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RESUMO 
 

 

A questão do conhecimento vem se tornando cada vez mais relevante e geralmente 

está atreladaà vantagem competitiva. Neste sentido o estudo explorou o processo 

de transferência de conhecimento, focando no conhecimento explícito, abordando 

ainda a questão do ambiente organizacional (interno e externo), e sua influencia no 

processo do conhecimento organizacional.A pesquisa buscou evidenciar e descrever 

como se dá o processo de transferência do conhecimento na empresa estudada. Em 

relação ao referencial teórico a base do estudo foi pautada nos conceitos de Nonaka 

e Takeuchi (1997), por outro lado vale a pena destacar a participação de Davenport 

e Prusak (1998) e DiMaggio e Powell (2005).A organização, Brasil Supply S.A. é 

uma empresa brasileira de capital fechado com sede em Vitória/ES e com filiais em 

cinco estados, tendo como foco a prestação de serviços logísticos, de meio 

ambiente, de fluidos e de navegação para o setor de óleo e gás.A pesquisa, 

descritiva de abordagem qualitativa, foi desenvolvida através de um estudo de caso 

único. Ao final da pesquisa conclui-se que o processo de transferência do 

conhecimento apresenta boa fluidez, comprovado principalmente pelos treinamentos 

e “trocas” entre as equipes, sendoimportantecitar também que a Brasil Supply é um 

agente receptora de conhecimento de seu principal cliente. 

 

 

Palavras Chave: dados, informação, conhecimento, transferência do conhecimento 

e vantagem competitiva. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Thequestion of knowledgeis becomingincreasingly importantand is usuallylinked 

tocompetitive advantage.In thissense, thestudy exploredthe process ofknowledge 

transfer, focusing on explicit knowledge, evenaddressingthe questionof the 

organizational environment(internal andexternal), andits influence on theprocessof 

organizational knowledge.The research sought toshowand describeto us 

theknowledgetransfer processin the companystudied.In relation tothetheoreticalbasis 

of the studywas basedon the concepts ofNonakaand Takeuchi(1997), on the other 

handit is worth highlightingthe participation ofDavenport andPrusak(1998) 

andDiMaggioand Powell(2005).The organization, Brazil SupplySAisaprivately 

heldU.S. companybased inVitória/ES andwith branchesin five states, focusing on the 

provision oflogistics services, environment, fluidand navigationforthe oil andgas.The 

research,descriptivequalitative approachwas developed throughasingle case study. 

At theend of the studyconclude thatthe processof knowledge transferhas 

goodfluidity,especially truefortraining and"exchanges"between the teams, 

isalsoimportant to mentionthatBrazilSupplyis an agentofreceivingknowledge ofits 

main client. 

 

Keywords: data, information, knowledge, knowledge transfer and competitive 

advantage. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Nos últimos 16 anos o Brasil obteve significativos avanços econômicos, 

atingidos após a consolidação do Plano Real. A estabilidade econômica, 

consolidada através de uma política austera de câmbio, processo de desestatização 

e controle fiscal, controlou de maneira determinante o maior inimigo do Brasil até 

então - a inflação.  

A estabilidade econômica,assim como aexplosão do comércio 

internacional,foi primordial para tornar o mercado brasileiro atrativo para investidores 

e grandes conglomerados internacionais. Neste sentido, o Brasil despontou como 

nação emergente, fazendo com que o setor de petróleo, impulsionado pelo 

crescimento econômico, obtivesse crescimento acima da média.  

Para comprovar este fato, cabe ressaltar que o produto interno bruto (PIB) 

cresceu em média 4.2%nos últimos cinco anos,de acordo com dados do Ministério 

da Fazenda. Já o setor de petróleo alcançou um crescimento de 9,1% na 

produção,secomparado apenaso período entre o mês de dezembro de 2009 e 

dezembro de 2010, conforme dadosda Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), de 2000 a2008,a produção 

anual em barris em todo o território nacional, considerando tanto a produção 

onshore (aquela realizada em terra) quanto ao offshore (realizada no mar), teve um 

incremento de aproximadamente 47%. 

Um marco importantepara o incremento da atividade petrolífera ocorreu em 

1997 com abertura do setor, instituído através da chamada "Lei do Petróleo" (de n° 

9.478/97),quando a Petrobras deixou de possuir exclusividade de exploração, sendo 

permitida a empresas privadas a concorrência para a exploração de campos de 

combustíveis fósseis. 

