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RESUMO
Diante de todas as atividades contempladas no Centro de Serviços Compartilhados, as práticas
de Gestão do Conhecimento é uma delas. Este gerenciamento é cercado de dois principais
atributos: as informações que são geradas durante a operação da companhia e a preocupação
com o controle do conhecimento. Sob este aspecto, a Gestão do Conhecimento no CSC possui
muitos fatores que implicam a dificuldade no gerenciamento. A operação da empresa é muito
dinâmica, os conhecimentos gerados são a todo o momento e o tempo para a atenção a tornar
este conhecimento em ativo para a empresa é escasso. Por isso o objetivo deste trabalho é
buscar, entender e analisar a aplicabilidade das práticas da Gestão do Conhecimento
juntamente com o CSC no setor do Varejo. Consideramos o ambiente de trabalho dos
funcionários, as atividades gerenciais do CSC, os serviços da área de Gestão de Serviços, que
acompanha e armazena a Gestão do Conhecimento do CSC. Por ser um estudo de caso de
natureza exploratória e qualitativa, a coleta de dados foi feita por meio de entrevistas
semiestruturadas, observação participativa e diversos documentos físicos. Desta forma os
resultados deste trabalho permitiram a visibilidade de um panorama no uso do conhecimento
pelos funcionários e clientes internos de forma a compreender a importância da Gestão do
Conhecimento neste contexto do CSC.
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1. INTRODUÇÃO

Na sociedade atual o tempo e o custo são os vilões de grandes empresas que possuem
um modelo de crescimento global agressivo e criam formas de driblar estes problemas para
que seus objetivos sejam alcançados. Atrelada a estes vilões existe mais uma sombra que é
silenciosa e está ligada diretamente as pessoas de uma empresa: o conhecimento. Em todas as
áreas da empresa há conhecimento nas atividades de inteligência do negócio e conhecimento
profundo das informações da empresa, tais como as informações de processos. Uma das
maneiras de construção do conhecimento é bem exercida no modelo de Centro de Serviços
Compartilhados. Conforme Schulman et al. (2001, apud MATTOS; JOIA, 2008, p.4),
Serviços Compartilhados são definidos como a concentração dos recursos da organização
realizados como atividades, tipicamente espalhados ao longo da mesma, de forma a servir
múltiplas partes internas a custos reduzidos e com alta qualidade na prestação dos serviços,
com as metas de atender aos clientes finais e intensificar o valor da corporação. Esta é uma
prática de gestão que tem como objetivo, além de centralizar atividades transacionais de uma
empresa (geralmente as atividades administrativas como folha de pagamento, contabilidade,
fiscal, informática e financeiro), padronizar as atividades administrativas - que são exercidas
de formas diferentes, em tempos diferentes - em um único modelo, mas também construir
uma base de dados constituída por documentos e informações armazenadas na empresa, que
registrem os processos praticados, formalizando o modo como são feitos por meio da gestão
documental. Geralmente em um modelo de CSC implantamos diversos conceitos que veremos
ao longo deste trabalho, tais como: gestão da informação, inteligência e gestão do
conhecimento.
Visualizaremos um modelo de atividades transacionais em uma companhia e o modo
de atendimento através de central de atendimento (para recebimento do serviço) e produção
contínua (para a sua execução). A estrutura existe em uma área que gerencia toda a
modelagem do centro de serviços, chamada Gestão de Serviços. Através da implantação deste
modelo são mapeados os processos da empresa, construindo um banco de dados com as
informações sobre as atividades. Neste modelo, a Gestão do Conhecimento pode ser bem
aplicada e com resultados excelentes a partir do mapeamento dos processos. Pode-se
igualmente utilizar este modelo como uma estratégia de gestão na inteligência da companhia,
pois através dela alimentamos a gestão do conhecimento e agregamos valor à inteligência
organizacional.
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Utilizaremos como exemplo a Gestão do Conhecimento aplicada no modelo CSC no
setor do varejo, por isso é importante falarmos sobre algumas informações deste setor. Um
dos setores no mundo que mais tem implantado o modelo CSC é o Setor do Varejo, que é
formado no Brasil por mais de 6,1 milhão de empresas (ou 41,67% das empresas no Brasil). O
setor terciário (setor que agrega o varejo, serviços, distribuição de bens, sociais e pessoais)
corresponde a 70% do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de tudo o que o País produz – e
por 80% dos empregos, incluindo o serviço público, segundo a divulgação do Portal Brasil
(2012). Portanto, a representatividade do setor do varejo é grande na economia do país, porém
suas margens de lucros são mínimas e a necessidade de redução de custos em processos
indiretos a produção é constante.
Com o intuito de identificar nas empresas de grande porte, como as do setor do varejo,
a necessidade de construir sua base de conhecimento, sua gestão da informação e seu
potencial de inteligência - utilizando o modelo de gestão CSC - surge a seguinte problemática:
quais são os resultados ao se analisar a aplicação da Gestão do Conhecimento juntamente às
práticas de um Centro de Serviços Compartilhados no setor do Varejo? Para responder a esta
questão analisaremos um contexto de uma empresa no setor do varejo de grande porte, que
atua no mercado brasileiro desde 1995. A necessidade provém da desatualização da gestão da
informação e à pouca atenção com relação ao desenvolvimento da Gestão do Conhecimento
após os primeiros anos de implantação de seu modelo de CSC.
Para esta análise, apresentaremos um projeto de CSC desde sua implantação até os
momentos vivenciados hoje, aplicando um estudo de caso na situação atual da companhia.
Buscaremos igualmente, através dos instrumentos e ferramentas utilizados, apresentar um
diagnóstico situacional e propor melhorias sobre as ações de permanência da gestão do
conhecimento e da inteligência organizacional como estratégia diferenciadora de mercado.
Para entender a praticidade de se aplicar os modelos de gestão da informação e gestão
do conhecimento nos moldes de um CSC, estudaremos inicialmente a implantação dessa
prática de gestão que compreende padronização dos serviços, redução dos custos processuais
da companhia e prazos para a utilização em grande escala deste tempo com o foco na
atividade fim da empresa. Conhecendo o modelo aplicado de Centro de Serviços
Compartilhados, abordaremos o contexto da gestão da informação e de sua importância para a
Gestão do Conhecimento. Desta forma iremos aprofundar no conceito da Gestão do
Conhecimento e suas aplicabilidades no modelo de gestão do CSC, no nível operacional e
estratégico para a empresa. No próprio modelo de CSC podemos identificar características da
inteligência e a possibilidade de gerir com competência sua gestão da informação. Estas são
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ferramentas fundamentais para o gerenciamento do conhecimento de uma companhia. Assim,
este trabalho tem por objetivo analisar a aplicação da Gestão do Conhecimento
juntamente às práticas de um Centro de Serviços Compartilhados no setor do Varejo.
Para que este trabalho atinja o seu objetivo geral, foram identificados alguns fatores
importantes para o seu desenvolvimento:


Pesquisar materiais que possuam investigação sobre a gestão do conhecimento, a
gestão da informação e o Centro de Serviços Compartilhados;



Explorar os conceitos de modelos de Gestão do Conhecimento e suas diversas
formas de representação;



Conhecer a conceptualização de Centro de Serviços Compartilhados;



Identificar a empresa que possui características para a avaliação;



Buscar dados históricos dessa empresa sobre gestão do conhecimento e gestão
da informação;



Questionar os usuários sobre as práticas de gestão do conhecimento e sua
aplicabilidade no uso diário da informação;



Questionar a administração sobre a necessidade da gestão do conhecimento e a
sua visão sobre este fator como diferencial estratégico no mercado;



Verificar as informações levantadas e as observadas;



Analisar as conclusões sobre a análise da aplicação da Gestão do Conhecimento
juntamente ao modelo CSC.

O estudo sobre Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento servirá para
aplicarmos em um conceito a ser apresentado de Centro de Serviços Compartilhados.
Basicamente, a justificativa para esta pesquisa é a necessidade de verificação de todos
objetivos específicos por meio de aplicação de metodologia específica para a identificação de
informações relevantes para este estudo de caso e para a análise das conclusões.
Com os objetivos traçados temos a necessidade da pesquisa bibliográfica para o
conhecimento e aperfeiçoamento das práticas de Gestão do Conhecimento e para a iniciação
da metodologia mais adequada para a aplicação nesta empresa e neste CSC. Com base no
conhecimento adquirido sobre CSC, Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento e nas
estruturas metodológicas disponíveis, optou-se por utilizar o estudo de caso de caráter
exploratório e descritivo para aprofundamento da análise e melhor entendimento do ambiente
situacional. Utilizaremos as seguintes ferramentas para este estudo de caso: pesquisas em
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documentos físicos, observação participante e as entrevistas semiestruturadas, modeladas de
acordo com a pesquisa bibliográfica e com o curso metodológico definido para esta pesquisa.
Este trabalho foi desenvolvido baseado em uma estrutura padrão de trabalhos
acadêmicos, onde na introdução - primeiro capítulo - teremos a apresentação inicial do tema,
de sua problemática e seus principais objetivos. No capítulo seguinte temos a revisão teórica
que possui como principal foco o reconhecimento dos termos e expressões que embasam o
trabalho e proporcionam a absorção do conhecimento ao pesquisador. No terceiro capítulo
teremos a avaliação das metodologias e a apresentação daquela mais adequada para a
pesquisa. Ao iniciar a etapa de estudos das coletas teremos o capítulo quatro com a análise
dos dados e informações coletados na pesquisa. Para o final do trabalho o contexto conclusivo
é apresentado, permitindo o pesquisador fazer as suas considerações finais. O sexto e o sétimo
capítulos correspondem à referência bibliográfica e os anexos e apêndices, espaço dedicado
para a inclusão de materiais utilizados como arquivos, documentos, fichas, questionários,
entre outros exemplos de anexos. Com esta estrutura ocorrerá o desenvolvimento das
pesquisas e das análises com todo o material contemplado registrado neste documento.
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2. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO COMO SUPORTE AO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Neste capítulo teórico, primeiramente abordaremos a gestão da informação, em seu
amplo conceito de acordo com diversos autores e releituras. Trataremos em seguida as
características da gestão da informação, o modo de extração e reconhecimento de
informações. Quanto à obtenção da informação abordaremos também os ambientes - interno e
externo - de onde a informação é originada, em especial seu monitoramento, etapa importante
presente nas fases de extração e tratamento das mesmas. Diferenciaremos os ambientes
internos e externos e identificaremos suas limitações no contexto de espaço organizacional.
Aprofundando a origem destes ambientes e seus resultados, apresentaremos os
conceitos de inteligência organizacional e gestão do conhecimento, suas características,
diferenciações e o que eles têm de valor a agregar a uma organização e seus atores. Citaremos
o ciclo de vida da inteligência, seu processo e uso de forma assertiva para minimização de
riscos e melhorias no macroambiente. Após a explanação sobre a inteligência, trataremos
sobre o microambiente no âmbito de ambiente interno e o fruto potencial deste meio: a Gestão
do Conhecimento (GC). Neste tópico também trataremos sobre o ciclo de vida da GC, e sua
aplicação para assegurar criação de valor na organização: valor agregado do conhecimento
potencial sobre procedimentos, atividades, informações, feeling do negócio contido nas
relações de colaboradores que compõe o microambiente.
Apresentaremos o modelo de Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que nada
mais é do que centralizar os serviços prestados internamente em uma companhia em um único
local físico, porém com diferenciais de uma simples centralização. O CSC possui
características essenciais em seu conceito tais como: monitoramento dos serviços prestados,
criação e medição de indicadores para acompanhamento do desempenho, padronização dos
serviços prestados por este centro e transparência no modelo de execução dos serviços por
meio do mapeamento de todas as atividades que são executadas neste centro. O CSC possui
como grande característica o mapeamento e a gestão do conhecimento de serviços prestados e
de rotina que estão sendo executados. Um dos grandes desafios do CSC é não só identificar e
catalogar os conhecimentos sobre os serviços prestados, como também tangibilizar o
conhecimento e a inteligência dos colaboradores que trabalham no CSC independentemente
de suas atividades.
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2.1. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Gestão da informação é assim definida por Valentim (2004, p.1):
“A gestão da informação é um conjunto de estratégias que visa identificar as
necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de informação nos diferentes
ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem, análise, organização,
armazenagem e disseminação, objetivando apoiar o desenvolvimento das atividades
cotidianas e a tomada de decisão no ambiente corporativo.”.

A gestão da informação é formada pela gestão documental que assegura os registros
das atividades, a materialização dos serviços executados em uma empresa. Contudo, cabe
explicar de uma maneira mais macro a gestão da informação. Tudo que acontece em uma
empresa, na maioria das vezes são prestações de serviços. Podemos estar em uma fábrica
fazendo o mapeamento da confecção de um produto. Mas por trás desse produto físico existe
uma série de procedimentos feitos por máquinas ou pessoas que asseguram a entrega do
produto final. Das máquinas temos uma cartilha de informações ou um manual com a
descrição das ações dela, das manutenções necessárias, das dúvidas em caso de problemas
mecânicos. É mais ou menos uma cartilha dessas que montamos ao mapear e documentar os
serviços feitos pelos funcionários dessa fábrica, por exemplo. Assim, a empresa garante o
conhecimento sobre suas atividades, verifica tempos e recursos e mantém um melhor controle
e poder sobre as atividades exercidas na companhia. Além de fazer fluxos sobre as atividades
diretas da empresa, também é administrada pela gestão da informação a comunicação.
Qualquer ação de comunicação é analisada visando o melhor compartilhamento e absorção da
comunicação entre os funcionários. Se a comunicação não for analisada com criticidade pode
desencadear informações não entendidas ou mal interpretada, com resultados diferentes aos
programados.
“O conhecimento organizacional é uma propriedade coletiva da rede de processos de
uso da informação, por meio dos quais os membros da organização criam
significados comuns, descobrem novos conhecimentos e se comprometem com
certos cursos de ação. O conhecimento organizacional emerge quando os três
processos de uso da informação – criação de significado, construção do
conhecimento e tomada de decisões – se integram num ciclo contínuo de
interpretação, aprendizado e ação.” (CHOO, 2003, p.362)
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Por isso, sem a coleta de dados, transcrição da informação e construção do intelecto,
não tem como adquirir uma base do conhecimento organizacional de uma empresa. Conforme
Nonaka e Takeuchi (1995, apud SILVA et al., 2006, p.93), a informação é um fluxo de
mensagens e por meio dela se extrai e constrói o conhecimento. A informação é a chave para
as aberturas de portas do conhecimento, da construção de um banco de dados para que se
possa construir uma gestão de informações. Não importa a dimensão e a finalidade da
organização, o interessante dos modelos de gestão de informações, assim como é o CSC, é se
moldar de acordo com a necessidade da gestão daquela organização. A finalidade do modelo é
compilar as informações da organização e documentá-la de forma a “tangibilizar” um saber
até o momento intangível, que está presente no conhecimento tácito das pessoas da
organização, porém não são bens ativos da empresa. Ainda é difícil para muitas empresas
mensurar o valor deste bem que é o conhecimento, a informação e a inteligência da empresa,
mas grandes companhias já tentam medir o valor para mitigar suas perdas ao longo do tempo.
Na aceleração das tecnologias e da comunicação umas das preocupações sobre a gestão da
informação é a sua atualização constante. Não tem serventia para a organização uma
informação que foi coletada, porém não sofreu atualizações e ajustes. É a comparação
aproximada a um bem que foi depreciando e perde o seu valor ao longo do tempo. Assim
como se perde dinheiro na amortização de um bem, perde-se também na desatualização das
informações.
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A partir do Quadro 1 descreveremos alguns modelos existentes de gestão da
informação e suas características:

Quadro 1 – Modelos de Gestão da Informação
Fonte: adaptação de Leite (2011, p.119-147)

Independentemente do autor e suas definições peculiares sobre os modelos, a gestão
da informação basicamente se distingue em três classes:
a) Processual: a ideia da classe processual se assemelha a classe organizacional, pois
trata de aproveitar os recursos e informações disponíveis no processo para captação de
conhecimento.
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i.

Explora o conceito de uso da informação, para ser feito da maneira mais correta, com

as melhores informações, distribuindo-as de forma uniforme e gerando um ciclo contínuo de
informação. A maneira processual entende a informação como fonte e que deve ser utilizada
com eficiência e eficácia de recursos, custos e tempos.
b) Organizacional: segrega a informação em três bases: conhecimento estratégico, tático
e operacional. Desta forma consegue distinguir a relevância de cada informação por níveis e
definir a dedicação para cada informação. O nível estratégico representa as informações de
gestão e planejamento da organização. Já o tático está voltado para as informações originadas
de atividades operacionais com um nível de análise crítica e apontamento de necessidades e
melhorias. Por fim o nível operacional relaciona as informações geradas no nível de
atividades diretas da empresa, por isso a atenção neste nível está voltada para a aplicação de
metodologia, procedimento e técnica.
c) Sistêmico: esta classe também se divide em quatro etapas: individual, sistemas de
informação, contexto informacional e ambiente informacional. O modelo individual retrata a
importância da relação do indivíduo e do sistema. O sistema de informação é voltado para a
manutenção dos sistemas que possuem informações, garantindo a armazenagem e recuperação
de seus dados.
i.

O contexto informacional comenta sobre o lugar específico das informações onde

possa ser monitorado e que se torne um banco de coletas de dados seguro.
ii.

O ambiente informacional possui diversas proporções e diretamente vinculado a esta

dimensão são as informações geradas a partir destes ambientes.

Diante de todos os conceitos aplicados para a gestão da informação e seus variados
modelos de classificação, é necessário esclarecer: de onde vem a informação que tem que ser
gerenciada?
A origem da informação será determinante para a sua coleta e gestão. Ela vem no
ambiente da empresa, desde seus ambientes internos e externos a companhia. De acordo com
Boff (2000) o principal recurso para o trabalho do conhecimento é a informação e que como a
qualidade dos resultados depende da qualidade da informação e do seu processamento, deve
se dar ênfase tanto aos recursos externos do ambiente como dos recursos internos do
trabalhador. Conforme a definição do dicionário Michaelis (2009), ambiente significa que
envolve os corpos por todos os lados. Esta primeira definição de ambiente é adequada para
entender o porquê que a informação está no ambiente e o porquê ele é tão importante para a
captura das informações na busca pelo conhecimento. Na ótica de que todos os tipos de
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ambiente produzem formas diferentes de informação e de coleta destas informações, Emery e
Trist (1965, apud SILVA, 2012, p.26), em descrevem quatro tipos de ambiente:
a) Plácido-aleatório: quando os elementos que a organização persegue ou que
distribuídos no ambiente;
b) Plácido-agrupado: quando tais elementos do ambiente são também relativamente
estáticos, mas se conectam de alguma forma;
c) Reativo perturbado: quando os elementos são mais dinâmicos que estáticos e quando
existe mais de uma organização do mesmo tipo, implicando concorrência, em face da
identidade de objetivos;
d) Campos turbulentos: resultante da complexidade e do caráter múltiplo das
interconexões causais, com dinâmica diferenciada e crescente incerteza e interdependência.

Sabemos que existe um ambiente de onde vem a informação, que este ambiente pode
ser classificado de várias maneiras e que de acordo com essa classificação existe uma forma
de captar e gerenciar as informações que estão neste ambiente. Mas de que forma podemos
potencializar o ciclo de coleta e gerenciamento de informações em um ambiente? O
monitoramento do ambiente está na base desse questionamento uma vez que as informações
são dele originadas.

