui tinha pessoas que não trocavam informação, conversavam comigo, mas eu não conseguia 

a informação. Estou falando especificamente de pessoas contratadas, sem citar nomes. Porque 

eles sabem que contratado tem este lado perverso que a maneira de se manter é ter a 

informação, na visão dele. A informação, para ele, é essencial. Talvez se eu tivesse desse lado 

também pensasse assim. Agora, eu tenho uma característica de compartilhar informações. 

Todas as informações que as pessoas vão querer de como fazer isso, cara, eu sou didático. 

Mas isso é uma característica minha. 
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Você compartilha. Mas, em geral, as pessoas no AB-MC compartilham? 

Acho que não compartilham. Existem níveis e, dentro dos níveis, compartilham até ali. To 

falando no geral, mas obviamente que me dou com várias pessoas e várias pessoas 

compartilham, outra não. Acho que, no geral, você não consegue tudo não. 

Você colocou que é didático. Você tem facilidade de compartilhar verbalmente o 

conhecimento que você tem? 

Tenho. 

Você acha que, em geral, no AB-MC, as pessoas tem essa facilidade em compartilhar? 

Não. Eu acho que é uma característica pessoal minha. Eu dei aula por muito tempo e eu acho 

legal quando eu explico um negócio que domino e a pessoa “pô, que legal, é assim que 

funciona”. Para o meu ego, para o meu sentimento é muito bom, pois consegui transmitir algo 

para uma pessoa. Mas a gente sabe que existem pessoas que agem diferentemente, quando a 

pessoa entendeu se sentem fragilizadas, “eu transmiti um conhecimento para uma pessoa que 

só eu sabia ou que eu sabia muito bem”. Dentro do AB-MC especificamente eu sinto que tem 

muito disso, voltando naquele ponto anterior que a informação é poderosa. Ela te gera vários 

dados, vários relatórios, vários pontos e as pessoas elegiam, mas o como é uma caixa preta. E 

isso entra naquela questão do poder, eu vejo assim. 

Você acha que tem tempo para compartilhar e receber conhecimento? 

Eu acho que não. Dentro de uma gerência, por exemplo, a CPE, se eu tiver que compartilhar 

asfalto com uma pessoa de GLP, a gente até pode achar um tempo de conversar sobre isso 

como o Theodoros tentou fazer na época, em que a gente fazia apresentações. Eu achei legal 

porque não sei nada de GLP, mas a gente poderia saber mais. 

Você acha que não existe oportunidade, um instrumento para fazer isso, ou não tem tempo 

mesmo? 
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Vou te falar bem sinceramente, acho que a questão do tempo você vai cair em num ponto em 

que o tempo é relativo para cada um. Eu acho que existem pessoas que tem menos tempo que 

outras porque tem mais trabalho para fazer. Tem pessoas que têm demandas muito grandes de 

trabalho e isso vai ser um trabalho a mais, ficar conversando e transferindo conhecimento. 

Mas, eu não vejo assim. Dentro do AB-MC, se for pensar no geral, acho que muitas pessoas 

pensam assim. Acho que as pessoas administram mal o tempo muitas vezes. Essa questão que 

me falta tempo para isso, no geral não é isso aí não. 

Você sabe, dentro da empresa, quem procurar quando precisa de um conhecimento 

específico? 

Não. Mas isso é uma questão pessoal minha. Eu sou muito novo na empresa e hoje, o que me 

falta é ver justamente como funcionam algumas coisas dentro do AB-MC. Eu aprendo na 

marra. Me falta esta visão de processo, como funciona. Por exemplo, a gente está fazendo 

uma venda de BOSDUC para a Ipiranga. Eu não tenho a visão de quem na logística faz isso, 

faz aquilo, então me falta estas ferramentas... 

Mas você consegue chegar nas pessoas de alguma forma? 

Consigo. De alguma maneira a gente acaba chegando. Como eu te disse, a gente aprende 

tomando na cabeça. Algo assim, temos que saber como foi alguma coisa, aí vou pesquisando. 

Como você vai pesquisando? 

Por tentativa e erro. Eu conheço a pessoa que conhece a pessoa. Por exemplo, a Selma é uma 

pessoa que passou por várias áreas. Eu pergunto para ela e ela diz “ah, você pode falar com o 

fulano.” Aí ela vai lá comigo e não era o fulano. Mas aquele fulano me diz quem é o beltrano 

que eu posso falar, entende. Então, nesse aspecto a Selma funciona como um conhecedor 

dentro do AB-MC de como resolver esta situação. E aí, vou aprendendo. Esses dias eu 

perguntei pro Reis, que trabalha na logística, e ele “ah, vão lá comigo”. Aí ele me levou pro 

cara que fala direto com o capitão do navio. É assim que funciona, mas na minha visão é uma 

lacuna muito grande como funciona isso. Por exemplo, se eu fosse pensar em um cargo 

gerencial, me falta muito saber como esta engrenagem funciona, quem procurar. 
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E quando você precisa buscar o conhecimento com alguém, como é que você faz? 

Sei lá, vão pegar um exemplo. Ontem, fui conversar com o Baroni. A gente tem um relatório 

de retiradas diárias de produto que quem fornece para gente é o Jorge. Eu tenho a ferramenta, 

que é o BW, que uso muito bem, que quando o SAP entrou eu já vislumbrei que o BW seria 

uma ferramenta. Então eu me treinei sozinho e hoje manjo muito bem de BW. Porem, o BW 

tem um delay muito grande, eu não consigo dados de ontem no BW. O BW é uma ferramenta 

que te dá um relatório mais consolidado mais para frente, quando termina o mês eu só posso 

confiar no BW 5, 6, 10 dias depois porque tem nota fiscal andando ainda. Mas o BDEMQ é 

uma ferramenta que te dá diário. Hoje de manha já foram azeitados todos os dados de ontem. 