Costa e Lopes (2010) destacaram que a partir de 1999 houve um incremento 

na formação de consórcios internacionais para participação de licitações para 

exploração de blocos. Essa ocorrência está intimamente relacionada à abertura do 

mercado brasileiro de petróleo, conforme destacado anteriormente. 

No caso especifico do Brasil, a área de logística, relacionada ao petróleo, é de 

extrema importância, haja vista a predominância de produção em alto mar. 

Para acompanhar estes resultados houve a necessidade de se desenvolver a 
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capacidade de atendimento logístico, não relacionado apenas a transporte, mas 

também à infraestrutura instalada no País,que onera a produção, aumenta os custos 

e diminui a competitividade.  

As empresas do País precisaramequilibrar as dificuldades estruturais com as 

oportunidades propiciadas pela estabilidade econômica e o consequente 

crescimento.  

Para competir de forma direta com grandes conglomerados internacionais, 

geralmente de capital privado, as empresas brasileiras foram conduzidas de forma a 

aprimorar sua gestão e especificamente a atentar para aspectos e custos logísticos, 

o que, consequentemente, possibilitou o desenvolvimento de fornecedores. Esse 

fator permitiu que pequenas e médias empresas, até então deixadas em segundo 

plano, pudessem adentrar esse rico e promissor setor.A grande questão para tais 

empresas seria como competir com os grandes conglomerados empresarias, 

garantindo a sustentabilidade dos negócios futuros.Fleury (2010) ressaltou que a 

partir da década de 1990, a logística começou a ser encarada como uma ferramenta 

estratégica no Brasil. 

O crescimento do mercado, aliado ao aumento da competição entre as 

organizações, levou as mesmas para um processo contínuo de busca por vantagens 

ou diferenciais. As vantagens que anteriormente eram consideradas duradouras, 

agora, já surgem com prazo para serem eliminadas ou substituídas. As vantagens, 

anteriormente atrelada a ativos tangíveis, vem sistematicamente sofrendo alterações 

ao longo dos últimos anos, migrando o foco e as atenções para itens de difícil 

mensuração e atribuição de valor, os ativos intangíveis.  

Nesse contexto, as empresas carecem de desenvolver e implementar novas 

capacitações, sendo indispensável a capacidade da organização para se adaptar e 

inovar.Aspectos como gestão de serviços e o processo de criação do conhecimento 

organizacional ganham importante destaque na organização. Drucker (1991) 

destacou que as melhorias no processo de gestão decorreriam da gestão do 

conhecimento eque o conhecimento deixou de ser apenas mais um recurso, tendo 

alcançado o posto de único recurso relevantepara o processo de transformação da 

sociedade industrial para a sociedade da informação. 

Para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento deve ser comparado a um 

sistema vivo, que aumenta de tamanho e se altera através da interação com o 
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ambiente. A questão do conhecimento é de extrema importância, mas sua gestão e 

aplicação não resultam de um processo fácil. 

O conhecimento, assim, deve ser melhor estudado e 

disseminado.Notadamente, atransferência do conhecimento é reconhecida como 

uma das melhores maneiras de a empresa obter diferencial competitivo.  

Para Nonaka e Takeuchi (1997), tão importante quanto compreender o 

conceito de conhecimento, é entender e gerenciar o processo de sua criação e 

transferência. O sucesso do processo de transferência do conhecimento depende 

primeiramente da intenção da empresa em promovê-lo, visto que cabe a ela 

estimular e criar condições. Neste sentido, cabe aos gestores buscar o constante 

equilíbrio de interesses, ou seja, alinhar os desejos dos colaboradores e os objetivos 

da organização.  

Esses autoresenfatizaram aindaque o conhecimento é criado e expandido 

através da interação entre as pessoas. Sendo assim, a transferência do 

conhecimento é caracterizada pelo contato ou conversão social. Merece destaque 

que, para o devido compartilhamento do conhecimento, a empresa necessita 

propiciar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, estimulando a criação e a 

inovação, motivando constantemente a equipe de trabalho e propiciando a criação 

de redes de trabalho (em que as experiências são trocadas e discutidas dentro da 

equipe).  