2.1.1. Monitoramento do Ambiente

O monitoramento envolve identificar o ambiente pertinente, caracterizá-lo para a
melhor forma de coleta, entender que tipo de informações poderão ser coletadas, quem poderá
coletá-las e o nível de qualidade destas informações, de forma a buscar geração de
conhecimento. No Quadro 2 são apresentados exemplos de conceitos sobre monitoramento de
ambiente.
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Quadro 2 – Definições de monitoramento de ambiente
Fonte: Andriotti (2008, p.15)

Independentemente se o ambiente é externo ou interno (veremos esta definição
posteriormente), para que o monitoramento seja exercido precisamos entender como ela
ocorre, quais os parâmetros a serem analisados e quais as formas possíveis de análise. De
acordo com Aguilar (1967) temos quatro formas de monitorar o ambiente: por exposição não
direcionada, por exposição direcionada, por busca informal e por busca formal.
Descreveremos logo abaixo sobre cada item mencionado:
a) Exposição não direcionada: quando a exposição à informação ocorre sem que o
objetivo esteja definido. O intuito neste caso é somente estar informado sobre tudo que
ocorre, explorando o ambiente independente se a alimentação destas informações acontece
geralmente por meio de jornais, revistas ou informes da empresa;
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b) Exposição direcionada: neste caso a informação é direcionada e com foco em alertar
ou apontar indicadores que devem ser analisados com mais atenção e efetividade. Neste caso
o gestor está atento ao assunto que está sendo monitorado e deve estar preparado para analisar
os resultados do monitoramento. São utilizadas para este monitoramento fontes escritas como
relatórios selecionados, base de dados e outras formas de analisar a informação;
c) Busca informal: neste modelo de monitoramento o gestor não tem a forma definida
de coleta, mas possui o objetivo de resultado traçado. Diferentemente da exposição não
direcionada, na busca informal o gestos possui o foco no objetivo da informação a ser
coletada, não importa a forma ou fonte destes dados. Utiliza-se na busca informal o modelo de
observação de comportamento para as devidas coletas;
d) Busca formal: este é o modelo mais estruturado e utilizado nas empresas pois se
constitui em um esforço planejado utilizando metodologia para a busca de informações sobre
o assunto a ser monitorado. Tudo isso com o objetivo bem definido e traçado.

Além da definição e descrição sobre monitoramento de ambiente, temos também a
análise de autores como Drucker (2006, p.23) “[...] a monitoração e a transmissão das
informações têm de vir embutidas na decisão para facilitar verificações contínuas”. Já a visão
de Albright (2004, apud ANDRIOTTI, 2008, p.16), é voltada para a natureza do ambiente de
negócios atual, o qual está constantemente mudando e, com facilidade, deixa para trás as
empresas que não se adaptarem a ele. Existem conceitos diversos para o monitoramento de
ambiente, mas o que devemos destacar de todo modo é que é uma ferramenta muito utilizada,
mesmo que informalmente, para análise de situações organizacionais e seus possíveis pontos
de alertas ou de melhorias no processo. No Quadro 3 demonstraremos o ambiente e seu
monitoramento:
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Quadro 3 – Formas de monitoramento de ambiente
Fonte: adaptado de Choo (1999, p.23)

Existem diversos modos de coleta de informação, desde o monitoramento de
ambiente, pesquisa de marketing, Business Intelligence, entre outros modelos que variam em
função de foco e metodologia. Para Choo (1999) o monitoramento do ambiente é mais amplo
por absorver a análise de outros setores do ambiente externo que possam ajudar gestores a
planejar o futuro da companhia. Neste escopo os atores considerados do ambiente são: os
concorrentes, os fornecedores, os clientes, a tecnologia, as condições econômicas, as políticas,
as agências reguladoras, as tendências sociais e as demográficas.
Posteriormente a fase de definição de modo de coleta de informações, ocorre a coleta
de dados até a geração do conhecimento através de interpretação e análise das informações
coletadas. Um dos métodos utilizados e que demonstraremos na Figura 1 é o SISS (Simple
Strategic Information Scanning System), método criado por Aaker (1983), que possui seis
etapas e que tem como característica a disseminação e a armazenagem das informações,
utilizando como base para suprir três seguintes falhas do monitoramento:
a) Falta de foco na monitoração;
b) Atividade realizada por apenas um indivíduo;
c) Sem mecanismos para armazenar e disseminar a informação.
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Figura 1 – Sistema de monitoramento de informações estratégicas
Fonte: adaptado de Aaker (1983, p.83)

Além do método apresentado por Aaker (1983), existe o entendimento de quais
informações devem ser observadas para que o monitoramento do ambiente seja eficiente e
resulte em valor para a empresa.

Devemos considerar algumas recomendações para uma melhor coleta de informações,
conforme Degent (1986):
a) Evitar duplicação e dispersão de informações: Notícias aparecem primeiramente
espalhadas no tempo, em todos os jornais, e um pouco mais tarde, de forma compacta, nas
revistas especializadas;
b) Selecionar e resumir as informações para cada gestor: Artigos especializados
raramente interessam à grande maioria dos gestores; cada um deles tem os seus interesses
específicos. Poucos autores sabem transmitir uma ideia, sem muitos rodeios. Poucos gestores
conseguem extrair a essência de um longo artigo ou livro especializado;
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c) Dar preferência a artigos atuais: Livros geralmente muito extensos são difíceis de
serem lidos e relativamente desatualizados para serem utilizados pelos gestores;
d) Organizar a leitura dos gestores: Sob pressão do tempo, geralmente a leitura pelos
gestores é cultivada de modo muito ineficiente, como por exemplo, no café da manhã, no
automóvel, após um dia de trabalho, etc.;
e) Treinar os gestores para a leitura: São poucos os gestores que sabem ler racionalmente,
isto é, ler depressa, no mínimo 200 palavras por minuto, ler sistematicamente como parte do
trabalho, e absorver rapidamente as principais informações de textos longos.

O resultado dessas dicas sobre o monitoramento é a síntese de informações que Choo
(1995, apud BARBOSA,1997) fez sobre os resultados de monitoramentos de ambiente,
conforme demonstração na Figura 2.

Figura 2 – Síntese dos resultados de pesquisas sobre monitoramento ambiental
Fonte: (CHOO, 1995 apud BARBOSA,1997, p.48)

A partir do breve estudo sobre o monitoramento do ambiente, suas possíveis formas de
coletas, seus resultados potenciais de acordo com a origem e qualidade da coleta de
informações, demonstra-se na Figura 3 um fluxo sobre o monitoramento de ambiente.
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Figura 3 – Fluxo resultante do monitoramento de ambiente
Fonte: Andriotti (2008, p.31)

Tendo as informações sobre o monitoramento de ambiente, cabe caracterizar o
ambiente e suas classificações. De acordo com Abels (2002) a monitoração do ambiente é
uma atividade que compreende duas fases: um reconhecimento do ambiente interno e um
monitoramento do ambiente externo. Internamente ajuda a identificar forças e fraquezas,
externamente ajuda a identificar oportunidades e ameaças. Já a autora Benedetti (2008, p.31)
cita:
“[...] a informação interna relata a situação interna da organização. A pesquisa de
clima organizacional é um exemplo de ferramenta que propicia a coleta, a
organização e a filtragem de dados internos. A informação externa informa a
respeito do ambiente externo à organização e sua evolução. A pesquisa de satisfação
de produto enviada aos clientes é um exemplo de ferramenta que possibilita avaliar o
valor agregado do produto.”.

Podemos descrever os dois ambientes da seguinte forma: o ambiente externo da
empresa, com o qual relacionamos o conceito de inteligência e o ambiente interno da
organização, relacionando o conceito de gestão do conhecimento.

2.1.2. De onde vem a informação do ambiente?

A informação do ambiente provém do ambiente externo e interno. O ambiente externo
é mais abrangente e gerador de informações advindas de fontes distintas, além de esclarecer
as oportunidades e ameaças oferecendo um leque de dados mercadológicos. Baseado na
Figura 4, no ambiente externo têm atores representativos geradores de informações, tais
como: os concorrentes, os fornecedores, os clientes, a tecnologia, as condições econômicas, as
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políticas, as agências reguladoras, as tendências sociais e as tendências demográficas, o
governo, entre outros dependendo de que posição na cadeia a empresa pertence.

Figura 4 – Modelo geral de cadeia de suprimento
Fonte: adaptado de Closs e Cooper (2012)

Estes atores têm papéis diferentes a serem representados na cadeia produtiva de uma
empresa no que diz respeito a informações e conhecimento. Todos contribuem para a geração
e troca de inteligência nesta cadeia e quem tiver o ciclo de inteligência estabelecido pode
absorver e criar valor para a sua companhia perante o ambiente externo. Para que a
inteligência seja gerada e tenha valor agregado para o contexto, necessita seguir o fluxo
conforme Figura 5: Planejamento, Coleta, Análise, Disseminação, Proteção e Utilização
(TERRA; ALMEIDA, 2008, p.2). Além disso, são utilizadas duas principais ferramentas que
façam a coleta das informações e traduzam a importância delas para a inteligência
organizacional.
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Figura 5 – Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva
Fonte: Terra e Almeida (2008, p.2)

Conforme figura acima percebemos que tanto o ambiente externo da empresa, como
também o ambiente interno da organização, interferem na gestão do conhecimento. Para o
estudo e o gerenciamento do conhecimento é necessário seguir alguns processos definidos em
uma estrutura.
A estrutura da gestão do conhecimento - para alguns autores como Terra e Almeida
(2008, p.2) - se baseia nos seguintes processos: Codificar, Organizar, Compartilhar,
Disseminar, Proteger e Inovar. Já os autores como Silva et al. (2006, p.96) apostam nos
processos de: geração, codificação, disseminação e apropriação numa circularidade que se
repete continuamente. Iremos utilizar o método de Silva et al. (2006, p.96) para explicar como
é a aplicação do ciclo de gestão do conhecimento nas organizações. Na fase de geração das
informações é importante incentivar as iniciativas vinculadas a produção do conhecimento
para utilizar em tomadas de decisões operacionais e gerenciais. No processo de codificação é
a forma de organizar as informações e conhecimentos obtidos para processar da melhor
maneira o arquivamento e acessibilidade destes dados. Na disseminação, os dados e
informações que foram classificados e armazenados são distribuídos por meio da
comunicação da companhia para melhor aproveitamento nas tomadas de decisão. Por último e
a etapa processual que demonstra mais resultado é a apropriação das informações entre os
indivíduos, capacitando-os e gerando conhecimento e propriedade para que os indivíduos
tomem decisões em nome da companhia, gerem novas informações e conceitos, e representem
o ciclo de gestão do conhecimento tendo sua continuidade.
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Importante citarmos que existem outros dois principais pilares que estão contidos no
indivíduo que vivencia no ambiente interno da companhia e permitem com que o ciclo de
gestão do conhecimento ocorra na empresa. Os dois pilares que sustentam a gestão do
conhecimento são: a competência e a motivação de seus funcionários, pois é por meio deles
que a gestão do conhecimento se constrói e solidifica em uma empresa, agregando valor a
companhia e a todos que a cercam. Por isso para a implantação de cada processo da estrutura
de gestão do conhecimento precisamos estar atento às ações executadas com as pessoas
envolvidas, pois estão nestas a informação para a geração de conhecimento. Boff (2000)
comenta que à medida que o conhecimento adquirido passa a ser de domínio do trabalhador é
possível acessar novas informações para ampliar ou modificar o conhecimento existente.

2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO x INTELIGÊNCIA

Ao estudar os ambientes internos e externos e formas de abordá-los, quais sejam a
inteligência para ambiente externo e a gestão do conhecimento para ambiente interno,
podemos estabelecer uma relação entre eles: dificilmente ocorre inteligência sem gestão do
conhecimento e vice e versa. Estes dois temas estão interligados e tratam sobre o mesmo tema
valioso de uma empresa: a informação e o conhecimento. No artigo de Terra e Almeida
(2008, p.1), define-se esta interligação como “as suas atividades deveriam ser tratadas de
maneira conjunta e alinhadas à estratégia organizacional, buscando sinergias e alocação ótima
de recursos e tempo.”.
A inteligência contribui de modo geral na evolução e desempenho da gestão do
conhecimento quando as duas estão alinhadas à estratégia da empresa. Por isso para uma
evolução na implementação do escopo da inteligência e da gestão do conhecimento são
citados alguns elementos básicos, conforme Figura 6 (TERRA; ALMEIDA, 2008, p.6):
a) Alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa;
b) Forte mudança cultural;
c) Implementação de novos processos formais e práticas informais;
d) Uso de tecnologias de informação e comunicação;
e) Governança bem articulada e estruturada;
f) Medição de resultados;
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Figura 6 – Interligação entre Gestão do Conhecimento e Inteligência Estratégica
Fonte: Benedetti e Janissek-Muniz (2009, p.3)

Tendo relacionado os motivos pelos quais inteligência e gestão do conhecimento
andam juntas e o seus elementos básicos de sucesso, voltamos para o conceito de ambientes.
Neste mesmo artigo Terra e Almeida (2008, p.2) descrevem que a gestão do conhecimento
tem uma perspectiva interna, voltada para as informações e conhecimentos gerados
internamente na organização. Demonstrado na Figura 7 que diferentemente da gestão do
conhecimento, a inteligência possui foco em uma perspectiva externa, onde seus processos
estão voltados para o monitoramento, internalização e interpretação de informações e
conhecimentos do ambiente e da rede de parceiros, clientes e fornecedores.

Figura 7 – Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva no contexto empresarial
Fonte: Silva et al. (2006, p.98)
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O autor Davenport (1998) comenta que a organização que despreza seu ambiente
externo terá uma vida limitada, pois desta forma corre o risco de desperdiçar novas
oportunidades e também ignorar futuras ameaças. Porém na mesma proporção das fontes
externas, internamente a organização está sujeita a diferentes ameaças, as quais podem
influenciar diretamente no desempenho organizacional.

2.3. INTELIGÊNCIA

O termo inteligência está voltado para a capacidade do indivíduo de captar, aprender e
armazenar dados de modo perceber as informações no ambiente em que elas estão contidas
podendo antever possíveis riscos e identificar oportunidade de atuação. No âmbito
empresarial, a inteligência é a capacidade de conhecer a empresa, saber lidar com mudanças
de cenários, reprogramar as estruturas para não haver perdas de informações, estar à frente de
todas as variações externas do mercado, enfim, a Inteligência é o “cérebro” para manter a
empresa estável diante de mudanças internas e externas. Como diz Moresi (2001, p.40) a
organização para prosperar deve ser capaz de descobrir sintomas de ameaças e oportunidades
iminentes, além de diagnosticar as causas fundamentais destes sintomas. Ela também tem de
aprender com suas próprias experiências e com as de outras. Isto é obtido não só pela
mudança de suas ações (por exemplo, preços ou linhas de produtos), mas também por meio de
modificações em suas estruturas internas e em seus procedimentos de processar informação.
Com base nessa definição conseguimos entender um pouco melhor o significado de
Inteligência. De acordo com Davenport e Prusak (1998), o ambiente exterior consiste em
informações de três tópicos: mercados e negócios em geral, mercados tecnológicos e
mercados da informação.
A definição de Cardoso et al. (2001, p.4) é que a “inteligência da firma reside em fazer
boas escolhas de “posição em recursos” ao longo do tempo (efetividade decisória) e na
capacidade de alcançar estas posições através de inovações sistemáticas na organização
(capacitações dinâmicas)”. Tarapanoff (2006, p.77) confirma que um sistema de inteligência
competitiva permite organizar a busca de informações e processar seu tratamento e análise,
visando a criação de uma informação de valor agregado, a qual permitirá à empresa ter a
inteligência para decisões estratégicas. Entretanto, a autora alerta para os fatores do ambiente
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externo como as possíveis variações políticas, econômicas e sociais e também o alerta para o
ambiente interno com relação a inteligência competitiva.
“A inteligência competitiva deve tomar em consideração também os fatores internos
como o conhecimento corporativo, os recursos humanos, os recursos financeiros e,
finalmente, a estratégia. Uma boa gestão e uma boa comunicação interna da empresa
são fundamentais para manter seu dinamismo e sua eficiência.” (TARAPANOFF,
2006, p.76)

Os autores Vieira e Oliveira (2006, apud RIOS et al., 2011, p.66) afirmam que a
Inteligência Competitiva procura por questões relacionadas à análise da concorrência, com a
finalidade de geração conhecimento ou variáveis para favorecer a tomada de decisão com
foco estratégico na expansão de mercado e lucratividade. Para Janissek-Muniz e Lesca (2003,
p.2)
“[...] é o processo informacional coletivo e contínuo pelo qual um grupo de
indivíduos buscam (de forma voluntária) e utilizam informações antecipativas
relacionadas às mudanças susceptíveis de se produzirem no ambiente exterior da
empresa, com o objetivo de criar oportunidades de negócios e de reduzir riscos e
incertezas em geral.”.

Para Freitas e Janissek-Muniz (2006, p.4), a abordagem da inteligência agrega a outros
modelos no intuito de antecipação de problemas e de identificação de oportunidades, a partir
da atenção às informações advindas dos ambientes internos (capacidades, limites), externos
(ameaças, oportunidades) e sociais (o ambiente maior no qual se insere a organização).
Existe uma diversidade de conceitos sobre a inteligência e todos eles convergem ao
entendimento que a Inteligência é a capacidade de aprendizado no meio externo, conhecendo
o macroambiente para medições de riscos e também a possibilidade de análise estratégica para
crescimento. Um exemplo do bom uso do estudo sobre o ambiente externo e utilização da
inteligência é a atividade de estudo do mercado para possíveis fusões e aquisições de
empresas. Estas modificações de empresas só obtêm bons resultados quando o estudo do
mercado interno e principalmente o externo à empresa foi bem planejado e executado. A
Figura 8 demonstra a utilização da inteligência no fluxo organizacional da empresa:
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Figura 8 – Modelo de utilização da informação sobre o ambiente organizacional externo
Fonte: Barbosa (1997, p.50)

Diante de tantas definições e preocupações, como utilizar a inteligência como uma
ferramenta essencial nos negócios da empresa? Para que inteligência seja gerada e apresente
valor agregado para o contexto, necessita que seja utilizado o fluxo de inteligência
apresentado na Figura 9, que compreende: Planejamento, Coleta, Análise, Disseminação,
Proteção e Utilização. Além do papel atuante dos atores desta cadeia, Freitas e JanissekMuniz (2006, p.10) reforçam que “Eles precisam, pois, ser monitorados, em função de seu
comportamento, de sua atuação no ambiente da empresa, e de sua potencial interferência
(positiva em termos de oportunidades que podem gerar, ou negativa em termos de ameaças)
na organização.”.

Figura 9 – Fluxo da Inteligência Organizacional
Fonte: Amaral et al. (2008)

Juntamente com o fluxo de Inteligência, a empresa possui um desafio de gerar valor
diante de todo o seu conhecimento e inteligência gerados. Desta forma a Gestão do
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Conhecimento se apresenta como um modelo de gestão para o controle do conhecimento
gerado na companhia e para o controle das riquezas intelectuais.