Vejo o Jorge mexendo no BDEMQ, é um ambiente DOS e daí tem aquelas linguagens de 

computador. Não que eu fuja disso, mas como ele me fornece todos os dias não tenho porque 

mexer. Mas existe uma visão amigável do BDEMQ e fui falar ontem com o Baroni, fui 

conversar com ele. Falei para ele “como é que tu faz aquele relatório que o Jorge faz mas num 

ambiente mais amigável? Eu queria ter acesso a esse relatório. Eu já sei com quem tem que 

falar, o pessoal da logística.” Eu fui lá falar com a pessoa, me tratou muito bem, conversa 

informal. Claro que depois tive que formalizar tudo por e-mail. Aí, o Baroni sentou comigo e 

me mostrou com faz. Geralmente o primeiro passo é esse, conversar com a pessoa, muito 

informalmente. 

Por que esta conversa informal é a melhor forma na sua opinião? 

Eu acho que as pessoas, via de regra, se sentem mais a vontade de transmitir alguma coisa em 

uma conversa informal. Elas sentem melhor em transmitir numa conversa informal. Vamos 

pensar por absurdo, tá. Vamos pensar no Baroni, que me ensinou a usar o backbone do 

BDEMQ. Vamos supor que ele fizesse uma apresentação e mostrasse para todo mundo. Para 

eu me aprofundar, eu ia informalmente conversar com ele depois. 

Ou seja, a apresentação não seria suficiente para o Baroni passar todo o conhecimento que 

ele tem daquilo? 

É, acho que não. Apesar de que tem muitos colegas que acham que a apresentação em si é o 

ponto principal. Aí, eles pegam a documentação, o passo-a-passo, a receita de bolo e, 
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autodidatas mesmo, trabalham. Eu não prefiro assim. Não que eu prefiro que o Baroni me 

ensine como é que faça. Mas, por exemplo, ontem, sentando 15 minutos com ele, ele me 

mostrou uma ferramenta de Excel com uma tabela dinâmica, e ele não perdeu muito tempo 

me mostrando aquilo. E obviamente, quando eu for fazer eu vou sentar e vou fazer e tirar uma 

ou outra dúvida com ele se for necessário. 

Você acha que a cultura da empresa favorece o questionamento ao trabalho de colegas, de 

terceiros? 

Acho que não. Vamos pensar assim. Eu estou trabalhando aqui e tem um cara trabalhando do 

meu lado. Eu sou um cara bom para caramba. A empresa e o RH, de alguma maneira tentam 

fazer uniformizar as coisas e ao mesmo tempo destacar alguns de alguma forma. Pessoas são 

avaliadas da mesma maneira e deveria ter níveis de avaliação diferentes. 

Mas eu volto na minha pergunta: você acha que a cultura da empresa favorece você 

questionar o trabalho de colegas? Imagina o seguinte, você está em uma reunião 

multidisciplinar, um projeto qualquer que você faz parte e alguém vai fazer uma 

apresentação lá e você não concorda com aquilo. Você se sente confortável em discordar, em 

dar as suas opiniões? Existe esta cultura de se discordar ou o pessoal evita entrar em 

conflito? 

Existem casos e casos. A gente percebe, em eventos, quando algumas pessoas discordam 

dentro da empresa. Mas eu não sei te dizer se a cultura é de não criticar ou se sentir a vontade. 

Tem dois pontos aí. Depende da pessoa que está apresentando o trabalho, este é o primeiro 

ponto. Eu não me sentiria bem, mesmo discordando, criticando uma apresentação do Ivan, por 

exemplo. 

Por quê? É uma questão de hierarquia, é uma questão da pessoa? 

Pois é, de hierarquia ou de pessoa? Acho que de pessoa. Por exemplo, se o Theodoros tivesse 

fazendo uma apresentação talvez eu criticasse, pela proximidade que a gente tem do nosso 

gerente geral. Talvez o dele eu criticasse e do Ivan não me sinto a vontade em criticar. O 

Waldir eu já criticaria se eu achasse necessário. Talvez seja a pessoa e não o cargo. 
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E outros gerentes gerais? 

Aí não. Depende da proximidade e liberdade que tenho com a pessoa. Da confiança que tenho 

na pessoa. Acho que, no fim, depende da confiança. 

Você acha que na empresa as pessoas em geral, tanto seus colegas quanto superiores, eles 

aceitam idéias e opiniões sem que elas estejam baseadas em fatos e dados concretos? 

De ouvi falar, eu diria que não. Muitas vezes a pessoa não tem dados e fatos que sustentem 

aquela idéia mas aquela idéia vai adiante. Se eu pensar da minha parte, eu vou ter que ter 

muitos dados e muitos fatos para convencer a pessoa de que aquilo funciona assim. 

Por que para uns é aceito e para outros não? 

Aí vai a questão do poder, eu acho. A questão de até aonde tu penetra. Se eu chegar na minha 

gerência, para qualquer pessoa da minha gerência, sem fatos e dados, talvez eu consiga 

convencer. 

Talvez porque você já tenha uma credibilidade dentro da sua gerência, o pessoal já conhece 

o seu trabalho e, então, aceitam suas opiniões. Se você colocar isso em um grupo do qual 

você não é conhecido, você precisa substanciá-los. 

Acho que mais é esse ponto aí. Então, como tu falou se acontece isso, acho que em outros 

níveis acontece, você não tem fatos e dados suficientes, mas é o feeling da pessoa de que vai 

funcionar assim e isso vai. E talvez do poder, né, do poder hierárquico. Se o gerente quiser 

que seja feito, vai ser. Posso demonstrar fatos e dados, mas se ele quiser é do jeito dele. 

Você acha que a empresa reconhece e recompensa a transferência de conhecimento entre as 

pessoas? 

Acho que não. Nunca havia pensado sob este prisma. 
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Ou talvez a empresa seja omissa neste ponto? 

Não sei se omissa. Mas eu não vejo que a transferência deste conhecimento seja premiada. 

Quando a gente vê avanços de níveis e premiações que, no pacote entram tantas coisas, não 

sei se especificamente esta questão da transferência de conhecimento é importante ou não. 

Acho que não é considerado, ou não consegue medir. 

Em geral, qual a forma de treinamento que é dado na empresa? Quando você precisa de 

treinamento, o que a empresa oferece? 

De novo, a gente tem várias situações. Tem uma situação o treinamento que é pífio. Fui fazer 

um treinamento para SAP, por exemplo, em que tu vai aprender a usar uma ferramenta, mas o 

treinamento é quase que a mesma coisa que on-line. 