Fator de importância na questão do ambiente organizacionalé a cultura, que 

segundo a definição de Schein (1992), é o padrão de premissas básicas 

consolidadas por um grupo de pessoas após interações internas e externas, sendo 

um modelo passado aos demais membros da organização que representa o jeito 

correto de ser, agir e pensar organizacionalmente. 

A cultura organizacional deve propiciar ao indivíduo a segurança necessária 

para não se sentir ameaçado pelo processo de troca de conhecimento. Outra 

questão relacionada à cultura é que uma organização, para criar conhecimento, 

deve sempre manter-se atualizada, ou seja, buscar constantemente novas soluções 

e queisso pode implicar abrir mão de conhecimentos que propiciaram sucesso.  

Tendo em vista o reconhecimento por parte das organizações e dos 

estudiosos de que o processo de transferência do conhecimento propicia vantagens 

diversas, como valorização da marca e consequente manutenção do negócio, este 

estudo tem o intuito de contribuir para o enriquecimento da literatura sobre o tema 
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no setor de petróleoem empresas de serviços logísticos.  

No caso especifico do Brasil, a área de logística, relacionada ao petróleo, é de 

extrema importância, haja vista a predominância de produção em alto mar. Isto faz 

com que as exigências para os prestadores de serviços se elevem e promovam o 

desenvolvimento de toda a cadeia. 

A organização a ser estudada tem como foco a prestação de serviços 

logísticos para o setor de petróleo e gás, tendo como cliente principal a maior 

companhia do setor, a Petrobras. Este estudo buscará descrever o processo de 

transferência do conhecimento internamente, mas também sua interface com seu 

principalcliente. 

APetrobras, por ser uma empresa controlada pela União, tem por obrigação 

contratar prestadores de serviços através de processos licitatórios.Sendo assim, um 

ponto que será explorado no decorrer da pesquisa é a relação de transferência de 

conhecimento nos processos de licitação.Nas licitações há constantes processos de 

transferência de conhecimento explícito da contratante às suas contratadas.Sua 

ocorrência é comprovada através de documentações encaminhadas no edital de 

licitação, como especificações técnicas, procedimentos, normas e orientações de 

trabalho, ou seja, há uma transferência do conhecimento explícito para o explícito 

(da contratada). As contratadas, no entanto, precisam que seus colaboradores 

absorvam os conhecimentos repassados e através dessa assimilação, configura-se 

a transformação desses em conhecimentos tácitos. 

 

 

1.1  QUESTÃO PROBLEMA  

 

A questão problema deste estudo está assim formulada: 

 

Como se dá o processo de transferência do conhecimento na Brasil 

Supply? 

 

 

1.2.  OBJETIVOS 
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1.2.1. Objetivo Principal 

 

O objetivo principal deste trabalho será descrever como se dá o processo de 

transferência de conhecimento em uma empresa que opera através de contratos de 

curto prazo. 

 

1.2.2. Objetivos Intermediários 

 

• Conceituar transferência do conhecimento; 

• Descrever como se dá a troca de conhecimento com aPetrobras; 

• Levantar as políticas relativas à transferência do conhecimento e seu 

nível de formalização na empresa estudada; 

• Identificar a percepção dos colaboradores a respeitodo processo de 

transferência de conhecimento e sua interferência neste; 

• Identificar a visão dos gestores da empresa estudada, em relação ao 

tema; 

 

 

1.3 SUPOSIÇÃO  

 

A pesquisa parte da suposição que na organização estudadao processo que 

gerencia, e acompanha, a transferência de conhecimento é informal.  

Outra suposição é que o processo de transferência sofre influência direta do 

ambiente externo da organização (cliente), o que limita a autonomia da Brasil 

Supply, pois a contratante informa exatamente como os serviços devem ser 

realizados. Da mesma forma, supõe-se que as ações do cliente, desde o processo 

de licitação, restringe o surgimento de inovações no processo. 

De forma resumida, pode-se supor que a organização estudada, quando 

limitada à unidade de serviços logísticos e prestando serviços quase em sua 

totalidade para a Petrobras, acaba tornando-se uma organização igual, em menor 

escala, à contratante. 
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Em conjunto, as suposições apontadas acima levam a limitar e definir sobre 

quais condições capacitadoras serão abordadas na pesquisa. 

 

 

1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 Nos dias atuais, as empresas precisam adaptar-se às diversas mudanças em 

seu ambiente;para tanto, os modelos de gestão devem permitir a transmissão de 

conhecimentos. Este conhecimento carece de ser trabalhado e transmitido para 

organização.  