2.4. GESTÃO DO CONHECIMENTO

Como disse Bukowitz e Williams (2002), a Gestão do Conhecimento é o processo pelo
qual a organização gera riqueza (em forma de benefício econômico, social, político ou
ambiental), a partir do seu conhecimento ou capital intelectual. Desta forma podemos
entender que toda e qualquer geração de conhecimento e captação do intelecto gera valor e
riqueza para a empresa, pois torna o conhecimento em um bem ativo. Atrelado ao conceito de
gestão do conhecimento existe o entendimento dos processos com eficiência e eficácia,
baseados na gestão da informação. Esta é a linha de raciocínio de uma estrutura de gestão do
conhecimento. Figueiredo (2005, apud BENEDETTI; JANISSEK-MUNIZ 2009, p.2) diz que
a “[...] empresa é aquilo que conhece e o modo como usa o saber. Se sabe e usa
adequadamente o conhecimento que tem, de modo que seja valorizado pelo mercado,
sobrevive e se não sabe ou se o que sabe não é valorizado, morre.” Benedetti e JanissekMuniz (2009, p.2) afirmam que a “Gestão do Conhecimento diz respeito à criação, coleta,
sistematização e transferência de conhecimento dentro da organização a fim de transformá-los
em ativos organizacionais.”. Terra e Almeida (2008) afirmam que não se faz necessária a
análise do ambiente sem o conhecimento de seu relacionamento com os processos internos da
organização. Em contrapartida ressaltam que é fundamental entender que não existe
conhecimento somente interno, pois as empresas são “porosas” e seus funcionários estão em
contato permanentemente com informações, pessoas e conhecimentos externos.
Liebowitz e Beckman (1998, apud BOFF, 2001, p.11) confirmam que gestão do
conhecimento é, de forma geral, um conjunto de procedimentos para a identificação do
conhecimento presente nas atividades e nos indivíduos, proporcionando as condições
adequadas para a criação, a transferência e a utilização deste bem chamado conhecimento.
Para Valentim (2004) a gestão do conhecimento é um conjunto de estratégias para
criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos
que garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na
geração de ideias, solução de problemas e tomada de decisão. Nesse conjunto de estratégias
há a divisão de duas frentes de expertise: uma é ajudar os conhecedores (funcionários,
terceiros, estagiários, sócios) a compartilhar das informações que eles sabem e tem
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consciência disso, conforme demonstração da Figura 10. A outra é ajudá-los a compartilhar as
informações que possuem, mas que não tem a consciência disso. Podemos dizer que a gestão
do conhecimento trabalha com uma linguagem estratégica que requer muito planejamento,
gestão da informação, inteligência e know how para que esteja sempre com suas informações
atualizadas e agregando valor para a companhia. Silva et al. (2006, p.94) definem os dois
modos de conhecimento do indivíduo:
“O conhecimento apresenta-se em duas formas distintas: explícito (formal) e tácito
(informal). O conhecimento formal encontra-se armazenado em alguma base física e
pode ser recuperado quando necessário. O conhecimento informal consiste em
ideias, opiniões e pressupostos de posse dos indivíduos e serve de fundamento para a
construção do conhecimento formal.”.

Figura 10 – Espiral do Conhecimento
Fonte: adaptação de Nonaka e Takeuchi (1995, apud SILVA et al., 2006, p.94)

Mas como é possível utilizar as informações deste ciclo de conhecimento, onde muitas
das informações ainda estão internalizadas no indivíduo, e transformá-las em gestão do
conhecimento? Para Boff (2001, p.13) “A noção de criação e transferência de conhecimento é
muito mais do que uma mera reprodução. É um processo que passa pela reflexão, crítica e
internalização do que é aceito.”. O autor Kolb (1978, p.38) chama de “ciclo de aprendizagem
vivencial”, nada mais é que a passagem de uma experiência concreta que gera uma reflexão
sobre a informação e posteriormente a internalização do significado da experiência em dados
e informações. Essa experiência poderá ser utilizada em diversas ocasiões e o ciclo continuará
existindo para outras situações vivenciadas.
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Além disso, a empresa precisa entender e respeitar o modo de aprendizagem dos
indivíduos, assim de alguma forma já saberá como coletar o conhecimento futuro formado por
eles. A Figura 11 demonstra os vários tipos de aprendizado que podem ocorrer de acordo com
a tendência do indivíduo:

Figura 11 – Ciclo de aprendizagem vivencial
Fonte: adaptado de Kolb (1978, p.38)

Para Terra e Almeida (2008, p.6), a Gestão do Conhecimento para garantir o sucesso
de sua implantação e institucionalização utiliza dos seguintes elementos:
a) Alinhamento com os objetivos estratégicos da companhia: a decisão para a
implantação e cultivo da gestão do conhecimento em uma empresa deverá vir de seus
investidores e gestores. Eles devem estar alinhados a ideia de gestão do conhecimento e a
expectativa de agregar valor e tangibilizar o bem ativo através do investimento em
conhecimento. Hoje a grande expertise de uma empresa está vinculada a sua capacidade de
antever as mudanças e possíveis riscos de mercado, assim podendo planejar e se antecipar as
modificações que talvez sejam necessárias ser implantadas. É a gestão do conhecimento e a
inteligência que dão esta capacitação e segurança aos gestores;
b) Mudança Cultural: Terra e Almeida (2008, p.8) afirmam que o indivíduo pessoas
tem muita dificuldade de modificar a forma de trabalhar sem ter claro o incentivo ou benefício
e também a urgência e o impacto do que se pede;
c) Implantação de novos processos formais e práticas informais: “devem ser bem
definidos e documentados, pois dessa maneira os fluxos de informações e conhecimentos
acontecem com maior facilidade e com um gerenciamento do risco mais efetivo.” (TERRA;
ALMEIDA, 2008, p.8);
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d) Uso de tecnologias da informação e comunicação: a tecnologia tem o papel
principal hoje no que se diz respeito a conhecimento, pois é da tecnologia que está inserido a
maior parte de informações, conhecimento e inteligência do negócio. A comunicação de
maneira nenhuma fica para trás, porque é através dela que ainda temos contatos pessoais e
adquirimos boa parte de nosso conhecimento e atualização de informações. A comunicação
visa o melhor compartilhamento e absorção das informações entre o ambiente interno e
externo;
e) Governança bem articulada e estruturada: a governança tem papel fundamental na
preservação e manutenção das ferramentas e procedimentos da gestão do conhecimento. Sem
o apoio dos gestores pode-se aplicar o modelo de gestão do conhecimento, mas ele não será
valorizado pelos funcionários e com isso não se tornará um bem ativo da companhia a ser
preservado;
f) Medição de resultados: há a necessidade de medição em todos os aspectos
corporativos. Porém quando se faz o investimento da gestão do conhecimento devemos ter
indicadores-chave para comprovar o investimento e o retorno que a gestão do conhecimento
está dando para a companhia.

A partir deste alinhamento de expectativas e avaliando a melhor forma de
aplicabilidade da gestão do conhecimento na organização, apresentaremos a forma de Terra e
Almeida (2008, p.5) de estruturar a gestão do conhecimento em uma empresa, por meio um
modelo de fluxo. Neste fluxo estão contidos os seguintes passos: geração, codificação,
disseminação e apropriação, sempre e continuidade respeitando um ciclo de conhecimento.
a) Geração: produção e coleta das informações para geração do conhecimento;
b) Codificação: selecionar e organizar para melhor arquivamento, manutenção e
acessibilidade do conhecimento;
c) Disseminação: utilizar as ferramentas de comunicação para a distribuição do
conhecimento aos indivíduos certos, no momento certo, da forma certa, agregando valor aos
indivíduos e disseminando o conhecimento;
d) Apropriação: a absorção do conhecimento compartilhado pela empresa, gerando
propriedade para que os indivíduos tomem decisões em nome da companhia, gerem novas
informações e conceitos, e representem o ciclo de gestão do conhecimento tendo sua
continuidade.
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Outros autores que trazem este modelo de ciclo de gestão do conhecimento são
Davenport e Prusak (1998), conforme Figura 12:

Figura 12 – Ciclo de Gestão do Conhecimento
Fonte: adaptado de Davenport e Prusak (1998, p.63-128)

A aplicabilidade da gestão do conhecimento deverá ser adaptada de acordo algumas
informações importantes da empresa, tais como:
a) Modelo de gestão;
b) Campo de atuação;
c) Estrutura societária;
d) Disponibilidade de tempo e investimento em um projeto de gestão do conhecimento;
e) Gestão de recursos humanos;
f) Cultura da empresa;
g) Demais informações para compor o quadro analítico da companhia.

Um dos modelos de atuação das empresas que desafia o mapeamento da gestão do
conhecimento, o serviço é o modelo que mais necessita ser mapeado e se tornar tangível no
aspecto do conhecimento.
Dizia Kon (1999, p.66):
“[...] As tecnologias da informação e das comunicações têm conduzido à
industrialização dos serviços, à inovação organizacional e as novas formas de
comercialização dos serviços, no que se refere aos relacionamentos entre produtor e
consumidor, acarretando novas modalidades ou formas modificadas de serviços,
como, entre outros exemplos, as verificadas nas atividades bancárias, de venda e
turísticas via telefone.”.

E na era das informações eletrônicas, da virtualização dos dados e do conhecimento,
da prestação de serviços à “fast food”, como transformar todo o conhecimento gerado nos
serviços da empresa em um bem tangível e mensurável? Como assegurar a companhia que

35

este conhecimento está sendo documentado de modo a não desvirtuar ou perder informações
importantes para o negócio? Como manter esta gestão do conhecimento? Estas são algumas
respostas buscadas no próximo tópico com o modelo de gestão de serviços compartilhados.

2.5. CSC – CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Para o entendimento do significado do termo CSC, necessitaremos do apoio de alguns
autores que se dedicaram ao entendimento desta nova forma de operar. Na primeira
interpretação, Ferreira (2010, p.24) defende que:
“O objetivo é a redução de custo e o aprimoramento do nível dos serviços oferecidos
aos denominados clientes internos. (SCHULMAN et al., 1999). Na segunda
interpretação, unidades de negócios decidem compartilhar um conjunto de serviços,
ao invés de tê-lo como uma série de funções de apoio duplicadas dentro da
organização (QUINN; COOKE; KRIS, 2000). Na terceira, o CSC constitui-se em
uma estratégia de colaboração, na qual um subconjunto de funções de negócio é
concentrado em uma nova unidade semiautônoma. O CSC possui estrutura de gestão
voltada ao aumento da eficiência, à geração de valor, à redução de custos e à
melhoria dos serviços para os clientes internos da corporação (BERGERON,
2003).”.

Shah (1998, apud MAGALHÃES, 2013, p.17), “chama a atenção para o fato de que
uma unidade de negócio da organização destinada aos Serviços Compartilhados não é uma
mera centralização de atividades de apoio que são realizadas sem identificar qual e a real
necessidade de determinada área, e sim uma unidade orientada para as necessidades de seu
cliente interno, buscando qualidade e maximização da utilização de recursos.”. Schulman et
al. (2001, apud MATTOS; JOIA, 2008, p.13) aprimora os conceitos afirmando que os
Serviços Compartilhados são unidades concentradas de recursos atuando em suas atividades
com parceria de diversos setores internos, com a finalidade de atender os clientes internos e
externos, a baixo custo e com altos índices de nível de serviços, agregando valor à empresa.
Para Ramos (2005, p.77), “o principal objetivo do modelo é o fornecimento de um conjunto
de serviços ao cliente interno nas melhores condições de qualidade e custos, de forma que os
clientes internos percebam o valor dos serviços”.
Watson (2008, apud CUNHA, 2011, p.29) comenta que “o sistema do CSC oferece
um serviço padronizado para diferentes unidades de negócio, sendo designado a atender com
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seus serviços, todas as demais unidades do grupo organizacional”. O conceito para Ulrich
(1995, apud CUNHA 2011, p.29) é consolidar e combinar os serviços tidos como atividades
de staff. Afirma Forst (2002, apud CUNHA, 2011, p.29) que os Centros de Serviços
Compartilhados são células da organização que concentram recursos e expertise numa
unidade de negócio dedicada as atividades específicas que atende a todo grupo corporativo de
uma ou mais empresas.
Consideramos que o significado mais completo para o modelo utilizado é o descrito
por Bergeron (2003), pois ele trata de eficiência, redução de custos e melhoria dos serviços
prestados. Outro conceito formado sobre CSC é o da empresa DELOITTE (2007, p.2), que
explica que o CSC é um modelo da organização voltado para os processos operacionais ou
transacionais, que presta serviço para as demais áreas da companhia, por meio de um único
ponto de atendimento. Desta forma os CSC’s ganham espaços nas empresas com o objetivo
de aperfeiçoar os recursos, tecnologias, processos e pessoas e, além disso, ser essencial na
geração de valor da companhia para os acionistas.
Em 2013, Magalhães publicou no Brasil um livro específico sobre centro de serviços
compartilhados e a sua vantagem competitiva como estratégia para maximizar o valor da
organização. Magalhães (2013, p.18) aprofunda sua definição no conceito de serviços
compartilhados dizendo que “[...] podemos conceituar Serviços Compartilhados como modelo
de organização autogerida, baseado em processos, pelo qual uma área presta serviços para
várias unidades ou departamentos de uma ou mais empresas.”. O autor complementa dizendo
que o conceito ainda é amplo e tem adaptações de acordo com cada organização e suas
necessidades. O foco da organização ao implantar um CSC é a máxima do crescimento e
valorização em conjunto, por isso a ideia adotada de um CSC deve estar contemplada na
cadeia de valor e nas escaladas da organização e ser seguida para que seus processos de
negócios sejam cada vez mais eficientes e gerem o resultado desejado. Além do mais para o
atingimento dos objetivos com o modelo CSC a empresa deverá levar em consideração o
conhecimento profundo do perfil de seus colaboradores, a cultural organizacional, o modelo
de governança e o cultivo do relacionamento do CSC com a organização.
Abaixo temos a Figura 13 que representa a estruturação da gestão de um CSC e os quatro
grandes grupos que representam o modelo estrutural do CSC:
a) Atividades não transacionais (Corporativo);
b) Operativo (Corporativo);
c) Estrutura por silos ou células (Central de Atendimento e Produção Contínua);
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d) Gestão de serviços como área de apoio e manutenção do modelo de Centro de
Serviços Compartilhados.

Figura 13 – Centro de Serviços Compartilhados como fonte de geração de valor
Fonte: TOTVS (2009)

Considerando que os fatores acima citados são influenciadores na implantação de um
CSC, segue na Figura 14 as diferentes possibilidades de alocação hierárquica do CSC dentro
de uma mesma estrutura de empresa.

Figura 14 – Modelos hierárquicos de CSC
Fonte: Magalhães (2013, p.27)

Além da grande diversidade com relação ao nível de hierarquia na organização de
acordo com sua estrutura, o CSC possui tipos de centros de serviços e esta classificação pode
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variar de acordo com o potencial crescimento e evolução da empresa e de seu CSC, conforme
demonstrado na Figura 15.

Figura 15 – Evolução dos modelos de Serviços Compartilhados
Fonte: Quinn, Cooke e Kris (2000)

Mas afinal de contas, como surgiram os primeiros conceitos de CSC no mundo? De
acordo com Cunha (2011, p.27) o primeiro conceito sobre CSC surgiu na verdade mais pelo
acaso que pela busca de uma estratégia diferenciada. Bangemann (2005) afirma que o
primeiro CSC surgiu no início da década de 1980 em ações realizadas pela fabricante de
automóveis Ford Motor Company. O autor comenta que a história ocorreu quando diversos
profissionais da área de finanças deixaram a subsidiária finlandesa no mesmo momento,
impossibilitando a contratação de um novo contingente de trabalhadores da área e causando
problemas nas linhas financeiras operacionais. O plano de ação tomado foi de contratar mão
de obra sueca com o apoio de mão de obra de profissionais de outras regiões européias
também para formação de um time responsável em solucionar esse problema. Com o
problema solucionado, verificou-se que era possível realizar grande parte das funções
financeiras na Suécia, solucionando os problemas de recursos práticos, reduzindo riscos e
custos futuros. A estratégia foi aceita e utilizada em outros países de atuação da Ford.
Ramos (2005, p. 61-70) considera que os CSC’s surgiram nos Estados Unidos em
empresas como a General Electric em meados de 1985, na mesma época em que a A.T.
Kearney também implantou seu CSC. No Brasil, a onda de CSC’s iniciou ao final da década
de 1990, com a implementação do CSC da Empresa B em 1999 seguido das iniciativas da
Telemar e da Votorantim Metais no ano de 2000. Na Figura 16 são demonstradas algumas
empresas no Brasil e no mundo que possuem CSC’s.
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Figura 16 – Empresas no Brasil e no mundo que possuem CSC implantado
Fonte: Bridelli et al. (2005, p.2)

Nesta revisão sobre o CSC já falamos sobre a sua origem, o conceito, os diversos tipos
de CSC, as empresas que implantaram o modelo e agora iremos tratar quais são os riscos que
uma implantação do modelo CSC pode apresentar a empresa. Precisamos citar os riscos
porque não há em nenhuma implantação de CSC o descarte deste item, afinal de contas o
modelo CSC requer muitas modificações estruturais da empresa, nas rotinas das pessoas e o
alto investimento no projeto. Janssen e Joha (2008, apud FERREIRA, 2010, p.27) citam como
principais problemas os cinco itens listados abaixo:
a) falta de participação e de motivação dos stakeholders (agentes interessados);
b) instabilidade e falta de especificação dos serviços;
c) ausência de interfaces com as unidades de negócio;
d) baixa qualidade, atraso na entrega e aumento do custo dos serviços prestados pelo
CSC;
e) falta de mecanismos de governança.

Demais riscos também são considerados como perda de controle nos custos do projeto
do CSC, a rotatividade e realocação dos atuais funcionários, a implantação do CSC vinculado
a cultura da empresa, gastos com infraestrutura, viagens e tecnologia geralmente são os vilões
do orçamento do projeto.
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Outro tópico muito importante que surge ao falarmos sobre o centro de serviços
compartilhados: a governança. Se bem estruturada e monitorada ela possui um papel essencial
na implantação e manutenção da vida útil do CSC. A governança para o CSC trata-se do
mecanismo para conexão entre os clientes (quem contrata) e os fornecedores (quem fornece)
do CSC com o objetivo de trocar experiências sobre as melhorias contínuas, os assuntos
práticos dos serviços, os indicadores de nível de serviço, a opinião do cliente quanto ao
serviço, entre outros assuntos que possam contribuir para o bom andamento e evolução do
CSC e da empresa. A Figura 17 apresenta o modelo para a governança de CSC’s. Salientamos
que cada CSC é único e que possui capacidades, estruturas e recursos que são utilizados e
compartilhados por todos os interessados dentro de sua companhia. Daí que surge o desafio de
conciliar as necessidades de governança de um CSC para manter um bom relacionamento
com seu cliente versus o compartilhamento de sistemas, recursos, políticas e procedimentos
com a companhia como um todo.