Mas foi um treinamento formal? 

Foi um curso que eu fui fazer, foi um treinamento formal. Mas eu acho que, via de regra, tem 

o outro lado da questão. A gente faz treinamentos na universidade, por exemplo, treinamento 

de asfalto. Teve um treinamento de ligantes asfálticos que eu fiz e achei muito bom. Agora 

teve um outro treinamento que o Haddad fez com a Selma que eles falaram que foi muito 

técnico, não entenderam nada. 

Mas estes treinamentos são sempre cursos? 

São cursos, sempre cursos. 

Em geral, a empresa fornece treinamentos, mas são sempre treinamentos em cursos, 

palestras, seminários, são coisas mais formais. Existem treinamentos mais individualizados, 

mais focados em um trabalho específico? 

Bem, eu estou fazendo um coaching. 
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E como está este coaching? 

Eu achei muito bom. 

Isso é muito disseminado? 

Não. Poucas pessoas têm acesso, é muito restrito. Eu fui com uma visão, de administrar meu 

tempo melhor, me organizar melhor, mas a gente focou uma meta estratégica de ser gerente 

no futuro. É uma coisa mais ampla que a administração do tempo que é uma pontinha do 

iceberg, um dos pontos a serem trabalhados. Eu fui muito surpreendido com o coaching, foi 

uma coisa muito boa. 

Como você acha que a empresa incentiva que você busque o conhecimento que você precisa, 

com seus colegas ou dentro dos sistemas de informação que ela tem? 

Eu acho que a empresa busca dentro dos sistemas de informação. Eu não vejo que a empresa 

busque que tu busque informações com seus colegas. Por exemplo, isso que te falei de falar 

com o Baroni informalmente, foi uma coisa minha e dele, de querer conversar comigo. 

Então existe um incentivo da empresa para que busque conhecimento nos sistemas de 

informação. Me dá um exemplo, uma situação que a empresa sugere que os funcionários 

busquem isso dentro dos bancos de dados, dos sistemas de informação etc. 

A gente é bombardeado diariamente com pop-ups de várias coisas, SMS, gestão no 

Abastecimento, Novo Abastecimento etc. Não estou falando do tipo de informações que me 

gerariam um relatório, mas estou falando de informações como, por exemplo agora, o exame 

periódico. Recebemos agora a informação que todos fizeram o exame. Nestes casos a empresa 

trabalha no sentido de uniformizar todos os funcionários em uma situação. Eu não sei se 

incentiva buscar o conhecimento nos sistemas. Mas tem várias ferramentas hoje como 

SIGER, Painel de Bordo, para facilitar a medição das coisas. De alguma maneira eles obrigam 

que você utilize os sistemas. Não vejo como incentivo, pois parece algo lúdico, como se você 

fizesse por interesse própria. Mas parece que a empresa obriga, se quiser ter a informação, 

pegar estes sistemas e usar. 
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Onde você acha que está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Eu acho que está nas pessoas. 

Tem jeito de ser diferente? 

Não, acho que não. 

Mas você disse que a empresa está incentivando a utilizar os sistemas de informação? 

É, pois é. Ela está incentivando, eu não sei se é um caminho reverso... 

Você falou que está nas pessoas. Tem jeito de colocar no sistema o conhecimento das 

pessoas? 

Não, acho que não. Olha só, quando tu está fazendo uma dissertação de mestrado. Vai ficar no 

papel, vai ter toda uma metodologia, mas a conversa que alguém tiver com você vai ser muito 

mais enriquecedor. Você vai ser extremamente técnico, vai mostrar o teu trabalho, não vai ter 

uma falha no teu trabalho, ta lá direitinho. Mas uma pessoa vai conversar 15 minutos contigo 

depois de ler o teu trabalho e vai, cara, 15 minutos, não vai precisar mais que isso. Com 

certeza ela vai engrandecer muito mais, tu vai conseguir transmitir uma coisa que o papel não 

consegue transmitir, o papel ou qualquer tipo de sistema. O conhecimento está com as 

pessoas, sempre vai estar com as pessoas, é muito difícil conseguir colocar eletronicamente ou 

num papel. 
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ENTREVISTA 10 

CÓDIGO: AS1 

27/06/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 51 anos 

Sexo: Masculino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 22 anos 

Qual a sua posição na empresa: Analista Sênior 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 10 anos 

Escolaridade: Superior Completo com Pós-Graduação 

Entrevista 
Você acha o conhecimento tácito importante? 

Acredito que sim. São valores que você tem, que você adquire ao longo de sua vida e serve 

para nortear sua vida, seu princípio de vida, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que 

é ruim. Formam a sua experiência de vida. 

Essa experiência de vida está no trabalho, está em tudo. E é o conhecimento que você aplica 

no trabalho. Você é um cara que possui um grande conhecimento, você compartilha o 

conhecimento que você tem? 

Sempre que possível, sim. Eu gosto de disseminar o pouco conhecimento que eu tenho com 

os outros. É um prazer que eu tenho, eu gosto de pegar uma pessoa da turma nova, mas eu sou 

meio seletivo, não é qualquer um, eu gosto de pegar aqueles que têm um perfil parecido com 

o meu. Quando eu sinto um potencial nele eu gosto de dar uma atenção toda especial. 

Você falou “sempre que possível”. O que faz ser possível a transferência do conhecimento 

tácito e o que falta que às vezes não é possível? 
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Acho que depende muito do contexto, da situação, do que está acontecendo. Existem 

situações em que a conjuntura não permite que você procure ajudar, por exemplo, você está 

numa reunião com gerente geral, gerente executivo, e a pessoa está fazendo alguma coisa que 

você sabe que não é certa, não vai levar para um caminho bom, pode ser que dê algum 

problema para ele, alguma coisa do gênero. Na hora você fala “pô, não faz isso não, isso não 

está certo, olha só.” Infelizmente nessa hora..., você tem vontade, mas não é sempre que é 

possível, depende do contexto, da situação, do momento em que as coisas estão acontecendo. 

Você acha que tem momentos que você não pode falar certas coisas? 

Acredito que sim. 

Você disse também que é seletivo. Então você não compartilha seu conhecimento para 

qualquer um? 