 Nonaka e Takeuchi (1997) destacaram que para a transferência do 

conhecimento organizacional se faz necessário capacitar a organização para realizar 

constantes conversões entre conhecimento tácito e explícito. 

Para a organização a ser estudada, o presente trabalho torna-se importante 

por buscar entender a transferência do conhecimento no ambiente organizacional, 

sendo que este poderá ser utilizado em processos internos na busca da geração de 

vantagens competitivas. 

Pelo fato da organização ter em sua carteirade clientes organizações com 

participação majoritária do governo, torna-se imprescindível a participaçãoem 

processos licitatórios. Desta forma caberá ao pesquisador explorar o possível 

desafio datransferência do conhecimento em uma organização cujos principais 

contratos são temporários e também como ocorre a transferência de conhecimento 

entre a organização estudada e seu cliente. Ponto relevante é que as contratações 

ocorrem através de processo de licitação, e que muitos destes são customizados 

pelaPetrobras, cabendo à contratada captar tal conhecimento. 

Outra questão de relevância é que para uma empresa que tem seus contratos 

originários de licitações, torna-se muitas vezes necessário reter colaboradores por 

um curto período, caso não surja um novo contrato. O primeiro desafio é captar o 

conhecimento a ser passadopelo cliente e o segundo é mantê-lona organização, 

mesmo tendo que conviver com possíveis reduções na equipe de apoio e com uma 

rotatividade forçada.  

Como em qualquer processo de mudança, a resistência humana pode 

influenciar diretamente no sucesso ou fracasso deste. Assim como o programa de 

aprendizagem organizacional, a transferência do conhecimento é vista por algumas 
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pessoas e/ou empresas como uma ameaça, em função do risco de fuga de 

informações. Desta maneira o estudo é importante para desmistificar o senso 

comum de que através da transferência de conhecimento pode-se aumentar a 

vulnerabilidade de perda de informações organizacionais, relacionado àpossibilidade 

desta ser repassada para outras empresas,em decorrência da rotatividade de 

pessoal. Portanto, o presente trabalho buscará identificar se existe ambiente 

propícioao desenvolvimento do processo de transferência do conhecimento na 

organização a ser estudada. 

Outro ponto relevante deriva da importância do setor de prestação de serviços 

logísticos para a economia brasileira, que, apesar das dificuldades de infraestrutura, 

continua sendo fundamental para o desenvolvimento da nação. Cabe ressaltar que 

os Estados em que estão localizadas as principais unidades operacionais da 

organização objeto de estudo, os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, são 

caracterizados pela intensidade de atividades da cadeia do petróleo.  

De acordo com o trabalho dePettersson (2005), no Brasil até meados da 

década passada havia poucos estudos acadêmicos sobre a indústria de petróleo 

egeralmente abordavam os leilões de áreas, chamadas blocos de Exploração e 

Produção (E&P). Desta forma o estudo tem importância para descrever, sob uma 

ótica diferente, uma parte do setor de petróleo. 

 

 

1.5. DELIMITAÇÕES 

 

 

1.5.1 Teórica 

 

 

 O trabalhofoi fundamentado em pesquisa bibliográfica relacionada aos temas 

enfocados no estudo: transferência do conhecimento e o setor de petróleo. Em 

segundo plano à questão da transferência do conhecimento, o estudo abordará o 

tema da cultura organizacional. 

Em relação ao tema transferência do conhecimento a pesquisa concentrou 

atenções no conhecimento explícito, dando destaque aos casos envolvendo-o como 

fonte primária, seja de explícito para explícito ou de explícito para tácito. 
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Cabe ainda destacar que a pesquisa visa descrever a existência ou não 

decondições capacitadoras, enaltecidas por Nonaka e Takeuchi (1997), para o 

processo de transferência do conhecimento. Embora estes autores apontem a 

existência de cinco condições capacitadoras (intenção, redundância, variedade de 

requisitos, autonomia e flutuação e caos criativo), duas destas não serão estudadas: 

a variedade de requisitos e a flutuação e caos criativo. 