Figura 17 – Quadro conceitual para a governança de CSC’s
Fonte: adaptação de Janssen e Joha (2006, apud FERREIRA, 2010, p.33)

Dentro da área de Gestão de Serviços no CSC temos vários assuntos que são tratados
por esta célula para a manutenção do CSC. Um dos assuntos mais importantes que o CSC faz
ao ser implantado é o mapeamento de suas atividades, que também podemos chamar de
“tangibilizar o conhecimento”. Porém logo após o mapeamento destas atividades e
conhecimento sobre a execução destas, geralmente as empresas permitem estas informações
não serem atualizadas por não se parecer muito importante. Este é um dos grandes atos falhos
da companhia, pois além de sucatear um levantamento feito na implantação que gerou custos
para empresa, ainda perde o seu conhecimento, seu potencial em saber todas as suas
informações e tornar o conhecimento em um patrimônio. O modelo CSC facilita esta
manutenção, pois como o mapeamento inicial precisa ser feito, nada mais fácil do que
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atualizar algo já pronto. Basicamente, é como ter a faca e o queijo na mão e ficar olhando para
eles sem tomar nenhuma ação. Muitos autores encontrados tratam sobre todas as fases do
CSC, todos os conceitos possíveis sobre os serviços compartilhados, porém poucos dão a
devida importância à fatia de informação, conhecimento e documentação (materializar o
bem). Um dos autores que é o Magalhães (2013) demonstra uma divisão de nove áreas do
conhecimento, conforme demonstração na Figura 18:

Figura 18 – Nove áreas do conhecimento de influência
Fonte: Magalhães et al. (Xcellence & CO, 2013)

Magalhães (2013) também comenta em seu livro sobre a importância da gestão da
informação e gestão do conhecimento já em seus conceitos puros e ainda mais no cultivo de
seus conceitos no modelo de CSC.
“Para alcançar a excelência é primordial que as pessoas estejam plenamente
informadas. Mas isso apenas não basta. É necessário que a informação seja analisada
e principalmente, transformada em conhecimento para que possa ser compartilhada e
revertida em ativos para a organização.” (Magalhães, 2013, p.165)

O que o autor quis dizer é que a área de gestão de serviços vem como apoio para
atender esta dentre outras necessidades do CSC, contribuindo para o cultivo da informação e
do conhecimento e a reversão em ativo da companhia. Magalhães (2013, p.165) afirma que as
informações e o conhecimento são os insumos para o planejamento estratégico e a
comunicação necessária para o atingimento da excelência na gestão de um centro de serviços
compartilhados.
O desafio deste trabalho é enfatizar a importância do cultivo da gestão do
conhecimento no modelo CSC, gerando valor e diferencial à companhia.
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3. METODOLOGIA

Conforme descrição de Köche (1999) o método cientifico é o grupo de procedimentos
não padronizados, adotados pelo investigador, orientados para a postura e as atitudes críticas e
adaptado para a natureza de cada problema investigado. Neste capítulo iremos abordar a
metodologia aplicada neste trabalho e os motivos pelo qual ela foi selecionada. Roesch (2012,
p.118) diz que as oportunidades e problemas encontrados nas organizações podem ser
explorados e analisados de forma mais completa por meio de métodos e técnicas. Gil (1999,
p.26) complementa dizendo que o método científico é um conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento. Para Zanella (2009, p.140):
“[...] o procedimento metodológico é descrito com detalhes como foi feita a
pesquisa, e nele inclui-se a abordagem do estudo [teórico, teórico-empírico,
qualitativo, quantitativo], o tipo de estudo, os sujeitos de pesquisa [população e
amostra], as variáveis ou categorias de análise, as técnicas de coleta e a análise de
dados.”.

Desta forma o trabalho se desenvolve a partir de um objetivo, delimitando e
delineando a pesquisa exploratória e descritiva, criando a estrutura para a coleta e análise dos
dados. Para Gil (1999, p.43) “as pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas precisos
ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.”. A pesquisa descritiva neste trabalho irá
acompanhar a pesquisa exploratória e tem por objetivo “descrever com exatidão os fatos e
fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, p.100). O trabalho utiliza a
pesquisa qualitativa, como define Roesch (2012, p.154) “[...] a pesquisa qualitativa é
apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um
programa ou plano [...]”. Para alcançar o objetivo desta pesquisa o ambiente e as pessoas são
observados de modo a construir um banco de dados por meio da pesquisa que leva à análise
qualitativa dessas informações relacionadas. “A pesquisa qualitativa é descritiva”
(ZANELLA, 2009, p.76), ou seja, a preocupação é descrever os fenômenos de forma a
transcrever os significados demonstrados pelo ambiente. Zanella (2009, p. 75) observa que os
pesquisadores qualitativos buscam entender os fenômenos a partir do ponto de vista dos
participantes, por isso compreendemos que o foco dos pesquisadores é o significado das
informações coletadas. Para Yin (2001, p.27) “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se
examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular

43

comportamentos relevantes.”. O estudo de caso conta com ferramentas estratégicas para a
pesquisa como a observação e entrevistas. Neste caso utilizaremos os artefatos físicos
(ROESCH, 2012, p.166) a observação participante (YIN, 2001, p.116) e a entrevista
semiestruturada (ZANELLA, 2009, p.119). Desta forma a utilização da metodologia de
estudo de caso é a mais adequada para esta pesquisa, por onde serão coletados dados,
materiais e informações dos entrevistados e por meio da análise as informações chegaremos
às devidas conclusões sobre o assunto abordado.
A finalização deste estudo de caso encaminhará para a análise do que ocorre com a
gestão do conhecimento na empresa ABC, com o foco no estudo sobre a importância do
conhecimento para a companhia e sua relevância estratégica e principalmente a importância
do conhecimento e a utilização de ferramentas para a manutenção do que está contido no
Centro de Serviços Compartilhados da companhia.

3.1. ENQUADRAMENTO DA PESQUISA

Yin (2001, p.28) diz que o estudo de caso é utilizado com uma estratégia específica
quando “faz-se uma questão do tipo ‘como’ e ‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de
acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.”. Utilizaremos a
metodologia do estudo de caso para esclarecer como e porque a gestão do conhecimento é
vista, aplicada e mantida no CSC da companhia. O estudo de caso que embasará este trabalho
será único, com caráter exploratório e descritivo. “O estudo de caso pode ser único ou
múltiplo e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos, organizações,
eventos, países, ou regiões.” (ROESCH, 2012, p.200).
O estudo de caso será composto de uma análise em profundidade do objeto de
pesquisa, com o propósito de entender a prática do assunto no ambiente da organização.
“é uma forma de pesquisa que aborda com profundidade um ou poucos objetos de
pesquisa, por isso tem grande profundidade e pequena amplitude, procurando
conhecer em profundidade a realidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de
uma ou mais organizações [...] a característica principal é a profundidade do
estudo.” (ZANELLA, 2009, p.86)

Para Yin (2001, p.32) “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
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limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos.”. Roesch (2012, p.201)
complementa o conceito do estudo de caso idealizando um estudo de fenômenos profundos,
porém com as limitações do contexto inserido e adequado para processos e fenômenos
explorados em vários ângulos.
“O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, de
modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas,
autorizando interferências. Os dados devem ser coletados e registrados com o
necessário rigor e seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo. Devem
ser trabalhados, mediante análise rigorosa, e apresentamos em relatórios
qualificados.” (SEVERINO, 2007, p.121).

Com base nestas informações identificamos a necessidade dos estudos dos processos
de gestão do conhecimento para analisar e qualificar conforme o seu desempenho no CSC da
companhia. O entendimento da problemática foi feito por meio de análises de ambiente da
própria pesquisadora no seu local de trabalho e também da viabilidade de uma empresa que
tivesse o modelo de CSC e permitisse a exploração dos dados e informações para a pesquisa
do estudo de caso. Foi escolhida a empresa ABC como uma unidade de estudo de caso para
ter o cenário desejado (rede de varejo com a prática de Centro de Serviços Compartilhados).
Nesta companhia a pesquisadora terá a facilidade para acessar os dados, aplicar as entrevistas
e ser assertiva na análise e conclusões da problemática da empresa. Roesch (2012, p. 155)
afirma que “a capacidade de explorar processos sociais permite uma análise processual,
contextual e longitudinal das várias ações e significados que estão sendo gerados e
demonstrados nas organizações.”.

3.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

Para este estudo utilizaremos como exemplo a empresa ABC, do setor do varejo,
atuante no Brasil desde 1995, mas fundada nos Estados Unidos na década de 60. Possui mais
de 547 unidades no Brasil, espalhadas pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste,
três escritórios regionais e seu faturamento chegou a 25,9 bilhões em 2012. A pulverização de
escritórios e a quantidade de funcionários (em torno de 82 mil) gera uma disseminação de
atividades, de forma a cada regional ou cada escritório executá-las de maneira aleatória, sem
avaliação do tempo de execução, dos custos administrativos, e principalmente do
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conhecimento dos seus processos (Fonte: adaptado do site empresa ABC). Fez-se necessária a
aplicação dos conceitos de gestão da informação, pois na empresa ABC a descentralização e a
não padronização das atividades transacionais administrativas impactavam nas estratégias da
companhia, pois eram exercidas de formas e em tempos diferentes. O fator agravante era a
ausência de ferramentas documentais das atividades exercidas na empresa, os altos custos
com os recursos humanos e sistemas diversos, e com a ineficiência dos processos. Esta
empresa definiu então aplicar o modelo de gestão de Centro de Serviços Compartilhados no
Brasil, assim como já havia aplicado em outros quatro países: Estados Unidos, China, Costa
Rica e México.
Após alguns anos de avaliação e entendimento de suas necessidades, a escolha de
Porto Alegre como cidade para ser sitiado o Centro de Serviços, a empresa implantou o CSC
Brasil em meados de 2010. O foco deste modelo estava destinado ao atendimento das
demandas transacionais da organização (Financeiro, Fiscal, Contabilidade e Recursos
Humanos), recebendo a solicitação dos serviços de seus clientes internos (funcionários das
áreas do CSC e das demais áreas da companhia) e clientes externos (fornecedores) em um
único ambiente de trabalho com aproximadamente 546 funcionários atendendo a estes
serviços.
Contemplado neste modelo de padronização de serviços, foi implantado um modelo
de gestão do conhecimento utilizando as ferramentas conhecidas pela Consultoria de apoio.
Esta gestão é baseada em mapear todos os serviços executados, transpor para os fluxogramas,
tabelas de procedimentos, listas de ANS (Acordo de Nível de Serviço), fichas de indicadores
e serviços e script de atendimento para a equipe da Central de Atendimento. Com este
levantamento de atividades que iriam ser executadas no CSC criou um banco de dados com
todas as informações das áreas, suficientemente necessária nos primeiros meses de
implantação do modelo para que todos soubessem como executar as atividades, em que
tempo, etc. Além de sua base de gestão documental, criou-se um modelo de verificação de
produtividade por meio da geração de indicadores de desempenho onde é fornecida a
visibilidade das entregas dos serviços que estão sendo feitos, se estarão no prazo ou fora do
prazo pré-acordado com a diretoria da companhia. No Brasil a implantação do CSC serviu
também para padronização dos processos sistêmicos, pois ao chegar ao país, em 1995, a
companhia adquiriu um grande número de outras empresas estas possuíam inúmeros sistemas
e processos distintos, na sua grande maioria desconhecidos pela organização até 2009.
A gestão do conhecimento foi enfatizada com a entrada do CSC, documentando
processos e unificando sistemas em um programa de integração sistêmica. O foco da empresa
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embora pareça estar na operação dos procedimentos do CSC, o gerenciamento do
conhecimento é de grande importância, quiçá estratégico para a toda a companhia. Por isso se
faz necessário o estudo contínuo do conhecimento sobre seu gerenciamento e sua melhoria
contínua.

3.3. OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA

Serão apresentados a seguir os métodos utilizados para a coleta e análise do tema
proposto a fim de efetivar o objetivo deste trabalho. Trataremos sobre as técnicas de coleta de
dados e os métodos de análise destas informações por consequência, para o encaminhamento
da próxima etapa de resultados obtidos na pesquisa.

3.3.1. Técnica de coleta de dados

Yin (2001, p.107) cita em seu livro seis fontes de evidências para uma pesquisa: a
documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a observação
participante e os artefatos físicos. Primeiramente foram pesquisados os artefatos físicos,
registros documentais para a análise do tema proposto do trabalho e a verificação do nível
documental do CSC. O conceito de Zanella (2009, p.83) a análise documental deverá ser feita
através de documentos secundários que podem ser encontrados junto à empresa, como:
relatórios, notas fiscais, publicações, e que possuem natureza qualitativa para esta pesquisa.
Roesch (2012, p.166) informa que os documentos complementam entrevistas e outros
métodos de coleta de dados. Para Gil (2006, p.166), a pesquisadora tem as seguintes
vantagens ao analisar o conteúdo dos documentos:
a) Possibilita o conhecimento do passado;
b) Possibilita a investigação dos processos de mudança social e cultural;
c) Permite a obtenção de dados com menor custo;
d) Favorece a obtenção de dados sem o constrangimento dos sujeitos.
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Juntamente com a pesquisa de documentações, observação participante para Gil (2006,
p.113) “é a participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma
situação determinada.”. A observação participante para Abib (2013, p.607) implica em:
“[...] simultaneamente, um envolvimento emocional e um propósito de caráter mais
‘objetivo’. O pesquisador também enfrenta dois dilemas, que envolvem aspectos
éticos, um relacionado com a explicitação do seu papel na organização e o outro,
com a influência do pesquisador sobre o comportamento, as ações e decisões dos
pesquisados.”.

A observação sobre o cotidiano dos funcionários, gestores e o diretor do CSC foi
fundamental para a captação da percepção de como lidam com as informações, de que forma
garantem a manutenção deste conhecimento e qual a importância que dão para a maneira
como é feita atualmente a gestão do conhecimento. Posteriormente foi utilizado o método de
entrevista semiestruturada que na opinião de Zanella (2009, p.119) “é nesse tipo de técnica
que o entrevistador dispõe de um roteiro-guia, no entanto, não necessariamente segue a ordem
determinada no roteiro, se oportuno, inclui novos questionamentos durante o encontro, mas
nunca perdendo os objetivos da investigação.”. Determinamos a entrevista semiestruturada
para a coleta de informações de colaboradores da empresa a fim de absorver a percepção
destas pessoas com relação a gestão do conhecimento da companhia e do CSC. Para a
montagem desta entrevista houve o desenvolvimento de um protocolo, que foi elaborado
através da literatura, para a geração de perguntas-chave a serem feitas na entrevista. Conforme
Roesch (2012, p.159) o objetivo primário da entrevista é “entender o significado que os
entrevistados atribuem a questões e situações em contextos que não foram estruturados
anteriormente a partir das suposições do pesquisador.”. A utilização pela pesquisadora de
entrevista semiestruturada exige uma base de conhecimento sobre o assunto a ser abordado,
pois este modelo de entrevista permite que a pesquisadora tenha questões abertas e liberdade
para fazer as perguntas e complementar com questionamentos durante a entrevista, com o
foco de melhorar a captura e entendimento dos dados, além de absorver a perspectiva do
entrevistado.
No modelo de entrevistas, assim como em qualquer outro modelo de pesquisa, temos
vantagens e desvantagens na sua aplicação. De acordo com Gil (2006, p.72) as vantagens são:
a) Diferentemente de outros métodos, o estudo de caso permite o conhecimento amplo e
detalhado de um objeto, alcance praticamente impossível para outros tipos de delineamento;
b) Explora a vida real e as situações vivenciadas nela, sem limites definidos;
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c) Descreve as situações dentro do contexto que estão sendo feitas as observações e
pesquisas;
d) Explica as variáveis causais de fenômenos em situações mais complexas que não
possibilitam a utilização de levantamentos ou experimentos.

Porém não há métodos que não tenham suas desvantagens. Gil (2006, p.73) explica
que o estudo de caso pode ter fragilidades, tais como:
a) Falta de rigor metodológico: não são definidos procedimentos metodológicos rígidos e
por consequência pode comprometer a qualidade dos resultados;
b) Dificuldade de generalização: a análise de um ou alguns casos delimita a base e a
torna frágil para a generalização do estudo;
c) Tempo destinado à pesquisa: demandam muito tempo e os resultados são pouco
consistentes. Pesquisadores amadores tendem a utilizar o estudo de caso, pois ele permite a
liberdade de pesquisa, porém não se atentam ao tempo e dedicação que este método exige
para as interpretações e análise de todos os dados coletados.
Após a explanação detalhada sobre o estudo de caso e suas ferramentas, vamos
explicar a aplicação das entrevistas que será feita conforme etapas seguintes:
a) Convite destinado a cinco pessoas para a entrevista, explicando o contexto da pesquisa
e o porquê as pessoas foram selecionadas para este trabalho;
b) A entrevista foi baseada no protocolo (Quadro 5) desenvolvido e é composta de 13
perguntas, de caráter exploratório, subdividido em quatro fases do conhecimento: 3 questões
com foco em criação, 1 questão para coleta, 2 questões para sistematização, 4 questões para
transferência do conhecimento e 3 questões voltadas para a estratégia da gestão do
conhecimento no CSC. O objetivo é de captar a percepção destas pessoas com relação a
gestão do conhecimento dentro do CSC e da organização;
c) Todas as entrevistas foram aplicadas no CSC, localizado no escritório regional de
Porto Alegre, em ambiente isolado, com a gravação integral para melhor coleta de
informações e transcrição para a análise. O tempo médio estimado para a entrevista seria de
30 minutos, com uma variação de 10 minutos de acordo com o desempenho de cada
entrevista;
d) Demonstramos no Quadro 4 o perfil demográfico dos entrevistados:
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Quadro 4 – Quadro demográfico dos entrevistados
Fonte: a pesquisadora (2013)

A escolha destas pessoas foi baseada nos níveis hierárquicos disponíveis dentro do
CSC e a possibilidade de diferentes visões sobre a gestão do conhecimento dependendo do
seu nível hierárquico e seu contato com as informações operacionais, gerenciais e estratégicas
da companhia. Foram entrevistadas duas funcionárias de hierarquias diferentes da área de
Gestão de Serviços que possui o foco de zelar e fazer a manutenção de algumas ferramentas
da gestão do conhecimento, tais como: sistema de gerenciamento de prestação de serviços do
CSC (CRM) e documentos dos procedimentos executados no CSC (fluxogramas, planilhas,
contratos, entre outros). Para a coleta da percepção dos demais colaboradores do CSC,
entrevistamos mais três pessoas, voltadas para a operação de prestação de serviço do CSC.
Esses funcionários possuem escalas hierárquicas diferenciadas e o principal objetivo com
estes é verificar a percepção deles com relação a tudo que é gerado de informações, se existe
essa consciência, se o conhecimento é entendido como estratégico e o que é feito pelos
gestores para a manutenção do conhecimento.

3.3.2. Técnica de análise de dados: análise léxica e análise de conteúdo

Após a coleta dos dados, documentos e observações, precisaremos de métodos de
análise para fazê-las de forma assertiva e com resultados de qualidade. Para isso utilizaremos
dois métodos que se enquadram no modelo de pesquisa que fizemos. O primeiro modelo
utilizado será o de análise léxica, que compreende em “averiguar ou medir a dimensão das
respostas: extensas ou concisas.” (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ, 2000, p.31). A análise
léxica também é explicada por Bardin (1996, apud FREITAS; JANISSEK-MUNIZ, 2000,
p.32), que diz que:

50
“a análise léxica é o estudo científico do vocabulário, com aplicações de métodos
estatísticos para a descrição do vocabulário: ela permite identificar com maior
detalhe as citações dos participantes, utilizando indicadores que relacionam aspectos
relativos às citações e às palavras.”.