Eu procuro compatilhar, claro que se alguém vier, “tô com uma dúvida”, claro. Mas existem 

algumas pessoas que você tem mais empatia, tem mais afinidade. Agora mesmo tem a turma 

nova que está sendo treinada lá e você orienta “fulano, não faz isso não, tem que ser assim, 

tem que ser assado.” Você sente que é uma pessoa que tem potencial, é uma pessoa boa, é 

uma pessoa que tem futuro. Na verdade, é uma questão de empatia. 

O que traz esta empatia? 

Olha, empatia ou você tem ou você não tem. Sei lá, existem coisas em comum que você 

compartilha com essa pessoa. 

Você acha que uma relação de confiança ajuda nesta empatia? 

Com certeza. 

Confiança é importante? 
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Com certeza. Eu estava lendo agora mesmo numa revista sobre confiança, uma pesquisa que 

fizeram e eles chegaram a conclusão que nos países que existe o maior nível de confiança, ou 

seja, as pessoas confiam umas nas outras, a taxa de crescimento é maior, ou seja, é um país 

que está em um nível mais alto.  E o Brasil, por incrível que pareça, está lá em baixo. Aí você 

começa a ver aqueles países lá da Europa que tem aqueles índices, não só aqueles índices 

econômico-financeiros, mas de desenvolvimento humano. Eles têm uma confiança muito 

grande e isso influencia bastante, segundo esse estudo, um trabalho muito interessante sobre 

isso. 

Ok, então confiança é um aspecto importante e ajuda nessa afinidade. Em geral, existe 

confiança na empresa para compartilhar este conhecimento tácito? 

Tem, em geral tem. É como eu te falei, tudo depende do contexto, é um negócio meio 

relativo. 

Voltando a questão do possível. Você colocou que tem situações de contexto que não é 

possível. Outra questão de se tornar possível ou não a transferência de conhecimento é o 

tempo. Você acha que tem tempo para compartilhar o conhecimento que possui ou buscar o 

conhecimento que é necessário para o seu trabalho? 

Olha só, este tempo, se você não tem você procura arrumar. Acho que é uma coisa muito 

importante, não só para mim como para outras pessoas. Não só para eu passar o conhecimento 

como para adquirir este conhecimento. Tempo você tem que arrumar. 

Isso não é empecilho? 

Não, não é empecilho. 

Isso existe hoje? 

Existe, mas estou falando por mim. Eu diria que estou sempre disponível para receber e passar 

conhecimento. Eu procuro fazer isso: “ah, eu estou na dúvida, vamos conversar e discutir este 
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assunto.” Assim como eu vejo quando alguém que está fazendo alguma coisa que eu acho que 

não é o certo, o certo entre aspas, o negócio é muito relativo, a questão de tempo  

O conhecimento, para ser compartilhado, precisa ser entendido. Você acha que tem 

facilidade em compartilhar verbalmente o conhecimento que possui? Você consegue se fazer 

bem entendido pelas pessoas? 

Muitas vezes não. 

Por quê? Qual a dificuldade? 

Isso depende muito do sujeito. Eu não sou assim uma pessoa extremamente aberta, em um 

meio com várias pessoas estranhas eu procuro me retrair mais, vou conquistando a confiança 

aos poucos. Acho também que, muitas vezes, sou muito econômico nas palavras, eu não sou 

um cara prolixo, eu não tenho o dom da palavra. 

Você acha que às vezes tem um conhecimento que para você é muito obvio e isso torna difícil 

que você o explicite? 

Não. Às vezes você tem que falar o óbvio uma, duas, três, quatro vezes. Porque o óbvio é para 

você, não é para os outros. 

Voltando a falar da questão do contexto. Você colocou uma situação curiosa, que às vezes 

você está numa reunião onde está um gerente geral e não pode chamar a atenção de uma 

pessoa “faz isso, faz aquilo.” Você acha que a cultura na empresa não favorece este tipo de 

intervenção? Vou até além, você colocou uma questão hierárquica, no caso do gerente geral. 

Você acha que a empresa não favorece isso, não favorece até o questionamento ao trabalho 

de outros?  

Olha só. Aqui nós temos uma cultura que define a hierarquia de forma bem definida. Depende 

muito com quem você está relacionando, quem é o seu gerente. Às vezes o seu gerente geral, 

gerente executivo, não dá abertura por ser um cara formal, um cara fechado. É o que eu te 
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falei, você está em uma reunião formal. Às vezes você está com esta mesma pessoa numa 

reunião que se torna informal, você pode conversar, discutir, ele te dá abertura para isso. 

Em geral as reuniões são formais ou informais? 

Depende. Se analisar o contexto hoje, são pessoas que dão abertura, você pode discutir, 

reclamar, ponderar. Não existe muito esta formalidade “ele é o gerente e eu não posso me 

dirigir a ele de tal forma, tem que ser assim, tem que ser assado.” Depende muito, depende de 

com quem você está se relacionando. 

Independente da hierarquia? 

Sim. 

E você tem acesso às pessoas quando você precisa buscar um conhecimento independente da 

hierarquia? 

Acredito que sim. 

Voltando a questão do questionamento. Você acha que existe uma cultura favoreça o 

questionamento ao trabalho de terceiros? As pessoas se sentem a vontade para de ponderar, 

criticar, questionar o trabalho que alguém apresente? 

Não, assim de maneira generalizada, não. 

Por que você acha que não? 

Eu acho que, dentro do contexto hoje, o que existe hoje na CPC é um ponto fora da curva. 

Com outras gerências, pelo menos você escuta comentários, que existe um certo 

distanciamento, não existe esta abertura para se discutir. Como o pessoal fala: “manda quem 

pode, obedece quem tem juízo.” 
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Você acha que na empresa, os colegas, os superiores, apreciam sugestões e idéias que você 

dá, que não são baseadas ou suportadas por fatos e dados? 

Depende da pessoa. As pessoas que são receptivas a isso aceitam tranquilamente. 

Mas em geral? 

Em geral, sim. Mas tem sempre uma ou outra pessoa que pergunta “quem é você? Por que 

você está se metendo numa área que não é a sua?” Nem todos aceitam isso, acham que é uma 

intromissão, você querer passar uma coisa, um feeling, “olha eu acho que talvez essa não seja 

a melhor alternativa.” 