Em relação à primeira condição não abordada na presente pesquisa, 

variedade de requisitos, a justificativa apontada é que uma de suas principais 

características são as ações criativas e a flexibilidade, condições estas contraditórias 

com a atual situação do setor de petróleo no Brasil, pelo menos no âmbito de 

empresas prestadoras de serviços logísticos, em que a empresa contratante 

(dominante no mercado) impõe suas necessidades já pré-definidas e com pouco 

espaço para criação.  

O mesmo ocorre com a flutuação e caos criativo, que têm como fundamento 

básico a interrupção de uma condição de conforto pré-existente: nessa condição, o 

indivíduo é forçado a pensar diferente do habitual, o que normalmente não ocorre 

quando as ações de mercado são concentradas em uma empresa dominante, no 

caso a Petrobras. 

Merece destaque que o tema da aprendizagem organizacional será tratado 

como um meio de se propiciar e se efetivar a transferência do conhecimento na 

empresa estudada.Assim, o estudo não aprofundará as discussões a respeito de 

aprendizagem nos níveis individuais e grupais. 

Vista a amplitude do setor de petróleo, serão abordadas nesta pesquisa 

apenas empresas de logística que prestam serviços no processo de Exploração & 

Produção (E&P). Em relação aos clientes da Brasil Supply, como a maioria dos 

contratos são firmados com a Petrobras ou suas subsidiárias, a pesquisa adotará a 

terminologia “cliente” para denominá-la.  

 

 

1.5.2Espacial 

 

 

A empresa objeto deste estudo é uma empresa com capital 100% brasileiro, 

sediada em Vitória, no estado do Espírito Santo. Foifundada no ano de 2002 e suas 
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operações se iniciaram em 2004.  

A empresa apresenta quatro centros de negócios: logística, gerenciamento de 

resíduos, navegação e industrialização de fluidos. Neste trabalho será considerado 

apenas o centro de negócios de logística e fluídos, no Rio de Janeiro e no Espírito 

Santo, assim como atividades correlatas nas demais unidades operacionais. 

 

 

1.5.3 Temporal 

 

Para delimitar o tempo de desenvolvimento da pesquisa, este ficou restrito 

entre os meses de outubro de 2010 até setembro de 2011. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O CONHECIMENTO 

 

 

No cenário organizacional o estudo do conhecimento vem sistematicamente 

ganhando força a partir do século XX. Davenport e Prusak (1998) destacam a 

importância da atualização das empresas, visto ser um elevado risco depositar todas 

as atenções a receitas de sucessos empregadas no passado, desprezando assim a 

força de transformação do ambiente. Enfatizaram ainda que o ambiente 

organizacional, competitivo e dinâmico leva as organizações a efetivamente valorizar 

a questão do conhecimento associando-o ao capital intelectual. Há empresas que se 

mantêm há décadas entre as mais valiosas do mundo, justamente por causa de 

“segredos” guardados a sete chaves e que são verdadeiros tesouros.  

Turban (2010)destaca que o conhecimento é a informação relevante e que 

pode ser acionada. 

Davenport e Prusak (1998)e Nonaka e Takeuchi (1997) sustentam que o 

conhecimento deve ser entendido como um processo, que é gerado, transformado e 

transferido continuamente. 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que as organizações devem se renovar 

continuamente, sendo o processo de transferência do conhecimento ponto 

primordial neste sentido. Para eles a organização deve interpretar que o 

conhecimento se atualiza e com isso, as organizações devem mudar, ressaltam 

assim a importância em se pensar e criar coisas novas. 

 
As empresas que dominam a agenda do conhecimento são aquelas 
que triunfarão no século XXI. Uma vez que, o conhecimento tornou-
se o mais importante fator de produção e os ativos do conhecimento 
são hoje os mais poderosos vetores de riqueza, os líderes e 
organizações que assumirem o controle de seu próprio conhecimento 
galgarão os píncaros da competição. (STEWART, 2002, p. 16). 

 

Desta forma, as organizações devem identificar a existência ou não da 

capacidade de acompanhamento das mudanças no mercado. Esta identificação 

pode ocorrer seja através da observação da concorrência ou da utilização de novas 
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tecnologias. Um dos processos mais utilizados pelas empresas, para observação, é 

o chamado benckmarking, que Bethlem (1998) definiu como a observação de 

práticas, pela gerência, para atingir o patamar da empresa observada. 

Um dos pilares do conhecimento na organização é a interação social, que 

permite não somente a transferência de conhecimento, mas também sua 

transformação em novo conhecimento. 