A análise léxica é utilizada para categorizar as palavras e formas gráficas utilizadas
pelos entrevistados, demonstrando de forma ágil a frequência e a ordem em que elas foram
utilizadas. Porém para que esta análise seja de qualidade tudo dependerá da sensibilidade da
análise feita pelo pesquisador e da amostra de dados baseada na quantidade e qualidade das
informações obtidas. O grande objetivo da análise léxica é “apresentar opções (palavras,
agrupamentos, expressões) para desvendar caminhos e descobrir opiniões, identificar
necessidades, obsessões, seja qual for a intenção da pesquisa ali aplicada.” (FREITAS;
JANISSEK-MUNIZ, 2000, p.36).
Em paralelo a categorização através da análise léxica, utilizaremos também a análise
de conteúdo para interpretar os dados coletados. Zanella (2009, p.127) descreve que a “análise
de conteúdo trabalha com materiais textuais escritos, [...] as transcrições de entrevista e os
registros das observações, [...] livros e documentos internos e externos das organizações.”. De
acordo com a classificação apresentada por Freitas e Janissek-Muniz (2000, p.42), a análise
de conteúdo pode ser enquadrada como: Verificação ou Exploração; Quantitativa ou
Qualitativa; Direta ou Indireta. Esta pesquisa será classificada como uma análise de conteúdo
exploratória, qualitativa e indireta, quando o interesse se baseia na presença ou ausência de
características específicas.
De acordo com Zanella (2009, p.127) temos três etapas apresentadas na análise de
conteúdo: pré-análise, análise ou descrição analítica e tratamento dos resultados, inferência e
interpretação.
a) Pré-análise:
É a fase onde a pesquisadora lê todo o material coletado em entrevistas, documentos e
observações e organiza de forma a separar o mais é importante para a análise.
b) Análise do material ou descrição analítica do conteúdo:
O material é todo estudado, com profundidade, utilizando como norteador a problemática
da pesquisa, os seus objetivos e o referencial teórico.
c) Interpretação dos resultados:
A pesquisadora nesta etapa deverá relacionar o conteúdo do material coletado e a base
teórica para tornar estes dados reais, válidos e de qualidade.
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Para a coleta e interpretação dos dados, utilizamos a análise de conteúdo com base no
método de protocolo (Quadro 5), norteado pelas pesquisas bibliográficas. Este protocolo será
o instrumento para a análise dos processos de gestão do conhecimento no CSC.

Quadro 5 – Protocolo de Pesquisa
Fonte: pesquisadora (2013)

Depois das coletas feitas das principais documentações que armazenam os
procedimentos e os serviços prestados no CSC, além das observações feitas no ambiente
organizacional e mais as entrevistas transcritas, partiu-se para a organização das informações
e separação em categorias, de forma a retirar a ideia essencial transmitida nos trechos das
entrevistas pelos respondentes.
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4. ANÁLISES E RESULTADOS

A pesquisa foi idealizada pela necessidade da empresa de conhecer os seus
procedimentos de gestão do conhecimento, seus gargalos de informação e retenção do
conhecimento, além da necessidade de se identificar quais operações com falhas de
informação no processo deveriam ser analisadas, com risco para a companhia ou mesmo
operações que deveriam ser melhoradas a fim de gerar e armazenar o conhecimento. Diante
dessas necessidades e com o foco de entender o nível de geração de informações e de
conhecimento e se existe a própria gestão do conhecimento na empresa, a pesquisa foi
desenvolvida para a captação das informações e por consequência para o desenvolvimento da
análise sobre as informações obtidas e as necessidades apontadas.
O resultado das análises feitas sobre as questões respondidas pelos entrevistados gerou
as categorias de análises que serão apresentadas a seguir. Essas categorias foram extraídas do
conjunto de pesquisas exercidas sobre a empresa. Neste contexto devemos considerar toda a
coleta de informações por meio da entrevista semiestruturada, o cotidiano das atividades e dos
procedimentos da empresa, a análise do ambiente acompanhada através da observação
participante e também pelas documentações físicas e informações armazenadas em sistemas e
servidores disponíveis para leitura e entendimento do funcionamento e das regras que a
companhia exige.
Diante dessas informações, o que se espera desta pesquisa é entender as necessidades
da empresa e principalmente do CSC com relação às práticas de gestão do conhecimento: a
forma de utilização e manutenção das informações, a retenção e transferência do
conhecimento, a sistematização e armazenamento dos dados utilizados no dia a dia. Além
disso, a expectativa é de encontrar, através das ferramentas disponíveis, formas de aprimorar a
gestão do conhecimento no CSC, resgatando o modelo implantado no CSC e agregando valor
nas estratégias da companhia por meio de informações e conhecimento.

53

4.1. PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA EMPRESA

Buscando ouvir a opinião dos respondentes sobre a existência da prática de gestão do
conhecimento na empresa estudada, inicialmente foram exemplificadas algumas formas de
conhecimento, como: sistemas de informações, documentações, treinamentos, job rotation,
entre outros. Com a apresentação destes dados sobre as formas diversas de gestão do
conhecimento o respondente foi levado a refletir sobre a prática de gestão do conhecimento na
empresa. Os respondentes opinaram sobre a existência da gestão do conhecimento na empresa
e se esta prática é vigente e atuante na companhia. Com isto foi possível identificar o que é
considerado na empresa como gestão do conhecimento e quais práticas são reconhecidas.
Algumas variações nas respostas foram percebidas, pois o entendimento e a proporção de
aprendizados seguem de acordo com fatores como: o tempo de empresa, o nível hierárquico e
o conhecimento sobre o assunto abordado.
A empresa pesquisada está no mercado brasileiro desde 1995, no setor do varejo e sua
abrangência no país se deu por meio de aquisições de outras companhias alocadas no
Nordeste e no Sul do país. Com isso sua entrada no Brasil foi mais rápida e efetiva, pois ela
adquiriu a fatia de mercado das empresas que atendiam o mercado do varejo naquela década.
Após as aquisições a empresa ABC imediatamente implantou no Brasil o seu modelo de
cultura organizacional, focada em atendimento ao cliente, respeito pelas pessoas, busca pela
excelência e cumprimento da ética. Juntamente da sua cultura a companhia adaptou seu
modelo de políticas internas para a legislação brasileira, para que pudesse adaptar todos os
seus funcionários ao novo perfil baseado em cumprimento e respeito pelas regras (políticas)
internas da empresa. Esta é uma das ferramentas que os respondentes utilizaram para
exemplificar a gestão do conhecimento na empresa. Outra forma de gestão do conhecimento
citada e que é um diferencial desta empresa são as suas ferramentas tecnológicas
desenvolvidas mundialmente por esta empresa que investe em sistemas próprios para
desenvolvimento de ferramentas e módulos que atendam a sua necessidade de operação do
varejo.
Baseado na análise léxica desta questão, identificamos os principais termos como:
 Conhecimento
 Gestão
 Documentação
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 Tecnologia
 Processos
 Políticas

Vinculando a análise das palavras com a análise do conteúdo, os respondentes - em
sua maioria - identificaram que existe uma forma de gestão do conhecimento na empresa,
baseado nas práticas citadas anteriormente de políticas e procedimentos internos divulgados
na intranet, utilização de ferramentas de comunicação como o estúdio de TV para gravação e
transmissão de programas de educação sobre procedimentos internos, com o objetivo de
atualização do conhecimento dos funcionários. E o desenvolvimento de sistemas próprios que
atendam a necessidade da operação e das informações geradas nela.
“O conhecimento que a gente tem no negócio em um nível mundial a gente também
está praticando aqui no Brasil. Além disso, a gente tem a clássica ferramenta de
gestão dos nossos arquivos. Então a gente tem políticas publicadas, políticas de
segurança da informação, de rastreamento de dados, a gente tem certificação
internacional como uma empresa aqui no Brasil que pratica a segurança sobre os
dados de consumidores [...] garantia de sigilo e confidencialidade [...] então na
empresa como um todo eu enxergo que as ferramentas, principalmente a
tecnológica, e essa mais voltada para documentação mesmo, de centro de
documentação, a gente tem e a gente consegue garantir a passagem desse
conhecimento para quem chega na empresa.” (ENTREVISTADO 1)

Aqueles respondentes que opinaram sobre a não presença de gestão do conhecimento
na empresa, afirmam que existe a tentativa desta gestão, porém ela não é identificada como
um núcleo único dentro da companhia que gerencia todas as informações geradas e
transmitidas, que possa gerar indicadores, atualizações e análises sobre as informações criadas
e a geração do conhecimento e seu comprometimento diante da operação da empresa.
“[...] eu acho que a empresa tenta construir práticas de gestão do conhecimento, mas
hoje ela não é uma empresa que tenha gestão do conhecimento.” (ENTREVISTADO
5)
“Tanto é que por experiência, algumas áreas são desativadas e se perdem ninguém
mais conhece. Por vezes a gente já teve a experiência de ter que apoiar sem conhecer
para busca uma solução. Então, não, desta forma eu entendo que não tem. Nem a
gestão do conhecimento formal e nem a preocupação de ter a gestão do
conhecimento.” (ENTREVISTADO 2)
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Dando sequência as palavras do Entrevistado 2, cada setor faz o seu gerenciamento
como, por exemplo, o setor de Recursos Humanos que gerencia os treinamentos dos
funcionários focados para o desenvolvimento comportamental e técnico, além de gerenciar o
Programa de Gestão de Desenvolvimento, que garante o acompanhamento dos funcionários
por meios de ciclos de avaliação.
“[...] a Gestão do Conhecimento diz respeito à criação, coleta, sistematização e
transferência de conhecimento dentro da organização a fim de transformá-los em
ativos organizacionais.” (BENEDETTI; JANISSEK-MUNIZ, 2009, p.2)

Outro setor que podemos exemplificar é a Tecnologia de Informação que gerencia,
monitora e implanta novos sistemas dentro da companhia, de acordo com a homologação e
permissão da área de TI da sede da empresa, localizada nos EUA. A área de comunicação
Interna e Externa é focada no gerenciamento das informações que são divulgadas no ambiente
interno e externo da empresa. Mas a companhia não possui uma área formal com a
responsabilidade do gerenciamento das informações da companhia e da importância do
conhecimento gerado para garantir a transferência deste e por consequência a longevidade da
empresa, no que diz respeito transformar o conhecimento em bens ativos da companhia.

4.2. PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CSC

Na mesma linha da primeira questão, a segunda interrogativa contempla a gestão do
conhecimento no Centro de Serviços Compartilhados, que foi implantado na empresa em
meados de 2010. A finalidade deste quesito era saber se a implantação do CSC permitiu um
maior controle das informações, sistemas e documentos físicos, além do gerenciamento do
conhecimento dentro do Centro, contido na organização. Também serviu para diferenciar as
práticas exercidas no CSC e na companhia em geral.
O Centro de Serviços Compartilhados da companhia foi inaugurado há mais de três
anos, com o objetivo de:
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a) Centralizar os serviços transacionais internos da empresa em um local;
b) Mapear os serviços que seriam executados neste Centro (Financeiro, Fiscal,
Contabilidade e Recursos Humanos);
c) Padronizar estes serviços de forma que qualquer funcionário da área fim pudesse
executar a atividade. Neste momento a atividade se desvincula das pessoas e tornam-se
processos mapeados;
d) Gerar indicadores de desempenho destes serviços para mensuração de tempo, da
eficiência e eficácia além de controlar a excelência nos serviços prestados pelo CSC;
e) Documentar todos os serviços por meio de formulários padronizados contendo prazo
de atendimento do serviço, fluxograma da atividade que será de competência do CSC,
interdependências de outras áreas da companhia, contrato firmado com os clientes que
oficializa a contratação dos serviços do CSC, fichas com a identificação de indicadores para
acompanhamento e controle do desempenho;
f) Implantar no modelo de CSC a Governança Interna e Externa, com o objetivo de
aproximar e criar laços entre a estrutura do CSC e suas áreas clientes da companhia;
g) Na Figura 19 demonstramos o modelo hierárquico do CSC dentro da organização:

Figura 19 – Modelo Hierárquico do CSC da empresa ABC
Fonte: pesquisadora (2013)

Baseado no conhecimento do modelo de CSC e da empresa ABC, para responder a
questão, os principais termos evocados pelos entrevistados foram:
 Conhecimento
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 Processos
 Gestão
 Domínio
 Backup
 Documentação
 Disciplina
 Ferramentas

Os respondentes seguiram a mesma lógica da primeira questão para explanar sobre a
prática de gestão do conhecimento no CSC. O destaque para este item é as evidências e a
intensidade das práticas da gestão do conhecimento no Centro de Serviços Compartilhados.
Todos os respondentes afirmaram existir no CSC - desde a sua implantação - a aplicação das
práticas de gestão do conhecimento.
“No CSC eu acredito que mais intensamente, eu diria que no CSC a gente tem uma
gestão acima da média da empresa como um todo, porque o CSC já nasceu com uma
característica de aprimoramento dos processos e não dá para gente falar de
aprimoramento de processos sem que a gente garanta uma segurança sobre o
conhecimento a respeito desses processos. Em outras palavras, as pessoas precisam
garantir o backup, precisa garantir a passagem desse conhecimento para outras
pessoas de modo que a empresa não fique insegura quando uma pessoa sai por
algum motivo da empresa.” (ENTREVISTADO 1)

Os respondentes comentam sobre a melhoria de cultura organizacional quando ocorreu
a implantação do CSC. O modelo de Centro de Serviços exigiu uma mudança na forma de ter
disciplina com as atividades e com as pessoas na empresa. Esse é um dos fatores que o CSC
tem grande valorização hoje na companhia, por ter aplicado a disciplina no CSC
primeiramente e por consequência na organização como um todo. Outro fator importante
citado pelos respondentes foi o domínio dos funcionários do CSC perante as operações da
empresa. Hoje, por grande influência de projetos, de acompanhamento das rotinas, mudanças
nos processos da empresa, exigência de legislação ou gap na operação, o CSC adquiriu um
domínio sobre várias operações que ocorrem na companhia e que são essenciais para a
continuidade das atividades no ramo do varejo que é considerado pelos respondentes, muito
dinâmico. Esta é uma característica peculiar do CSC que, diante dos outros funcionários, da
área corporativa da empresa, possui uma facilidade em conhecimento sobre a operação da
organização que, por vezes, é maior do que o conhecimento da equipe estratégica. E esta
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percepção vem de encontro ao objetivo de Gestão do Conhecimento citada por Benedetti e
Janissek-Muniz (2009, p.6), que é “[...] oferecer uma maneira simples e eficaz para analisar,
classificar, organizar e apresentar o conhecimento para que analistas e especialistas possam
tomar decisões que venham a resultar em benefícios para a organização.”.
Porém alguns respondentes salientam que durante estes três anos do CSC a
importância sobre a manutenção de todas as ferramentas que compreendem a gestão do
conhecimento foi se desfazendo e a tendência foi dar prioridade à execução dos serviços e
atendimento ao cliente, transformando em descaso as atualizações das informações e da
gestão do conhecimento.
“O CSC ele já tem um conceito diferente. Eu acho que a gente tem sim buscado ter
práticas, falando de práticas de conhecimento sim, mas eu acho que por vezes cada
responsável pela sua mudança acaba não atualizando o seu material.”
(ENTREVISTADO 2)
“Eu acho que hoje a gente detém um conhecimento, mas é um conhecimento não
documentado. Então o que não deveria acontecer no CSC que é ser atrelado a
pessoas, estamos vivenciando isso até hoje. O conhecimento está nas pessoas e não
nos processos” (ENTREVISTADO 5)

Para os entrevistados que pensam desta forma, a busca pelas práticas de Gestão do
Conhecimento está muito presente, pois existe a intenção e o incentivo de se ter este
conhecimento e manter a gestão do conhecimento de forma mais estratégica para o CSC e
para a companhia. Mas não é visto hoje pelos entrevistados como uma prática que ocorre da
forma que deveria, sendo mais estratégico e essencial para a companhia este gerenciamento
do conhecimento e da inteligência contida nas pessoas. A retenção de informação é um tópico
muito importante, que está atrelado a esta ausência da gestão do conhecimento na empresa
citada pelos respondentes e que será abordado com mais detalhes nas próximas questões.
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4.3. COLETA DE INFORMAÇÕES E GERAÇÃO DO CONHECIMENTO

O objetivo esperado com este questionamento foi obter a percepção dos respondentes
quanto a preocupação com as informações e o conhecimento que estes geram em seu
cotidiano. De certa forma a necessidade desta questão era resgatar dos respondentes a
responsabilidade sobre a geração de suas informações e a transformação desses dados em
conhecimento. As respostas serviram para dar o alicerce ao contexto de envolvimento dos
funcionários com as informações. Principalmente no CSC, há uma facilidade em explanar
sobre os modelos a serem seguidos, as informações que tem que se padronizar, a importância
da atualização e manutenção dos documentos e do conhecimento. Mas não necessariamente o
que é dito é executado por meio de comportamentos, atitudes ou exemplos. Por isso a questão
vem de encontro à possibilidade de comparação do discurso que é geralmente em nome da
área que atua versus o que o respondente faz efetivamente para a criação do conhecimento,
seja ele um gerente, analista, assistente ou qualquer outra função dentro da companhia. Para
Valentim (2004) a gestão do conhecimento se encontra nos eventos de não registro como em
reuniões, construção individual de conhecimento, valores, crenças e comportamento
organizacional, experiências práticas, educação corporativa. Por esse motivo acredita-se que
as empresas na maioria fazem somente a gestão da informação, baseada em eventos formais e
que transformam a informação em ativos tangíveis.
Abaixo estão identificadas as palavras utilizadas com mais frequência na composição
das respostas:
 Conhecimento
 Estado
 Gestão
 Legislação
 Informação
 Fluxogramas
 Manuais
 Processos
 Tecnologia
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Nota-se nesta seleção a evocação de termos que remetem as formas de transformação
de informação em conhecimento. A tecnologia foi muito citada quando os entrevistados
queriam exemplificar a geração e armazenamento de informação. Já as pessoas, os manuais e
os fluxogramas são considerados os principais atuantes para a geração do conhecimento. Por
esse motivo a rotatividade das pessoas nas atividades é essencial e garante a troca de
conhecimento e a atualização das pessoas.
“Eu não gero o conhecimento só para mim, eu gero conhecimento para empresa
como um todo. [...] O conhecimento não é individual. [...] eu me preocupo sim com
o conhecimento e com a informação que está ficando.” (ENTREVISTADO 4)

Podemos observar que no CSC existe a preocupação dos funcionários de repassar o
conhecimento que possui, e nos cargos gerenciais muitas destas informações são pulverizadas
entre pares de cargo ou pessoas destinadas para a sucessão de cargo. Porém muito deste
conhecimento não é sistematizado e transformado em material de conhecimento justamente
por serem informações estratégicas e que não podem ser colocadas em documentos para
acesso de todas as pessoas.
“Que pelo menos em um checklist do que tem que ser feito e do que é formal,
porque gerenciar nem sempre tu vai materializa.” (ENTREVISTADO 2)

Um dos tópicos interessantes também abordados nessa questão pelos respondentes é o
arquivamento de informações fiscais da companhia nos órgãos governamentais, que justifica a
utilização excessiva dos termos “Estado” e “legislação” nas respostas.
“[...] a gente também dispõe de backup que ficam, no nosso caso, no próprio
governo. Então toda vez que eu perder alguma informação, eu tenho nesse caso
específico da área fiscal, eu tenho condição de eu pedir para o próprio governo.”
(ENTREVISTADO 1)
“A legislação tributária brasileira é uma loucura, então todo dia você tem coisa nova
para aprender. Temos a ferramenta como o Ementário [...] então dentro da nossa
operação para obedecer a prazos, para obedecer à legislação a gente é obrigado a
fazer uma reciclagem diária praticamente.” (ENTREVISTADO 3).