Então em geral é aceito mesmo que não tenha fatos e dados para suportar, dependendo da 

pessoa? 

É aquele negócio, confiança, por exemplo, eu posso falar isso, hoje em dia eu posso falar. 

Porque confiança é uma coisa que você conquista, não se impõem. Com o passar do tempo, as 

pessoas começam a confiar em você, ou seja, quando você fala as pessoas escutam. Eles 

dizem “ah, o Marcos não é um cara de falar bobagem.” 

Eu vou mudar este termo confiança. Seria uma questão de credibilidade? 

Pode ser. 

Você acha que conhecimento é fonte de poder na empresa? 

Isso é meio complicado, né. Não deveria ser. 

Mas é ou não é? 

Não, eu acho que não. O conhecimento hoje é um diferencial, mas não é fonte de poder. 
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Diferencial para que? 

É como eu te falei, a questão de credibilidade. Quando você tem uma dúvida você sabe dentro 

da sua gerência a quem recorrer. Quem é o cara que detém o conhecimento, quem tem a 

expertise, quem sabe isso. 

E o que isso traz de benefício para esse cara? 

Na maioria das vezes, nada. Auto-realização, ficar bem consigo mesmo, sei lá. Olha, devem 

existir alguns carreiristas, aquele cara que “olha, eu sou o cara que tem o conhecimento, eu 

quero alguma coisa, quero ser reconhecido pelo meu trabalho.” 

Você colocou outra questão que é a credibilidade, saber quem você é e o seu conhecimento. 

Quando você precisa buscar algum conhecimento para realizar o seu trabalho na empresa, 

você sabe a quem procurar? 

Hoje em dia, normalmente sim. 

Por que hoje em dia sim? O que mudou de hoje em dia para antes? 

Os anos de experiência. Você sabe onde está a fonte. Você não começa atirando de um lado 

para o outro, você já sabe aonde ir. Isso não deixa de ser conhecimento também. 

Mas isso você adquiriu com o tempo de trabalho? 

Com o tempo de trabalho. 

Isso não é uma coisa que é facilitada pela empresa? 

Não, sinceramente não. Não acredito que seja não. 

E quando você precisa ir nessa pessoa, como é que você faz? 
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Indo lá, humildemente, e perguntando. Acho que isso não é demérito nenhum. 

Você sempre vai lá? 

Quando tem necessidade, sim. 

Você sempre vai conversar? Não telefone, não manda e-mail? 

Depende, depende muito do assunto. Têm assuntos e assuntos. Tem assunto que um simples 

telefonema resolve. Tem outro que você tem que ter o contato pessoal, tem que ter o “olho no 

olho” para discutir aquela questão. 

O que faz um assunto necessitar a conversa pessoal e outro o simples telefonema? 

Complexidade. Porque se você está querendo saber qual a vazão da bomba XPTO, isso aí é 

muito simples. Outra coisa é saber a opinião de alguém sobre determinado assunto meio 

complicado, isso não se trata por telefone, mas pessoalmente. 

Você acha que a empresa reconhece e recompensa a transferência de conhecimento? 

Não como deveria. 

Mas ela reconhece de alguma forma? 

Sim, reconhece. 

Como ela deveria reconhecer? Deveria ser mais, deveria ser menos? 

A empresa nem sempre reconhece quem deveria ser reconhecido e muitas vezes reconhece 

quem talvez não fosse o momento de ser reconhecido. Não digo que não merecesse, mas 

talvez não estivesse no momento de reconhecê-lo. Existem outros fatores por detrás disso. 
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Eu estou falando especificamente da transferência de conhecimento. Ela reconhece, por 

exemplo, fulano de tal é um cara que transfere muito conhecimento, dissemina o 

conhecimento que tem, então isso vai ser reconhecido de alguma forma? 

Diria que hoje, pelo menos para mim, reconhece dizendo “muito obrigado”, é mais satisfação 

do meu ego do que outra coisa. 

Em relação a quando você precisa adquirir o conhecimento fora. Como são os treinamentos 

que a empresa te oferece? 

Com relação a isso não posso falar nada da Petrobras. Ela até te incentiva a fazer treinamento, 

não posso questionar nem um pouco. 

Como é que são os treinamentos? Qual o tipo? Palestras, aulas, workshops? 

Tudo. Tudo que você necessitar, dentro do que o mercado oferece. 

Estratégias mais individualizadas existem, tipo coaching? 

Se você solicitar, acho que sim. Nunca fiz, nunca solicitei, mas se um dia eu achar necessário. 

Mas é oferecido? 

Espontaneamente não. É iniciativa do funcionário. Mas todas as vezes que eu tive iniciativa e 

solicitei um treinamento eu tive resposta positiva da empresa. 

Como a empresa incentiva que os funcionários busquem o conhecimento que está dentro da 

organização? Ela incentiva que eles busquem com outros funcionários ou incentiva que 

sejam buscados nos sistemas de informação que a empresa tem? 

Acho que a empresa incentiva as duas coisas. Inclusive acho que são fontes de conhecimento 

distintas. Normalmente, quando surge um grupo novo de funcionários, ela coloca um mentor 
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ou alguém que vai ficar acompanhando eles procurando passar para eles este tipo de 

conhecimento. Agora, existem outros tipos que conhecimento que você diz “entra no sistema, 

vai no sistema tal, procura tal coisa.” 

Qual que é o melhor? 

Depende do que você está precisando. 

Qual que é o mais fácil para se buscar o conhecimento? 

Depende do conhecimento. Se você quer um conhecimento lógico, numérico, alguma coisa 

objetiva, é melhor ir no sistema. 

Onde você acha que está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Nas pessoas. 

É possível ser diferente? 

É difícil, é difícil. 

Mas seria possível explicitar? 

Olha, é como eu te falei, existem conhecimentos que você pode colocar num procedimento, 

num manual, numa nota. “Ah, como eu faço para emitir um pedido, liberar um material?”, 

isso aí é fácil. Agora, fazer uma abordagem na logística com A, B ou C, isso só com a 

experiência. 

Você acha que na empresa, em geral, as pessoas compartilham o conhecimento que têm? 