Analisando estas observações podemos considerar que as áreas dentro do CSC
possuem formas diferentes de geração e armazenagem de informações, mas que há um
nivelamento na preocupação, em nome da área, com o armazenamento e a disseminação do
conhecimento para todos os funcionários. Não houve um aprofundamento dos respondentes
sobre a forma pela qual eles transformam a preocupação da geração de seu conhecimento em
práticas que aproximam o conhecimento deles com seus pares e funcionários.
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4.4. ARMAZENAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Dando sequência ao item anterior sobre a importância da geração e criação do
conhecimento das atividades dos entrevistados, questionou-se sobre o modelo de
armazenamento e sistematização das informações e do conhecimento.
A orientação de Boff (2001, p.16-17) para lidar com a armazenagem de informações e
conhecimento é: “Crie modelos e formulários no computador, faça checklist de atividades e
organize a documentação para facilitar a sua recuperação (nomes de arquivos e pastas devem
representar seu conteúdo, a estrutura de armazenamento deve ter uma lógica, principalmente
para outras pessoas que possam utilizar os documentos depois).”.
A finalidade deste questionamento foi destacar se os entrevistados fazem o uso de
ferramentas e modelos de documentos para o armazenamento de seu conhecimento e das
informações que eles detêm.
As principais palavras evocadas foram:
 Armazenamento
 Documentação
 Informação
 Serviços
 Conhecimento
 Sistema
 Segurança
 Monitoramento
 Controles
 Procedimentos
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Os termos mais utilizados estão vinculados a uma estrutura dimensionada pela área de
tecnologia para o armazenamento das informações e sistemas. Esse ambiente do servidor é
monitorado conforme procedimento estabelecido por meio de política interna da empresa.
Esta política oficializa que o procedimento da equipe de tecnologia para o monitoramento das
informações e backup do ambiente virtual é sigiloso e detém da informação somente a equipe
destinada para esta operação. Consideremos neste ambiente virtual do servidor toda e
qualquer informação e/ou comunicação gerada dentro dos ambientes computacionais da
empresa (e-mail, intranet, internet, extranet, sistemas internos, arquivos, bloco de notas,
ferramenta de comunicação por mensagens instantâneas, entre outros).
“A nossa empresa tem como premissa armazenar tudo em ambiente monitorado e
administrado pela área de tecnologia, que é responsável pela segurança da
informação. [...] Então eu diria que o principal meio de armazenamento que a nossa
empresa determina é o ambiente monitorado pela área de tecnologia, no nosso caso
um servidor específico para isso.” (ENTREVISTADO 1)

Além da tecnologia, existe a preocupação citada pelos respondentes em transformar
todo o conhecimento possível em conhecimento tangível em documentos, formulários,
informações contidas no servidor, entre outros meios.
“Documentando o máximo possível, [...] já olhando como área, a gente tentando
armazena no servidor, documentando o máximo possível, não guarda na cabeça da
pessoa e sim guarda o máximo possível em documentação e até os treinamentos.
Guarda tudo que a gente pode com a informação que a gente recebe. Desenhar
fluxos, procedimentos, este é o tipo de documentação que a gente faz e com que a
gente armazena o conhecimento [...] a gente utiliza e-mails, mas aí ele não fica tão
bem guardado, tão seguro quanto fica armazenado compartilhado, digamos assim,
entre todos da área.” (ENTREVISTADO 4)

Apesar de todos estes controles e monitoramento, a empresa não possui uma
ferramenta de gerenciamento destes conhecimentos, conforme citação do entrevistado:
“Sistemas a gente não tem, pelo menos olhando para Gestão de Serviços, a gente
não tem um sistema que faça a gestão do conhecimento, nem para nós, nem para o
CSC. Nós só temos uma ferramenta de abertura de chamados.” (ENTREVISTADO
5)

Essa é uma preocupação da área de Gestão de Serviços que tem como uma das
missões garantir a Gestão Documental e a Gestão do Conhecimento do CSC. Porém sem um
sistema que permita gerenciar estes dados e conhecimentos a área depende mais do
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desempenho das pessoas para cultivar e perpetuar a missão de manutenção destas duas
gestões dentro do CSC.

4.5. IDENTIFICAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NOS INDIVÍDUOS:
RETENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO

Para esta indagação utilizamos uma régua com escala de valores para que o
respondente pudesse se basear ao mensurar a sua resposta, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Modelo de régua com escala para dimensionamento de conhecimento
Fonte: pesquisadora (2013)

O intuito da utilização da escala foi o apontamento dos gestores para o nível em que o
seu conhecimento está alocado: se o seu conhecimento tem a tendência de estar reservado em
sua inteligência e na sua mente ou se a tendência é de existir o backup de seu conhecimento
em algum funcionário par dos trabalhos, em um sucessor, ou se armazena em documentos e
sistemas. Como nos ensina Boff (2001, p.12) “Uma vez adquirido, o conhecimento precisa ser
codificado. Deve ser organizado e armazenado de tal forma que seja acessível a quem precise
dele. Essa é uma forma de transformar conhecimento tácito em explícito.”.
Os termos que foram utilizados para justificar a resposta foram:
 Conhecimento
 Análise
 Difusão
 Documentação
 Estratégia
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As respostas localizaram-se no limite de 6 a 10 e entre os cinco respondentes nenhuma
resposta foi igual à outra. O importante é destacar que todos estão localizados em uma escala
mais próxima do conhecimento alocado em backup de outras pessoas ou em formas de
documentação para armazenamento. As limitações encontradas para os respondentes não
indicar o valor máximo da escala (dez) podem ser:
a) A variação no tempo de aprendizagem e assimilação dos funcionários;
b) A transferência de inteligência, que é considerada mais difícil porque é a capacidade
de cada indivíduo;
c) Documentar o conhecimento gerencial/estratégico.
“Isso é difícil, tu passar essa inteligência para alguém, somente vivendo. Mas assim,
a parte mais burocrática do negócio a gente procura passar. Então eu me colocaria
em um 6. Seis porque não que a gente não tenha tentado, nem sempre todo mundo
assimila da mesma forma, a pessoa demora para assimilar. Estou no meio termo.”
(ENTREVISTADO 2)

Mesmo com a avaliação de algumas limitações, os respondentes entendem que o
conhecimento na maioria dos casos documentado e transferido, de formas distintas de acordo
com a necessidade da área.
“Eu avalio como sendo 7, sim. Porque tudo que eu sei tem quem saiba também, tem
tudo bem armazenado.” (ENTREVISTADO 4)

O destaque dos respondentes sobre esta questão é o conhecimento atrelado ao nível
hierárquico do funcionário, pois em uma linha de trabalho mais operacional existe uma
facilidade maior ao conhecimento ser tangibilizado em documentos e armazenados de forma
segura de se recuperar. A forma de armazenamento é facilitada, porque as atividades
executadas pelos funcionários geralmente são procedimentos ou serviços possivelmente
transformados em um fluxograma ou em um documento formal que transmita a informação e
tangibilize o conhecimento. Já nos cargos de liderança onde nós temos assuntos estratégicos o
cuidado da divulgação dos dados é necessário para que não fragilize uma operação ou até
mesmo o oferecimento de um risco para o negócio. Desta forma os gestores devem filtrar o
que é possível tangibilizar em documentos físicos e o que é informação confidencial que deve
ser tratada somente entre seus pares, os demais gestores ou então com os funcionários que
atendem a sua liderança e lhe apoiam na operação.
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4.6. IDENTIFICAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ATIVIDADES:
TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO

Esta foi mais uma questão em que utilizamos o modelo de régua com escala que
valoriza o grau de transferência de conhecimento do CSC, conforme demonstrado no Quadro
7.

Quadro 7 – Modelo de régua com escala para conhecimento explícito e tácito
Fonte: pesquisadora (2013)

Diferentemente do ideal da questão anterior, apesar de o modelo ser aproximado, nesta
pergunta foi provocada nos entrevistados à reflexão sobre o conhecimento do CSC, pensado
de forma ampla, respondendo em nome de todas as áreas contempladas no Centro de
Serviços. Tornou-se um desafio aos entrevistados tendo em vista que no cotidiano os
funcionários tendem a observar e analisar somente as atividades e os comportamentos que
estão em seu entorno e deixam de lado a visão abrangente sobre o contexto que o CSC e as
áreas que o compõe estão inseridos. A necessidade das respostas era para verificação da
proximidade da percepção da pesquisadora sobre como o conhecimento do CSC está alocado:
nas pessoas ou nos processos.
Dentre as respostas dadas, algumas palavras foram evocadas mais vezes:
 Conhecimento
 Tácito
 Explícito
 Documentação
 Controle
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 Processos
 Sistemas
As análises feitas sobre as palavras e o conteúdo desta questão permitiram identificar
uma diferenciação significativa entre as respostas. Diferentemente da interrogativa anterior,
onde era solicitado que o funcionário avaliasse onde estava o seu conhecimento, esta questão
exigia que as pessoas respondessem em nome de todo o Centro de Serviços Compartilhados.
Isso permite os entrevistados uma visão mais global sobre o ambiente onde eles estão
inseridos, no caso o CSC. O resultado deste questionamento foi justamente essa amplitude nos
números respondidos, baseado na abrangência e conhecimento de cada funcionário sobre o
CSC e não somente sobre a sua área. Esse é um fator que ocorre frequentemente no CSC
dessa empresa e é identificado em todos os níveis hierárquicos. Essa diferenciação entre a
área que eu sou responsável ou que eu trabalho como uma analista, por exemplo, e as demais
áreas que compõe o CSC. De certa forma a única área que consegue ter um conceito mais
amplo, pois é uma área de apoio no CSC, é a Gestão de Serviços, que teve respondentes nesta
pesquisa e utilizaremos estes como base para diferenciar as opiniões. Essa amplitude de
opiniões causa impacto no resultado da pesquisa e no cotidiano das áreas do CSC. Percebe-se
que não há uma padronização do que se tem dentro do CSC. As equipes conhecem as rotinas
e necessidades de sua área, mas percebe-se que dificilmente os olhares estão voltados para
entender a necessidade do CSC.
No que tange a gestão do conhecimento temos uma disparidade de opiniões que reflete
como os entrevistados atuam no seu trabalho, demonstrando falta de alinhamento, ausência de
troca de informações e compartilhamentos entre os macroprocessos do CSC. De certa forma
esta falta se sinergia atrapalha o desempenho do Centro de Serviços e não favorece ao modelo
estratégico de o CSC ser para a companhia. Existem muitas informações essenciais geradas
no Centro de Serviços e que foram destacas nas respostas anteriores dos entrevistados. Porém
sem ter o conhecimento amplo do que tramita pelo CSC os gestores dos macroprocessos e o
diretor do CSC acabam fazendo uma gestão distorcida do conhecimento que adquirem.
O resultado obtido dos entrevistados foi que o CSC possui muito de seu conhecimento
documentado, de forma a interpretar que as informações e conhecimentos gerados foram
organizados e armazenados de forma a ter acessibilidade para qualquer funcionário da área ou
do CSC sempre que precisar. Assim é transformado o conhecimento tácito em explícito.
“O conhecimento apresenta-se em duas formas distintas: explícito (formal) e tácito
(informal). O conhecimento formal encontra-se armazenado em alguma base física e
pode ser recuperado quando necessário. O conhecimento informal consiste em
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ideias, opiniões e pressupostos de posse dos indivíduos e serve de fundamento para a
construção do conhecimento formal.” (SILVA et al., 1997, p.94)

A declaração do respondente abaixo demonstra a opinião geral dos entrevistados que
dizem que o CSC possui muito conhecimento documentado, porém existe a consciência que
nem tudo pode estar registrado e armazenado, pois temos dois fatores principais: um deles é o
conhecimento estratégico que por natureza já é mais difícil de codificar e armazenar em
virtude da sua importância e sigilo. Outro fator específico do CSC da empresa ABC é o
dinamismo com que as informações e o ciclo do conhecimento ocorrem em uma empresa do
ramo do varejo. Tudo funciona de uma forma muito rápida e tudo muda em instantes. Por isso
os respondentes concluem no caso do CSC desta empresa, nenhum conhecimento é totalmente
registrado e armazenado.
“É, certamente há na cabeça de todos nós alguma coisa que ainda não está
documentado, porque o negócio é muito dinâmico, e talvez a gente não tenha tido
toda essa eficiência para documentar tudo o que construímos.” (ENTREVISTADO
1)
“Olhando áreas obviamente mais financeiras como Fiscal, Contabilidade e
Tesouraria acho que isso está muito tácito, porque basicamente são utilizados
sistemas. Mas se eu olhar processo eu considero que o CSC está no 5, porque assim
como tem muito em sistemas, as ideias e as opiniões e o conhecimento do processo
está na cabeça das pessoas.” (ENTREVISTADO 5)

Os respondentes que possuem uma visão mais ampla sobre a gestão do conhecimento
no CSC diz que o conhecimento está em um nível mediano, onde as informações e o
conhecimento estariam alocados parte em ideias, parte em documentos.
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4.7. ELEMENTOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

Terra (2009, p.2) evoca a importância da Gestão do Conhecimento e os elementos que
a conduzem para o sucesso de implementação: “Gestão do Conhecimento e Inteligência
Competitiva podem ser implementadas de diversas maneiras dentro de uma organização, mas
para garantir o sucesso de implementação e institucionalização de Gestão de Conhecimento
são necessários:
 Alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa;
 Forte mudança cultural;
 Implementação de novos processos informais e formais;
 Uso de tecnologias de informação e comunicação;
 Governança bem articulada e estruturada;
 Envolvimento de pessoas experientes;
 Medição de resultados.”

Utilizamos estes elementos como questionamentos para explorar o seu conteúdo e
identificar sua influência na Gestão do Conhecimento do CSC.

4.7.1. Alinhamento com a estratégia

Este tópico foi desenvolvido para captar a percepção dos respondentes quanto à
estratégia da companhia e a relação da Gestão do Conhecimento do CSC com as escaladas da
empresa. Por ser uma empresa multinacional, suas estratégias são desenvolvidas na matriz nos
EUA e são propagadas nos diversos países em que ela está alocada, para que todos dentro da
companhia trilhem os mesmos caminhos e alcancem ao ideal da empresa no mundo. Nas
declarações vistas até agora podemos perceber a importância da prática de Gestão do
Conhecimento do CSC e agora veremos o quanto ela pode refletir na estratégia da
organização.
Nas palavras encontradas nas análises percebem-se algumas delas focadas para a
empresa em âmbito internacional, o que ratifica a ligação das estratégias da companhia
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mundial com as estratégias da sede no Brasil e principalmente desta ligação diretamente com
o CSC.
 Conhecimento
 Estratégia
 Gestão
 Informação
 Internacional
 Escaladas
 Global

De acordo com a declaração a seguir, o Entrevistado 5 comenta que a Gestão do
Conhecimento do CSC está vinculada com a estratégia que a companhia almeja e que para o
CSC e a organização como um todo alcançar as determinações desta estratégia é preciso mais
dedicação quanto às ações aplicadas a Gestão do Conhecimento.
“Existe uma expectativa, e aí falando já de estratégia mesmo, que é uma das nossas
escaladas, que é essa parte de políticas e documentação, mas ela ainda mesmo sendo
uma das escaladas ela ainda é uma expectativa. A gente ainda não está olhando para
a gestão do conhecimento e do processo com o carinho que precisa.”
(ENTREVISTADO 5)

Das entrevistas coletadas o discurso é semelhante quando falamos que as práticas de
Gestão do Conhecimento existentes no CSC estão alinhadas com a estratégia da companhia,
isso prova a capacidade do CSC em atingir grandes potenciais de conhecimento e informação
além dos que ele já possui. Também demonstra que as informações contidas hoje no Centro
de Serviços são essenciais para as análises estratégicas da empresa.
“[...] eu acredito que o Centro de Serviços Compartilhados, cada vez mais caminha
para um alinhamento não só local, mas global para a estratégia de gestão do
conhecimento da companhia. [...] Em outras palavras, há um esforço que já traz
resultados, originado da empresa ABC internacional e que tem por objetivo
exatamente alinhar o nível de conhecimento das localidades em relação ao
conhecimento que a matriz espera.” (ENTREVISTADO 1)
“Eu acho que o CSC hoje é o cérebro da empresa ABC. E a resposta bem clara
quanto a isso foi um comentário do nosso vice-presidente que falou que hoje o
corporativo é acéfalo. Eles não têm as informações, qualquer que sejam eles correm
no diretor do CSC. As informações estão aqui dentro, então é o cérebro da
companhia. É claro que a base estratégica está no corporativo, [...] o que vai fazer, o
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que vai deixar de fazer, em termos de metas para os três próximos anos, isso está lá.
Mas eles são dependentes da gente.” (ENTREVISTADO 3)

Entendemos o quanto os respondentes compreendem a importância da Gestão do
Conhecimento da sede do Brasil, e principalmente do conhecimento gerenciado no Centro de
Serviços Compartilhados.

4.7.2. Cultura Organizacional

Dando continuidade aos elementos que Terra (2009) definiu como essenciais para o
sucesso da Gestão do Conhecimento nas empresas, a pergunta direcionada aos entrevistados
foi: considerando o modelo de cultura da empresa, para uma melhoria na gestão do
conhecimento do CSC, a cultura contribuiria ou não?
Essa pergunta especificamente falando da empresa ABC é muito importante tendo em
vista que o fundador da organização desde a sua criação, em 1962, estabeleceu a cultura
organizacional, baseada inicialmente em três princípios: o respeito pelas pessoas, à procura
pela excelência e o foco no atendimento ao cliente, considerados os pilares da organização.
Em 2013 foi inserido o quarto princípio da ética, que veio para reforçar a importância de fazer
todas as operações da companhia de forma correta e dentro das regras da companhia e de
acordo com as leis.
A cultura organizacional juntamente com a história da empresa são o alicerce que
preservam e dão longevidade a organização, por isso é de grande importância quando houve a
implantação do CSC que todos esses funcionários fossem inseridos ao contexto cultural da
empresa. Isso ocorreu de forma maciça e o resultado após três anos é um Centro de Serviços
entrelaçado a cultura da empresa. Vindo de encontro a isso temos a Gestão do Conhecimento.
Essa foi implantada juntamente com o CSC e seus objetivos sempre estiveram voltados para o
alinhamento com as regras internas e a cultura organizacional.

71

Diante deste cenário fizemos o questionamento aos funcionários para perceber qual a
influência - no ponto de vista deles - da cultura organizacional nas práticas de Gestão do
Conhecimento do CSC. E estes foram os principais termos encontrados na pesquisa:
 Conhecimento
 Cultura
 Empresa
 Gestão
 Excelência
 Ética
 Integridade
 Longevidade
 Política
As respostas dos entrevistados evocaram em unanimidade os princípios da empresa e a
forma como são comunicadas as regras e os princípios que devem ser seguidos. O CSC está
nesse contexto e de forma organizada atua como disseminador da cultura e como responsável
pela utilização da cultura como preservação das práticas da Gestão do Conhecimento.
“[...] o respeito ao indivíduo, que é um dos pilares, [...] sinalizando que cada um de
nós tem a sua autonomia para construir e divulgar esse conhecimento. [...] busca
pela excelência, que é um outro pilar, a gente está dizendo o seguinte: a empresa, os
sócios, os acionistas esperam por respostas rápidas, para as questões que se colocam
no dia a dia do nosso negócio. E isso não é possível se não tiver gestão do
conhecimento.[...] a gestão do conhecimento nesta empresa ele decorre exatamente
da cultura dessa empresa. Então é a cultura na minha visão que move para essa
gestão do conhecimento.” (ENTREVISTADO 1)
“[...] é a cultura que garante a longevidade das empresas [...] a cultura da empresa é
que determina qual é o melhor modelo de gestão do conhecimento que vai garantir
as respostas rápidas, que por sua vez garantirão a longevidade do negócio.”
(ENTREVISTADO 1)

A cultura organizacional da maneira que está estruturada, de acordo com a opinião do
respondente, garante a longevidade do negócio, trazendo segurança nas operações, pois são
apoiadas pelas regras e princípios da cultura da empresa.
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4.7.3. Uso da Tecnologia e da Comunicação

Ao abordar a utilização da tecnologia da informação e da comunicação dentro da
organização, percebeu-se que a empresa faz uso destas ferramentas de forma direta e intensa
no dia a dia de suas operações. Inclusive tem como uma das premissas fazer a avaliação das
necessidades e criação de sistemas próprios que atendam especificamente a sua operação. Sua
tecnologia da informação é assistida de perto pela equipe responsável da tecnologia no
mundo. A matriz é que regulamenta e homologa sistemas que podem ser usados ou criados na
empresa. Sem a autorização da sede nenhum sistema pode ser utilizado nos ambientes
computacionais da companhia. Desta forma é preservada a segurança da informação e o risco
de fraude e vazamento de informações.
A comunicação está atrelada a toda a operação da tecnologia e tem um papel
fundamental de regulamentar, organizar e distribuir as informações internas e externas da
empresa. No Brasil a área de Comunicação possui três vertentes: uma área específica de
comunicação interna, outra de comunicação externa e a comunicação do CSC, que está
alocada dentro da área de Gestão de Serviços. A necessidade de se criar um núcleo específico
de comunicação no CSC foi após a sua implantação, pois não foi desenvolvido inicialmente
no modelo de criação do Centro de Serviços. Seu objetivo principal é a padronização e a
transmissão da comunicação do CSC juntamente com o público do próprio CSC, com os
clientes internos (lojas, clubes, CD’s e escritórios) e com os clientes externos (fornecedores de
compra e venda). Suas atividades dentro do CSC tem autonomia e depende somente do
acompanhamento do diretor do CSC. Já a comunicação com os clientes internos e externos é
acompanhada pelas áreas de comunicação interna e externa.
Partindo deste conhecimento, criou-se a interrogativa para entender se a tecnologia e a
comunicação facilitam a Gestão do Conhecimento do CSC. As palavras mais evocadas pelos
respondentes foram:
 Comunicação
 Conhecimento
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 Tecnologia
 Gestão
 Integração
 Informação
 Registrar
 Armazenar

Nota-se que os respondentes se identificaram com a pergunta e se sentiram à vontade
não só para responder o que foi perguntado como também para dizer o quanto a empresa
investe na tecnologia e na comunicação para que contribuam e facilitem as suas operações.
“Eu acho que não facilita, eu acho que ela é fundamental. A tecnologia e a
comunicação, sem as duas eu não consigo enxergar nos dias atuais, gestão do
conhecimento sem tecnologia e comunicação.” (ENTREVISTADO 1)

O Entrevistado 1 comenta o quão fundamental é a tecnologia e a comunicação como
ferramentas para o sucesso da Gestão do Conhecimento do CSC. Sem elas o conhecimento
seria precário e talvez não atendesse o modelo dinâmico de um Centro de Serviços
Compartilhados. Falando de tecnologia não somente da era virtual que vivemos hoje mas de
qualquer tipo de tecnologia da informação que venha a agregar a comunicação e facilitar a
armazenagem e compartilhamento do conhecimento.
“[...] a tecnologia é um meio de se comunicar, sem a comunicação igualmente não
teríamos acumulado este conhecimento. Então acredito que essas duas coisas são
fundamentais. Elas não só facilitam como elas são essenciais. Eu sinceramente eu
acho difícil, sobretudo no ambiente de negócios de garantir a gestão do
conhecimento sem esses dois fatores.” (ENTREVISTADO 1)

Outros respondentes preferem comentar sobre o que entendem de comunicação e
tecnologia e de que formas elas facilitam a Gestão do Conhecimento. De acordo com o
Entrevistado 2, a tecnologia é o ambiente onde é possível registrar o conhecimento e deixá-lo
acessível a todos os interessados. E a comunicação é o modo como falamos e transmitimos o
conhecimento para as demais pessoas. Já o respondente 4 comenta sobre como essas
ferramentas estão acessíveis aos funcionários e que depende deles também a pró atividade
para a utilização em seu próprio benefício.
“Um é a forma que eu registro o outro é a forma que eu falo na comunicação.
Apesar de que a comunicação também pode ser não só verbal, mas por escrito, mas
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eu uso a tecnologia para isso. Seja em e-mails, ou seja, em qualquer outro canal.”
(ENTREVISTADO 2)
“Extremamente dado para gente, só que a gente tem que saber aproveitar este canal.
Tanto a empresa como o CSC. Eu acho que também é isso, o funcionário saber
aproveitar o canal que está sendo dado. E aí vem a questão da gestão do
conhecimento, é a gente aproveita o canal de comunicação para o conhecimento.
Acessibilidade.” (ENTREVISTADO 4)

Sobre a Gestão do Conhecimento da empresa e do CSC, um dos fatores que está em
andamento e ocorreu após a implantação do Centro de Serviços é a integração sistêmica no
Brasil. A empresa atualmente trabalha com três plataformas diferenciadas, provindas de
aquisições de outras empresas. Essa variedade na tecnologia faz com que a perda de tempo e
dinheiro em retrabalho e em processos sem sinergia ocorram diariamente. A companhia em
2010 optou em implantar o CSC para depois fazer esta Integração. Pelos respondentes é visto
como um projeto de integração sistêmica que já deveria ter acabado e que se prolonga por
diversos anos sem a sua conclusão. Essa demora impacta na gestão do conhecimento na
empresa e principalmente no CSC, que utiliza praticamente todos os sistemas da empresa para
transações financeiras, contábeis, fiscais e de recursos humanos.
“Tecnologia você consegue mágicas. A empresa ABC ela é muito grande e demorou
muito para fazer essa integração sistêmica das três plataformas. Isso os últimos três
presidentes confessam que houve uma demora muito grande.” (ENTREVISTADO
3)

A Gestão do Conhecimento do CSC estaria mais avançada e talvez em um patamar de
excelência mais elevado se a integração sistêmica ocorre mais rapidamente, gerando sinergia,
minimizando o retrabalho, mitigando os riscos e padronizando os procedimentos sistêmicos
internos. Por isso, apesar de todos os recursos e informações que a organização tem, um dos
respondentes enfatiza que a tecnologia e a comunicação não alimentam diretamente a Gestão
do Conhecimento. Existe a necessidade de todos os funcionários saberem a importância da
comunicação e da tecnologia para fazer o uso, a disseminação e o gerenciamento do
conhecimento, de forma a se responsabilizarem pelas informações geradas e distribuídas.
“Eu acho que a empresa tem canais um bons de comunicação como, por exemplo, a
TV da empresa ABC que tenta, pelo menos da nossa parte CSC, propagar as
informações. Só que a gente percebe que a informação que a gente passa para uma
loja, para um escritório, só que aquilo ali não é multiplicado, aquela informação não
é dada sequência. Então para mim não chega a ser gestão do conhecimento. A
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comunicação ela acontece, mas a gestão do conhecimento na sequência não
acontece.” (ENTREVISTADO 5)

Deste tópico podemos compreender que a tecnologia e a comunicação tem papel
essencial para a gestão do conhecimento. Porém a integração sistêmica ainda precisa
acontecer de forma completa para ter melhor utilização das informações contidas nessa
tecnologia. E também se percebe que as duas ferramentas não são o caminho direto para a
Gestão do Conhecimento. É necessário saber a importância da Gestão do Conhecimento,
executá-la de forma a acompanhar e regulamentar o conhecimento da companhia e a
tecnologia e a comunicação vêm como atores para a facilitação do conhecimento.

4.7.4. Governança e Transferência de Conhecimento

Como você, funcionário da empresa, contribuiria para melhor transferência e gestão
do conhecimento e da inteligência para a companhia? Essa foi a pergunta feita aos
entrevistados com o intuito de obter a capacidade de transferência do conhecimento e da
governança em construir as atribuições, papéis e responsabilidades dos atores e dos
stakeholders. Algumas perguntas anteriores falavam sobre a transferência do conhecimento
dos indivíduos e das atividades. Esta pergunta é similar e retoma após os respondentes já
terem feito algumas avaliações em outras perguntas sobre estratégia, tecnologia,
comunicação, ferramentas, conhecimento alocado em processos e em pessoas. O objetivo é de
identificar as transferências do conhecimento de pessoas e processos para documentos e
registros. A governança apoia para a organização e a regulamentação dos papéis e
responsabilidades dentro do CSC, garantindo a comunicação e a atualização de conhecimento
estratégico entre os gestores e líderes. Terra e Almeida (2008, p.8) comentam que “Uma vez
implementados os processos e as ferramentas, também é necessária uma governança bem
estabelecida para garantir aderência aos novos processos, políticas e normas.”.
Como resultado das análises os principais termos encontrados foram:
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 Comunicação
 Conhecimento
 Forma
 Empresa
 Transcrever
 Documentação
 Experiência
 Gestão

As palavras demonstradas acima transmitem as principais ideias dos respondentes que
explicaram a sua contribuição com relação à transferência de conhecimento e as atribuições
dos gestores com relação à governança executada no cotidiano dos gestores e líderes.
O modelo de negócio do CSC funciona de forma diferenciada do modelo da empresa e
possui uma facilidade maior em gerar os dados e transferir o conhecimento. Para o CSC é
mais fácil o entendimento e a aceitação de normatização da governança e a transferência de
informações e conhecimento da estratégia da companhia. A divulgação de informações do
CSC é feita de forma ágil e prática, sem empecilhos ou dificuldades impostas. A comunicação
do CSC possui espaços interessantes atualmente, como um boletim semanal disponível na
intranet, espaço para comunicação com as unidades e com os escritórios diretamente do CSC.
Outra forma de comunicação é a TV que garante o atingimento do público de lojas, clubes e
CDs. É como esta e outras diversas formas de comunicação contribuem para a geração e
transferência do conhecimento do CSC.
“Mas eu abuso muito da comunicação. Eu procuro no dia a dia comunicar tudo o
que é importante e tudo que é necessário para a perpetuação do negócio. Então tudo
o que eu conheço do negócio eu transmito para as lideranças e dependendo do que
for eu transmito diretamente para as pessoas que executam. [...] Porque eu tenho
consciência de que a maior parte das coisas que eu conheço aqui servem para aqui,
servem para esse negócio. [...] Então um exemplo bem pragmático é que eu tenho
reunião diária com as lideranças da minha área, e também do CSC, a gente
(gerentes) faz a reunião diária com o nosso diretor e ali é uma grande oportunidade
de comunicar tudo o que é impactante na nossa área e nas demais áreas do CSC.”
(ENTREVISTADO 1)

Outra importante etapa do conhecimento juntamente com a transmissão é a
armazenagem do conhecimento. Para o modelo de negócio do CSC a transmissão do
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conhecimento é essencial para a longevidade do formato, mas além da transmissão se não
houver a armazenagem o conhecimento existirá em curto prazo, sem sua melhor distribuição e
perpetuação ao longo do tempo. Surge nas palavras dos respondentes dicas sobre a
contribuição que pode oferecer para a geração e transmissão do conhecimento:
a) Vivencie e compartilhe as experiências com outras pessoas;
b) Comunique, converse, contribua com as pessoas independentemente de qual área ela
atua na organização;
c) Não centralize o conhecimento: faça com que colegas acompanhem o seu trabalho,
mantendo-os atualizados das atividades;
d) Dê autonomia e responsabilidade dirigida para as pessoas;
e) Crie um legado nas pessoas, inclusive com foco do plano de sucessão;
f) Dê ferramentas e treinamento às pessoas;
g) Mantenha a rotatividade dos funcionários e das atividades exercidas (Job Rotation);
h) Atualize as informações em documentos e sistemas disponíveis;
i) Crie backup das informações e documentos;
j) Exija a padronização da documentação e dos serviços prestados pelo CSC;
k) Governança estrutura que regulamente as informações geradas em documentos,
sistemas e comunicação, garantindo a segurança e o gerenciamento das informações
operacionais e estratégicas.

“É manter a informação sendo replicada dentro da área, dentro da empresa, é não
manter a centralização da informação em mim, digamos assim.” (ENTREVISTADO
4)
“[...] a minha contribuição é ser chata para garantir uma documentação padrão do
CSC, que eu acho que por eu estar aqui desde o início do CSC, uma das coisas que
eu sempre exigi muito essa questão de documentação. Claro que a gente pode fazer
mais, acho que tem pontos que acabam ficando muito na nossa cabeça no dia a dia,
mas que por muitas vezes é difícil de transcrever porque é uma situação e aqui a
gente está muito atrelado a situações, varejo, super dinâmico.” (ENTREVISTADO
5)

Estes itens são essenciais para o sucesso do conhecimento utilizando-se de: históricos,
dados, documentos, backup e pessoas com experiência. Exercendo esse leque de dicas e
desenvolvendo a Governança, a empresa tende a se aproximar da ascensão da sua gestão do
conhecimento.
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4.7.5. Potenciais e Fraquezas da Gestão do Conhecimento no CSC

O último item contemplado nos elementos da Gestão do Conhecimento foi
desenvolvido com o objetivo de entender por meio dos entrevistados quais são os grandes
potenciais e as fraquezas – ou possibilidades de melhoria – da Gestão do Conhecimento que a
empresa possui em seu CSC. De certa forma é conhecer o potencial da Gestão do
Conhecimento através da opinião dos respondentes quanto ao nível de satisfação com as
práticas ocorridas atualmente nas áreas do Centro de Serviços. Antes de analisarmos os itens
apontados pelos entrevistados, listamos abaixo as principais palavras utilizadas nas respostas:
 Conhecimento
 Gestão
 Capacidade
 Processo
 Projeto
 Modelo
 Mudanças
 Acompanhamento
 Atualizar
 Competência
 Comunicação

Citamos a seguir os principais pontos identificados pelos respondentes e através
deles desenvolveremos a análise dos potenciais e das fraquezas:
1. Potenciais da GC no CSC:
a) Comunicação: atualização das informações frequentemente;
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b) Área de Gestão de Serviços, focada na atualização e manutenção do CSC,
fazendo a Gestão do Conhecimento dos documentos e informações
fundamentais do CSC;
c) Arquivo de dados e documentos sobre o CSC;
d) Disciplina: controle dos serviços prestados através da documentação, pelos
Acordos de Níveis de Serviços (ANS) e Acordo de Níveis Operacionais
(ANO);
e) As pessoas que trabalham no CSC: com perfil adequado a cultura da
empresa e diferenciado no conhecimento dos processos do CSC;
f) Implantar a informação das pessoas nos documentos e processos. O CSC
incentiva isso;
g) A capacidade de construir a gestão do conhecimento.
2.

Fraquezas da GC no CSC:
a) Incapacidade de acompanhar todas as mudanças da empresa;
b) Conscientização a atualização dos documentos e recursos disponíveis para
a Gestão do Conhecimento;
c) Conscientização dos funcionários a sair da sua comodidade, que engessa o
modelo, e partir para um modelo onde as pessoas pensem, reflitam e
gerenciem seu modelo.
d) Centralização de informações e conhecimento;
e) Ausência da manutenção da gestão do conhecimento, de acordo com a
agilidade que o negócio exige.

Após as análises realizadas sobre os principais potenciais e fragilidades da Gestão do
Conhecimento no CSC, faremos algumas considerações. Primeiramente a comunicação é um
dos potenciais citados por um dos respondentes que a destaca da seguinte forma:
“Os pontos fortes que eu enxergo é, vou dizer que todos eles decorrem da
comunicação. Eu acho que o modelo de um CSC que determina como premissa
reuniões operacionais diariamente, reuniões de lideranças diariamente, esse modelo
contribui muito para gestão do conhecimento. [...] E a partir dessas reuniões a
discussão sobre o melhor caminho a seguir, a melhor decisão a se tomar para se
resolver um problema ou para se melhorar um processo. (ENTREVISTADO 1)

A comunicação é vista como a forma mais rápida de se trocar informações e
conhecimentos com o objetivo de atualizar a todos os envolvidos. No formato do CSC muitas
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reuniões são feitas e a consequência disso é o alinhamento entre os gestores e líderes do
Centro de serviços, contribuindo muito para a agilidade das operações que é necessário para
este modelo. De certa forma o que a comunicação favorece a atualização de informações, ela
desfavorece no fato da manutenção dos dados nos documentos. Assim o impacto é a demora e
a desatualização no conhecimento em documentos físicos do CSC.
Outro potencial valorizado pelos entrevistados é a área de apoio do CSC, Gestão de
Serviços, que acompanha os processos e serviços, revisa os dados, atualiza os documentos,
gerencia o sistema de chamados do CSC, entre outros serviços. Por isso a Gestão de Serviços
foi valorizada, porque apoia os funcionários e impulsiona para o desenvolvimento dos
processos e melhoria nos serviços:
“O forte eu acho que é a gente ter o time próprio de Gestão, que mantém o material
todo lá, nos auxilia no desenho dos processos e como eles tem que funciona em
manuais. Acho que esse é o ponto forte, a gente ter este arquivo. (ENTREVISTADO
2)

Sobre os potenciais elencados pelos entrevistados e o modelo de CSC, identificamos a
disciplina como uma vantagem adquirida pela empresa graças à implantação do CSC. Por isso
a valorização dos funcionários, após três anos de implantação, sobre a disciplina exigida
dentro da companhia chama a atenção, pois é valorizada entre eles.
“Então, pontos fortes são muitos. Vamos por partes. A disciplina do CSC, eu acho
que ela agrega muito na gestão do conhecimento. Ela nos ensina a ser disciplinados.
Trabalhar com processos, que são as nossas atividades, trabalhar com prazos, ANS
(Acordo de Nível de Serviço), ANO (Acordo de Nível Operacional) e as pessoas,
isso é imprescindível. (ENTREVISTADO 3)