Eu acho que esta cultura está mudando. Antigamente tinha a cultura do “eu sei tudo”. “Eu sei 

tudo, não vou passar nada, vou perder meu status, meu cargo, meu isso, meu aquilo. Hoje não, 



 84 

esta cultura está passando. E hoje em dia, o que acontece, o conhecimento está muito 

disseminado. Na minha visão, o que é conhecimento é saber onde está o conhecimento. Isso é 

que é o mais importante. Quando eu quero saber alguma coisa, preciso de um especialista, eu 

sei onde está este especialista. Para mim este é o grande conhecimento. 
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ENTREVISTA 11 

CÓDIGO: AJ2 

01/07/2008 

Rio de Janeiro 

Dados Demográficos 
Idade: 27 anos 

Sexo: Feminino 

Há quantos anos trabalha na empresa: 2 anos 

Qual a sua posição na empresa: Analista Júnior 

Há quanto tempo se encontra nesta posição: 2 anos 

Escolaridade: Superior Completo com Pós-Graduação 

Entrevista 
Você considera o conhecimento tácito importante para a organização? 

Muito, muito mais do que o outro. 

Por que? 

Porque está muito na pessoa. O outro você pode adquirir com treinamento, óbvio que tem que 

ter uma dedicação, mas está registrado de alguma forma e de alguma forma você consegue 

passar. O tácito é mais complicado e, às vezes, não dá para passar, dependendo do tipo de 

conhecimento. Por exemplo, o relacionamento, você saber que com determinado cliente você 

tem que lidar de uma certa forma. Se entrar outra pessoa pode até aprender, mas vai demorar, 

vai sofrer para evoluir um pouco mais. Por isso acho que a passagem, transmissão é mais 

difícil. 

Você colocou uma boa questão, essa do cliente É difícil passar, mas é possível, de alguma 

forma? 
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Possível eu acho que sim, mas demora mais tempo. Dependendo da forma como faz, 

dependendo também da pessoa, de como ela transforma este conhecimento tácito em 

explícito. Depende até da interpretação, por exemplo, se tiverem dois engenheiros é muito 

mais fácil se entender. 

Você colocou a questão do tempo, que é importante porque demora. Você acha que na 

empresa as pessoas têm tempo para compartilhar o conhecimento que elas têm? 

Acho que tempo tem, mas acho que não tem um direcionamento, um foco nisso. Eu não vejo 

tempo como sendo limitador. Até que agora a gente está vivendo um momento que tem muita 

gente se aposentando e muita gente nova, a Petrobras vai sofrer um pouco com este gap, mas 

no geral se as pessoas souberem da importância de dar uma passagem para outra pessoa... 

Acho que a restrição não é o tempo, não, é mais vontade e saber a importância e querer 

passar. 

Vontade, importância e querer. As pessoas têm vontade, querem passar o conhecimento 

tácito na Petrobras. 

Eu acho que não tem muito um ambiente propício para isso. Até na questão de 

relacionamento com o cliente, eu trabalho no QAV e a gente não conversa muito sobre isso 

com Diesel e Gasolina. Da questão mais, sabe, sem ser esta questão do dia a dia, do 

operacional, do contrato, acho que não entra muito, o ambiente não é propício. Eu não sei 

dizer se as pessoas querem ou não, se é uma coisa consciente ou não. 

Mas o que é esse ambiente. O que não favorece para que isso aconteça? 

Os tipos de reunião. Você vai para uma RAC e ela é muito focada naqueles indicadores. 

Aquelas reuniões formais e não para discutir situações mais amplas do tipo, eu estou 

negociando contrato com a Shell e Diesel também, “e aí, como é que foi, como você 

conseguiu convencer eles a fazerem isso ou não”, essas coisas mais de relacionamento. Até 

com as refinarias mesmo, no geral o MC poderia estar trabalhando mais junto até para 

resolver os problemas que não são tão técnicos como direcionamento de investimento. Umas 

coisas assim, “ah, sai no PLANINV um número e á aprovado ou não. Ano passado saiu este 
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número e a gente viu que não é bem assim.” Não tem essas discussões no nível do MC. Acho 

que internamente nas gerências têm, mas entre gerências não vejo isso. 

Você abordou um ponto interessante, que as reuniões são muito formais. O que a empresa 

tem incentivado os funcionários, que busque o conhecimento com outros ou as coisas têm 

sido mais formais? 

Nesse caso tem sido mais formais. Eu a vejo muito focada em muitos indicadores, indicadores 

que a gente nem mesmo tem ingerência sobre eles. Então a gente fica discutindo uns 

indicadores que, muitos deles eu acho que não leva nada a lugar algum, enquanto poderia ter 

menos indicadores e compartilhando mais problemas mais amplos. 

Falando um pouco do querer e da vontade. Para você compartilhar o conhecimento tácito 

você precisa verbalizar. Você acha que na empresa as pessoas tem facilidade de verbalizar o 

conhecimento que tem, de forma que sejam compreendidas? 

Isso depende muito da pessoa. Eu vejo que as pessoas na minha área têm um pensamento 

muito estruturado, muito rápido, “tem que fazer isso porque senão acontece isso”. Outras não, 

então acho que isso está na dependência da pessoa. E até saber da importância de estar 

passando este conhecimento. Mas a questão da facilidade, acho que não tem facilidade e nem 

vontade. São poucas as pessoas que têm vontade e vêem a importância de estar 

compartilhando isso. 

Essa falta de vontade não pode ser porque o conhecimento é visto como fonte de poder na 

empresa? 

Com certeza. 

E ele é uma fonte de poder? 

Ele é. 
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Poder de que? 

Poder de você se tornar necessário. Acho que as pessoas vêem que “ah, se todo mundo souber 

disso eu posso sair daqui, eu não sou mais importante.” As pessoas vêem isso muito desta 

forma. 

Você consegue me dar um exemplo? 

Por exemplo, o PLANAB, que é o programa que norteia toda a programação das refinarias. 