Para encerrar a análise dos potenciais, identificamos que os respondentes apontam a
construção da gestão do conhecimento como uma vantagem do CSC e também a centralização
do conhecimento das operações e dos documentos físicos nos arquivos da Gestão de Serviços.
“E o ponto forte é a gente conseguir implantar a informação das pessoas de “você
não precisa guardar o conhecimento, você tem que compartilhar o conhecimento
justamente para que você cresça.” Acho que isso é um ponto forte que a gente está
conseguindo implantar nas pessoas. O CSC incentiva isso. Eu acho que o nosso
ponto forte está fazendo a gente quebrar esse ponto forte que a gente tem.”
(ENTREVISTADO 4)
“Ponto forte é que a gente constrói a gestão do conhecimento.” (ENTREVISTADO
5)
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Analisaremos agora as fraquezas identificadas no CSC. A incapacidade de
acompanhar as mudanças do CSC e da empresa na velocidade certa, que seria de antecipar o
recebimento das informações, antevendo as situações e as tendências. O respondente cita
principalmente a incapacidade instalada e tecnológica.
O ponto fraco que eu enxergo na gestão do conhecimento do CSC eu vou citar a
nossa incapacidade de acompanhar as mudanças de processos que existem na
companhia como um todo. [...] um ponto que deve ser trabalhado insistentemente,
diariamente, para que a gente amplie a nossa capacidade de acompanhamento e de
resposta às demandas que surgem de processos e projetos. [...] falta de capacidade
instalada ou falta de capacidade tecnológica. [...] para gente responder no tempo que
as mudanças requerem.” (ENTREVISTADO 1)

Mais um fator importante citado pelo Respondente 2 que fragiliza as capacidades da
Gestão do Conhecimento no CSC é a conscientização das pessoas para manter atualizada as
informações e o conhecimento nos documentos físicos da companhia.
“E eu acho que o ponto fraco é a gente conscientizar que todo mundo tem que
manter este registro lá atualizado. E a gente ainda não conseguiu comunicar para
todo mundo que tem que acontecer de qualquer forma e isso acontece em nossas
áreas mesmo.” (ENTREVISTADO 2)
O ponto a melhorar é fazer com que as pessoas saiam do “quadrado” em que elas
vivem e que acabem com o engessamento do modelo, sem quebras as regras da
empresa.” (ENTREVISTADO 3)
“Ponto fraco é a gente não dá a manutenção da gestão do conhecimento.”
(ENTREVISTADO 5)

Percebe-se que a opinião sobre a falta de atualização dos documentos no CSC é
frequente e possui um modo cultural e do ramo do varejo que faz com que as mudanças
ocorram rapidamente e consequentemente dificultam as possibilidades de acompanhamento
direto. E como último tópico percebido pelos entrevistados temos como fraquezas os
funcionários que centralizam as informações como forma de garantia. O conhecimento e a
informação retido não são formas de garantia de um emprego, é uma visão míope utilizada
por muitas pessoas. Segue a opinião do respondente:
“As pessoas pensam que a “informação sair de mim é muito ruim”. Eu acho que é
algo com que faz que as pessoas não compartilhem o conhecimento.[...] Porém a
pessoa acha que tem que guarda aquela informação. Então eu acho que isso é um
ponto muito fraco que a gente tem isso, independente do CSC, onde for.”
(ENTREVISTADO 4)
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O conhecimento é fonte de desenvolvimento e crescimento. Se o funcionário do CSC
retém informações para si e não transfere e nem divulga, acaba comente dois equívocos: não
adquire mais conhecimento e é identificado pela companhia como um colaborador que não
está adaptado ao modelo.

4.8. APLICABILIDADE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CSC

Com este questionamento foi projetado a obtenção de informações sobre a
aplicabilidade do modelo de Gestão do Conhecimento no CSC. A ideia foi perceber dos
entrevistados o quão é utilizado a Gestão do Conhecimento e se realmente ela é um
diferencial do Centro de Serviços, porque alguns modelos de outras empresas não aplicam no
projeto de um CSC as práticas de GC. Para este Centro de Serviços foi desenhado no projeto,
dentro da área de Gestão de Serviços o modelo de Governança e Gestão de Conhecimento. A
GC planejada tinha o desenho de fazer a Gestão Documental, a Gestão das informações e
indicadores e a Gestão do Conhecimento como forma de acompanhar as informações
estratégicas e dar suporte à Diretoria quanto às atualizações e à geração dos dados para
tomada de decisão. Conforme Magalhães (2013, p.165) afirma que as informações e o
conhecimento são os insumos para o planejamento estratégico e a comunicação necessária
para o atingimento da excelência na gestão de um centro de serviços compartilhados.
Desta forma os principais termos localizados na análise lexical foram:
 Conhecimento
 Gestão
 Modelo
 Atividade
 Processo
 Controle
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 Acompanhar

Todos os respondentes afirmam que a Gestão do Conhecimento é aplicável no modelo
do CSC, alguns até afirmando a necessidade de se ter a GC como estrutura básica para a
construção e manutenção do CSC.
“[...] um CSC não está baseado em pessoas, está baseado em processos. Se eu não
garanto que as pessoas transmitam o conhecimento, eu não garanto isso como
liderança que as pessoas façam backup desse conhecimento da forma mais ampla e
mais segura, de modo que qualquer outra pessoa possa executar aquelas tarefas,
aquelas atividades, eu não garanto o modelo de um Centro de Serviços
Compartilhados. [...] Então eu acredito que mais do que aplicável, a gestão do
conhecimento é uma ferramenta indispensável para continuidade, para existência de
um CSC.” (ENTREVISTADO 1)

Outra forma de abordar a GC é utilizando como pré-requisito do sucesso do CSC.
Visto como forma básica para gerir o conhecimento, necessária para a construção do CSC e a
possibilidade de alavancagem projetada de crescimento para os anos seguintes. Sem o modelo
de Gestão do Conhecimento esta ideia não é possível ser avaliada, de acordo com a opinião do
Entrevistado 5, em virtude da complexidade do conhecimento e informação de um Centro de
Serviços e considerando que para o crescimento do CSC um dos requisitos é a maior agilidade
conforme o tempo para absorver mais demandas provindas do corporativo.
“Ela é um pré-requisito do CSC. Então ela é necessária. Se eu enquanto CSC não
tenho gestão do conhecimento desvinculando de pessoas eu não estou aplicando o
modelo CSC, eu estou fazendo centralização.” (ENTREVISTADO 5)

Nesta questão não tivemos divergência nas opiniões e pelo contrário, as falas se
complementaram no intuito de preservar a GC implantada no CSC e utilizar ela cada dia mais
como meio de obtenção de conhecimento estratégico. É correto afirmar que, para essa
obtenção, antes disso todos os passos de: criação, coleta, sistematização e transmissão da
informação devem ser cumpridos por todos os níveis hierárquicos da empresa. Desta forma
consegue manter um controle de informações e a base para o conhecimento estratégico.
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4.9.

INFLUÊNCIA

DO CSC

NA EXCELÊNCIA

DA

INFORMAÇÃO E DO

CONHECIMENTO

“Para alcançar a excelência é primordial que as pessoas estejam plenamente
informadas. Mas isso apenas não basta. É necessário que a informação seja analisada e
principalmente, transformada em conhecimento para que possa ser compartilhada e revertida
em ativos para a organização.” (MAGALHÃES, 2013, p.165). Sobre esta afirmação de
Magalhães (2013) formulamos a última pergunta do questionário: você acredita que o CSC
influencia na excelência da informação para geração do conhecimento da empresa? O
fundamento para esta pergunta foi coletar dos respondentes se a informação e o conhecimento
gerado hoje no CSC já são considerados em um nível de excelência para a empresa. De certa
forma esta pergunta vem de encontro à ideia de entender a maturidade das informações
geradas e transmitidas pelo CSC e saber se o Centro de Serviços já é considerado um gerador
de conhecimento para a companhia como formador de opinião e ideias para as estratégias, e
não somente a mera divulgação de informações. As palavras mais evocadas e observadas na
análise lexical foram:
 Conhecimento
 Informação
 Empresa
 Excelência
 Gestão
 Estratégia
 Processo
 Inteligência
A avaliação da maioria dos entrevistados remete para a ideia que o CSC é um
provedor de excelência na informação e do conhecimento para as áreas clientes como
corporativo, inclusive é relatado o CSC como fonte de informação para a presidência da
empresa nível Brasil e nível Global.
“Recentemente nós tivemos aqui pessoas tanto da área internacional da empresa, a
gente recebeu também o nosso CFO internacional, a gente tem sido desafiados sobre
a nossa capacidade de gerar informações, e os nossos clientes estão muito felizes,
chegaram à conclusão que o conhecimento está aqui dentro. Então a nossa
informação aqui do CSC está baseada no conhecimento que foi construído ao longo
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desses três anos. Então a nossa empresa conta com uma base sólida de informações
[...] O nosso vice-presidente atual também chegou à conclusão de que no CSC a
informação e o conhecimento superaram a expectativa inclusive do corporativo.
Então eu não só acredito que a gente influencia, mas eu tenho evidências de que a
gente provê essas informações e esse conhecimento [...] a gente não só influencia
como a gente gera conhecimentos e informações importantes para a tomada de
decisão pelos nossos executivos.” (ENTREVISTADO 1)

Conforme análise do Entrevistado 1 o CSC já possui visão crítica sobre o
conhecimento da companhia que tramita pelo CSC. Desta forma o Entrevistado também
afirma que o CSC possui uma Gestão de Conhecimento que administra esses conhecimentos
estratégicos. Na visão do Entrevistado 3 a empresa nível Brasil não atua hoje sem observar os
números e as informações geradas pelo CSC. Por esse motivo que é entendido que o CSC
influencia diretamente na excelência da informação e conhecimento da empresa. O Centro de
Serviços possui um limitador de decisões, pois as definições estão na competência do
corporativo, mas é correto afirmar que o CSC, por meio de conhecimento transmitido para o
corporativo, embasa as decisões de forma que se tornem mais assertivas.
“Quem faz o processo transacional são os assistentes, analistas, alguns
coordenadores, e os gerentes e o diretor pegam essas informações em uma
informação macro e entregar lá para o corporativo. O que eu acho legal é que não se
toma nenhuma decisão estratégica na empresa sem antes olhar os números do CSC.
É isso que eu falo que influencia. A gente pode não ter o poder de decidir, mas cada
informação que a gente dá para eles faz com que eles tomem as decisões mais
acertadas.” (ENTREVISTADO 3)

O Entrevistado 5 com uma visão mais realista e focada em excelência da gestão do
conhecimento ressalta que o CSC após três anos não possui ainda a completa aceitação do
cliente e que por isso as informações do CSC ainda não são criadas e aproveitadas com o
nível de excelência que já deveria estar.
“Influencia, mas o CSC ainda é uma pequena parte, por mais que já tenham se
passados três anos e meio ainda está em fase de aceitação. Eu acho que pelo CSC
pedir um pouco mais sobre a gestão do conhecimento ainda é considerado um pouco
de burocracia, tendo em vista que o varejo e a empresa ABC aqui no Brasil nunca
tiveram isso. Então a gente está em três anos e meio tentando mudar uma cultura de
quinze anos e isso é bastante difícil. Mas eu acho que influencia, eu vejo que
influencia cada vez mais forte, mas eu acho que influenciaria ainda mais se nós aqui
dentro

mantivéssemos

(ENTREVISTADO 5)

essa

gestão

do

conhecimento

mais

atualizada.”
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A Gestão do Conhecimento do CSC, na visão do Entrevistado 5 é percebida como
burocrática pois nos quinze anos que a empresa opera no Brasil, ela não teve este conceito de
Gestão do Conhecimento aplicado antes do CSC. Então a percepção é de que o CSC é que
complexou a operação. Mas a ideia não é esta, o conceito de Gestão do Conhecimento é a
padronização, documentação e tangibilização do conhecimento de forma a assegurar para a
companhia que o conhecimento está permanecendo na organização e que a perda de dados e
conhecimento é mitigada progressivamente.

Ao final de todos os resultados obtidos por meio das entrevistas, observações e
análises documentais, estes foram unificados em uma tabela, conforme Quadro 8.
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Quadro 8 – Tabela de síntese dos resultados
Fonte: pesquisadora (2013)
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5. DISCUSSÕES FINAIS

Diante do que foi proposto para este estudo de aplicação de Gestão do Conhecimento
às práticas de um CSC no setor do Varejo, podemos dizer que o objetivo de análise deste
estudo foi atingido com êxito. Para este atingimento utilizaram-se as pesquisas sobre o
conceito e as diversas formas de representação da Gestão do Conhecimento, Gestão da
Informação e Centro de Serviços Compartilhados. Identificaram-se as formas de
conhecimento e informação, dentro da empresa e do CSC. Utilizaram-se das entrevistas feitas
com a utilização do protocolo para a percepção da aplicação da Gestão do Conhecimento na
empresa e no CSC. Avaliaram-se os resultados obtidos das entrevistas e das análises feitas
com base nestes questionamentos, traduzindo a realidade vivenciada pela companhia e pelo
CSC, e captando de que forma o CSC com a sua Gestão do Conhecimento contribuem para a
organização.
A Tabela de Síntese de Resultados (apresentada no Quadro 8 do Capítulo 4) foi criada
para a demonstração simplificada de todos os resultados e conclusões encontradas nas
análises. Alguns resultados serão salientados diante de todos os demais resultados
apresentados, tais como: a existência das práticas da Gestão do Conhecimento na empresa e
principalmente no CSC; a criação, coleta, sistematização, transferência e armazenamento do
conhecimento; a aplicabilidade da Gestão do Conhecimento no CSC do setor do Varejo.
No primeiro resultado se torna evidente a existência das práticas da Gestão do
Conhecimento na empresa e principalmente no CSC. Talvez as práticas não se apresentem nas
formas exatas do conceito da Gestão do Conhecimento, mas de forma a manter o
conhecimento em grande parte tangibilizado e transferi-lo entre os funcionários por meio de
ferramentas de comunicação e da rotatividade de atividades.
É possível identificar nas rotinas dos funcionários do CSC o ciclo de Gestão do
Conhecimento trazido por Benedetti e Janissek-Muniz (2009, p.2) que afirmam que a Gestão
do Conhecimento é composta de etapas como: criação, coleta, sistematização e transferência
de conhecimento dentro da organização para transformá-los em ativos da empresa. Na
organização pesquisada foi possível compreender as maneiras utilizadas para a criação do
conhecimento, as formas de coleta para a organização do conhecimento.
Houve a oportunidade por meio dos questionamentos definidos de se captar qual a
forma de organização e sistematização do conhecimento. Muitas ferramentas sistêmicas são
utilizadas para a informação, mas a empresa não tem um sistema para o conhecimento, então
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muitas ferramentas para geração de documentos físicos e virtuais em servidores são
atualmente utilizadas na companhia. Nas mesmas ferramentas de sistematização do
conhecimento são utilizadas para o seu armazenamento. E o último item para o encerramento
do ciclo da Gestão do Conhecimento identificado na empresa, a transferência é muito
exercida na companhia, mas o que é possível concluir que opta-se na maioria dos casos pela
transferência informal e desta forma coloca em risco o conhecimento da empresa , podendo
perder-se ao longo do tempo. É possível entender que uma única forma de transferência
compromete a Gestão do Conhecimento e neste caso especificamente pode vir a colocar em
risco o modelo de Centro de Serviços Compartilhados.
Podemos compreender ao longo da pesquisa o quanto a Gestão do Conhecimento é
aplicável ao Centro de Serviços Compartilhados, principalmente se tratando de uma empresa
do setor do Varejo onde a velocidade de informações e o dinamismo no conhecimento são
essenciais para o modelo de negócio. A Gestão do Conhecimento é apresentada inclusive
como um pré-requisito para a construção, manutenção e crescimento potencial do CSC. Dos
entrevistados com visão mais visionária captamos a disposição para pensar no futuro do CSC
com o foco de ser a fonte da Gestão do Conhecimento estratégico da empresa nível Brasil,
mas sendo provedor de conhecimento para área estratégica nacional e internacional. Também
se compreende por meio das entrevistas que para atingir esse objetivo o CSC precisa
aprimorar suas práticas de Gestão do Conhecimento e investir em um sistema que apoie as
práticas e quantifique a GC.

5.1. LIMITAÇÕES

Foram encontradas algumas limitações ao longo do estudo e outras eram conhecidas
em virtude da metodologia adotada para a pesquisa. Uma das limitações que foram
identificadas durante a pesquisa foi a ausência da aplicação de um piloto nas entrevistas. Por
causa dessa ausência não houve a oportunidade de realizar ajustes no protocolo de
questionamentos aplicados nas entrevistas. Outro fator impactado foi a seleção dos
entrevistados que não foi ajustada no decorrer da pesquisa por ter sido identificado o ajuste
somente na análise de resultados.
Sobre as limitações já conhecidas destacamos a metodologia da pesquisa que foi de
caráter descritivo exploratório, limitando-se ao contexto da empresa pesquisada. Outro fator
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limitador foi a dificuldade de obter dados quantitativos para a mensuração de conhecimento
na companhia. A empresa não possui uma plataforma sistêmica de gestão do conhecimento e
também não tem nenhuma geração padronizada e confiável de dados quantitativos sobre a
Gestão do Conhecimento.

5.2. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO NO CONTEXTO ACADÊMICO

Este trabalho proporciona algumas contribuições não somente para o contexto
acadêmico como também traz para a empresa pesquisada e a pesquisadora. Para a academia a
contribuição amplia a visão sobre o ambiente organizacional e apresenta um formato
diferenciado para se estudar sobre Gestão de Conhecimento. Aplicam-se os conceitos de
Gestão do Conhecimento em um ambiente diferenciado presente em algumas empresas, com
o perfil organizacional padronizado e com propósitos específicos, chamado de Centro de
Serviços Compartilhados.
Juntamente com as contribuições para a academia temos os benefícios gerados para a
empresa que foi pesquisada. Este trabalho oferece a empresa uma visão atual sobre a situação
da Gestão do Conhecimento no ambiente do CSC. Desta forma possibilita à empresa a leitura
das análises feitas e os resultados obtidos para utilizar da melhor forma dentro da organização
em prol da melhoria e manutenção da Gestão do Conhecimento do CSC.
Para a pesquisadora a contribuição foi além das expectativas, pois deu acesso aos
conceitos como: Informação, Inteligência, Processo de Aprendizagem, Conhecimento, Gestão
de Conhecimento e permitiu adquirir o conhecimento. Além disso, a pesquisa possibilitou o
contato com os entrevistados de forma a compreender a importância dos métodos e das
formas de pesquisa e também entender mais sobre a importância do estudo acadêmico.
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5.3. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

As sugestões para futuros estudos são de uma nova aplicação do protocolo na mesma
empresa após um período de seis meses da primeira aplicação para identificar a variação da
pesquisa e estudar com mais profundidade os tópicos abordados neste trabalho. Outra
sugestão seguindo o mesmo contexto é a aplicação do protocolo desenvolvido em outros CSC
de outras empresas do setor do Varejo. Assim ampliamos os resultados da pesquisa, de forma
a validar ou até mesmo cancelar a pesquisa, além de reduzir as limitações deste primeiro
trabalho aplicado.
Outra sugestão muito apropriada para este CSC pesquisado é o estudo de implantação
de novas tecnologias como um sistema de Gestão do Conhecimento, de modo a comprovar ou
não a melhoria qualitativa e quantitativa das práticas da Gestão do Conhecimento. Nesta
sugestão também se reduz as limitações deste trabalho aplicado, pois haveria informações
quantitativas a serem estudadas.
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