Você vai conversar com as pessoas lá, é difícil de você abrir, o pessoal já te olha “ah, o que 

você está querendo se meter aqui?” A gente quer ajudar porque a gente acha que pode dar um 

resultado melhor, mais aderente com a realidade. Têm, óbvio, umas pessoas que ajudam, mas 

tem outras que são do tipo “ah, você está se metendo no meu trabalho.” Nunca imagina que 

você está querendo conhecer um pouco mais para poder ajudar, para poder agregar alguma 

coisa. A gente está mexendo com o PLANAB e PLANINV, estou sentindo muito esta 

resistência “não vou te mostrar o detalhe.” Acho que o PLANAB passa muito isso, do tipo 

“ah, a gente tem esta caixa preta, que é uma caixa preta para todo mundo na empresa, que eu 

sei mexer, que sai esses resultados e vocês vão obedecer e nada de ficar questionando”. 

Você acha que a empresa recompensa o compartilhamento de conhecimento? 

Não, de forma nenhuma. 

Mas ela recompensa o contrário, que as pessoas não compartilhem o conhecimento? 

Não, também acho que não. 

Ela é omissa então? 

É, ela é omissa. 
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Quanto tem o processo de reconhecimento e recompensa, esta é uma questão que não é 

avaliada? 

Para falar a verdade, eu não conheço muito bem este processo de reconhecimento e 

recompensa. Eu nunca nem participei de avanço de nível nem de promoção, então eu não sei 

como funciona. Sei a teoria, mas não sei se a prática segue a teoria. 

Mas pelo que você vê no seu meio, da avaliação das pessoas que concorreram, você acha que 

o fato de ser uma pessoa que compartilha tem conhecimento e compartilha com os outros, 

isso é relevante na hora do processo de reconhecimento e recompensa? 

Acho que é muito focado no trabalho individual, se você fez um bom trabalho. Principalmente 

se você fez um bom projeto em alguma coisa, mais do que um bom trabalho em si. Eu não sei, 

a impressão que eu tenho é que na Petrobras, não só na Petrobras mas de forma geral, é que a 

questão do dia a dia não é valorizada, as rotinas, o operacional. Então, se você faz um projeto 

que diferencia isso é reconhecido. Se isso vai transferir conhecimento ou não, não é levado 

em consideração. 

Você acha que, na empresa, as pessoas aceitam idéias e sugestões que sejam baseadas em 

sentimentos e feelings sem que sejam suportadas por fatos e dados? 

Não, tudo tem que ser suportado por fatos e dados. 

Indiscriminadamente? 

Acho que sim. 90% sim. Pode ter até um caso ou outro que você sabe que vai dar problema, 

mas não consegue quantificar. Até entendo em parte porque, pois a empresa é muito grande, 

então se começar todo mundo no sentimento vai começar a questionar quem tem o sentimento 

melhor. Tem a questão de análise de investimento. Tem a Logística pedindo uma coisa, o 

Refino pedindo outra, o Comercial outra, e aí? O que eu faço, tenho 50 milhões de demanda e 

1 milhão para gastar, e aí? Mas, por outro lado, acho que muitas decisões são no sentimento. 

O exemplo clássico é a Logística. Eles aceitam nossos pedidos de adicional e corte da cabeça 

deles, do sentimento deles. Mas isso são as pessoas que tem poder, né. 
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Mas, você acha que as pessoas que aceitam os pedidos são sempre as mesmas? 

Que aceitam não, elas fazem a gente aceitar. Como eu vejo, tem umas pessoas que já são 

reconhecidas, já tem um background. Então essas pessoas vão muito no sentimento delas, 

esteja certo, esteja errado, mas... 

Eu poderia dizer que essas pessoas, de alguma forma, têm credibilidade dentro da empresa 

pelo conhecimento que elas têm? 

Sim, senão as pessoas não acatariam, seria mais questionado, pedindo mais fatos e dados. Mas 

em geral utilizam-se mais fatos e dados, pelo tamanho das decisões. 

Você acha que a cultura da empresa favorece o questionamento ou a crítica ao trabalho de 

terceiros? 

Nem um pouco. 

Você se sente segura ou confortável para criticar? 

Não, eu acho que as pessoas aqui não se posicionam muito. Não vejo muitas tomadas de 

decisão, uma pessoa bancando uma decisão. Aquela questão do sentimento, “não, acho que 

tem que ser assim.” Acho que as decisões são muito, aquele negócio todo mundo 

concordando com tudo, sem criar muito conflito. Aqui, devido a questão do relacionamento, 

evita-se conflito, muito. Eu trabalhei na Shell e acho que comparado com a Shell evita-se 

muito conflito. 

Por que será? 

Acho que por isso, porque é uma empresa que a base é muito relacionamento, então acho que 

as pessoas tem um pouco de receio de “ah, eu vou questionar e depois o fulano vai ficar com 

raiva de mim, vai achar que eu não gosto dele.” Por exemplo, brigar pelo cliente, você nunca 

vai brigar internamente pelo cliente, ainda mais a Petrobras, o peso que ela tem, já é 
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monopólio você vai brigar para que. Acho que aqui é muito pacífico, você vê umas coisas e 

“ah, como é que isso assim, não vai falar nada.” Tá faltando produto e é uma paz total. “É, ta 

faltando...” É óbvio que não é essa paz, mas pô, acho que a base da empresa é muito 

relacionamento. 

Você se sente segura em compartilhar informações e conhecimento que você tem com seus 

colegas? 

Sinto, com meus colegas de equipe? 

Com seus colegas de equipe, com as pessoas de seu relacionamento, na empresa em geral? 

Você acha que a confiança é importante para que haja troca de conhecimento? 

Acho, muito importante. Acho que é muito do ambiente que você está. 

Você acha que existe essa relação de confiança na empresa entre as pessoas para 

compartilhar o conhecimento que possuem? 

Não sei. 

Dentro do seu meio, no meio que você está inserida hoje? 

Acho que sim. 

Quando você precisa algum conhecimento na empresa você sabe quem tem este 

conhecimento que pode te ajudar? 

Não. Eu estou muito nova na empresa, mas acho que no futuro sim. Até porque a empresa é 

muito grande. 

Como você faz quando precisa? 
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Em geral eu pergunto para alguém, por exemplo, o Carlan que trabalha perto de mim e já está 

na empresa há muito tempo. Em geral eu pergunto para ele, “ah, quem pode resolver isso”. 

Ou até com a Lília, tento ver com alguém que já está há mais tempo, conhece mais pessoas. 

Dependendo peço para eles ligarem, peço pro Carlan “ah, você conhece ele, tem como 

perguntar, ver com ele.” Acho que é muito isso, quando você conhece as pessoas é fácil. As 

pessoas é que tem um pouco de má vontade. Se você não conhece é tudo “ah tá, vou fazer.” E 

aí faz daqui a mês. Dependendo da pessoa, ainda mais se você não conhecer, é difícil. Não 

digo só daqui não, isso é em todo lugar. 

E quando você chega nesta pessoa, você tem acesso a ela independente da posição 

hierárquica que ela se encontra? 

Nunca tive esta questão até agora. Acho que se você não conhecer, acho que na Petrobras a 

hierarquia é forte. Se é um gerente que você já conhece, já teve algum contato, acho que é 

tranqüilo. A Ticiana e a Esther que estão aqui do lado, se estiver precisando de alguma coisa 

falo direto com elas sem problemas. Se fosse um que eu não conhecesse, um gerente, não sei 

se seria fácil não. A partir do momento que teve um primeiro contato, acho que é fácil. 

Mesmo níveis hierárquicos mais altos? 

Mesmo níveis hierárquicos mais altos. Até para saber se está pessoa, sei lá, tem gente que não 

gosta de ser incomodado, sei lá. È com você saber. Ou então você pergunta para alguém, “ah, 

tem problema ligar para ele direto?” 

E como você faz para buscar este conhecimento? 

Tento fazer uma pergunta objetiva. 

Mas você liga, manda um e-mail, você vai lá conversar com a pessoa? Preferencialmente, 

como é que você faz? 

Se for uma pessoa que esteja perto, eu vou lá falar com ela. 
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O que é perto? 

Dentro do prédio. Senão eu ligo, tento de outra forma. 

Por que você prefere ir lá conversar com ela? 

Para ver a cara da pessoa, a reação, ver se dá para saber mais alguma coisa, se não dá. Eu 

telefono e vejo se ela está ocupada com outras coisas e não pode te dar atenção 

momentaneamente. E e-mail é aquele negócio, você manda e vai ficar eternamente na caixa. 

Acho que ligaria, perguntaria se poderia passar, ou então, dependendo já passa direto e depois 

mando um e-mail para formalizar alguma coisa. 

Quando você precisa de algum conhecimento, que tipo de treinamento a empresa te oferece? 

Eu nunca tive problema quanto a isso não. A gente teve uma coisa interessante que foi o 

rodízio técnico. Eu acho que você consegue pegar um conhecimento que não conseguiria num 

curso, por exemplo. Os cursos, a empresa oferece o que você quiser. 

São, em geral, treinamentos mais formais? 

Mais formais. E tem essa parte de rodízio técnico que eu acho que é uma forma de 

treinamento bem legal, que você consegue trocar o conhecimento de forma bem mais 

aprofundada. Acho que agora esses rodízios estão mais abertos, porque antes era só para 

quem fazia o curso de formação. A Lília até comentou que se alguém achar interessante 

poderia pensar em alguma coisa. 

Você acha que os rodízios são válidos? 

São válidos se você tiver um objetivo especifico. Ir por ir, acho que não. Porque a área não te 

dá atenção e você não sabe o que está indo fazer lá, porque você está lá. Acho que tem que ter 

um acordo, você quer ir, a área quer te receber, casar isso. Tive alguns que fiz porque tinha 

que fazer, sabe. Até porque a gente fica cansada, as áreas ficam cansadas da gente. 



 94 

O que fez um rodízio valer a pena e outro não valer? 

Principalmente a disponibilidade das pessoas que estavam recebendo para passar alguma 

coisa. 

O tempo do rodízio foi suficiente? 

Não, poderia em alguns lugares ter sido um pouco maior. Mas acho que também foi um pouco 

de culpa minha, estava tendo que terminar aquele negócio, já tinha um tanto de coisas para 

fazer. Foi muita obrigação, não foi aquele negócio “ah, estou indo porque é importante.” Mas 

é uma forma legal de aprender sobre outra área vivendo. 

Onde que você acha que está a maior parte do conhecimento da empresa? 

Nas pessoas. 

É possível ser de outra forma? 

Eu acho que sim. Hoje em dia é uma coisa muito distante. Mas se houver um 

desenvolvimento para tornar este conhecimento tácito o mais explícito possível... 

Você deu no começo um exemplo do cliente, da forma de se relacionar com o cliente. É 

possível formalizar isso? 

Mas você pode anotar, “ah, fulano de tal é temperamental, você tem que convencer ele que a 

idéia foi dele.” 

Mas você acha que pegar um relatório desse e ler é a mesma coisa? 

Não é a mesma coisa, concordo que hoje não se tem nenhuma forma de tentar passar o 

mínimo que se conseguiria passar. Mas acho que está mais na pessoa mesmo, na experiência, 

na vivência.  
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E os conhecimentos que estão nos sistemas de informação, nos padrões da empresa, você 

acha que são relevantes? 

Acho. Porque é a forma mais simples, é o primeiro passo que você tem. Principalmente 

quando você está entrando, te dá um direcionamento. 

Foi importante para você como nova funcionaria? Quando você chegou, você leu os 

padrões? 

Li, eu entrei na época do PNQ e li uns 50.000 padrões! Acho que eu nunca vou ler tanto 

padrão como eu li agora. 

Isso contribuiu para o seu conhecimento? 

Contribuiu. No inicio era muito difícil, você começa a ler aqueles padrões, é tudo muito novo, 

as siglas. Agora, quando eu recebo outro padrão já consigo ter uma crítica. Acho importante 

ter essa coisa formal, principalmente das obrigações. Como a empresa é muito grande, deve se 

tentar padronizar sim. 

Você compartilha o conhecimento que você tem? 

Compartilho. 

Qualquer pessoa que chegar e pedir para você? 

Qualquer pessoa não. Depende do que ela quiser. 

Por que depende do que ela quiser? 

Imagina chegar uma pessoa de pára-quedas e pedir “ah, quero que você me explique tudo 

sobre isso.” 
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Mas estou falando dentro do MC. 

Ah, sim, compartilho. Qualquer pessoa que chegue lá, perguntando, sem problemas. 
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