De acordo com Takahashi e Fischer (2007) para o que conhecimento seja 

institucionalizado na organização,tido como legítimo, necessariamente carece de ter 

aceitação, ter sido registrado e formalizado. 

Para Terra (2000), ao gerenciar o processo de criação do conhecimento as 

organizações se tornam aptas a desenvolverem competências específicas, assim 

como a implementarem ações inovadoras. 

Este estudo, portanto, adotará a seguinte definição do termo conhecimento: 

 

Mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 
para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. 
(DAVENPORT E PRUSAK, 1998, p. 6). 

 

 

2.1.1 Dados, informação e conhecimento 

 

Como explicam, sustentam e detalham Davenport e Prusak (1998), o 

processo de criação do conhecimento inicia através do armazenamento e 

gerenciamento de dados. Por sua vez, dados são considerados como um conjunto 

de fatos ou medidas organizados, que quando corretamente manipulados podem 

gerar informação. A diferença principal entre dados e informação reside no fato que 

a segunda apresenta característica precisa e oportuna (TURBAN,2010). 

Davenport e Prusak (1998) destacaram que para ingressar em estudos ou 

mesmo entender melhor sobre conhecimento, precisa-se atentar para o fato que 

dados, informações e conhecimento não são a mesma coisa. Relataram ainda que 

no ambiente organizacional os dados são registros organizados de transações, que 

para tornarem-se informação precisam ser acrescidos de significado.  

É comum a confusão na interpretação dos significados de dados, informação 

e conhecimento, sendo o esclarecimento do papel e função de cada um, ponto 
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crucial para o desenvolvimento da efetiva gestão do conhecimento. Habitualmente 

pessoas e organizações acreditam que ao criar banco de dados, parte de seus 

problemas serão eliminados, porém este é apenas o inicio do trabalho de criação do 

conhecimento. Não restam dúvidas sobre a importância em se registrar dados, 

porém deve-se atentar quanto à qualidade e organização destes, visto que os 

mesmosquando não estruturados e organizados, não se transformam em 

informação. O primeiro passo para promover esta transformação implica que os 

dados, após serem capturados, são armazenados temporariamente em local que 

possibilite seu agrupamento e relacionamento. Desta maneira não é incomum estes 

dados serem depositados em “bancos”, denominados banco de dados. Turban 

(2010) destaca que a relação entre dados, informação e conhecimento constitui um 

processo hierárquico. 

 

Figura 01: Hierarquia de dados, informação e conhecimento 

 

 

Fonte: Turban (2010, p.408) 

 

Quando os dados ganham significado e assumem um papel acima na 

hierarquia, são considerados informação e podem vir a se tornar conhecimento. O 

significado de informação, para as questões organizacionais, está atrelado a um 

processo que permite ao seu usuário tomar decisões mais precisas. Rezende (2003) 

afirma que ao se processar, analisar e contextualizar dados tem-se como resultado 

final a informação. Desta forma a informação, torna-se tão imprescindível quanto os 

recursos humanos e as questões financeiras e materiais, para as organizações.  

Segundo Gonçalves (2009), os gestores devem desenvolver a capacidade de 

diferenciar a informação que pode ser transformada em conhecimento de 

informações com pouca relevância. Estas informações geradas podemsustentar 

atomada de decisões importantes, tanto garantindo a existência momentânea 

quanto a sustentabilidade do negócio, ainda mais quando se torna uma expertise e é 

compartilhada internamente. 

Para Alvarenga Neto et al. (2007), a indefinição, e até mesmo a controvérsia a 
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respeito do conceito e interface existente entre dados, informação e conhecimento, 

há muito discutido por disciplinas diversas como sociologia, teoria organizacional e 

até mesmo a filosofia, busca constantemente um equilíbrio, ou melhor, um 

consenso. 

As informações consolidadas permitem ao ser humano construir modelos e 

crenças sobre determinado assunto, quando atinge esta fase acredita-se ter 

chegado ao conhecimento. Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento está 

diretamente atrelado à ação, diferentemente da informação. Segundo Drucker 

(1991), o conhecimento é a informação que desenvolve a capacidade de modificar 

algo ou alguém.  

Antes de se detalhar o processo de criação do conhecimento, torna-se 

imprescindível ressaltar os dois tipos de conhecimento: tácito e explícito.Para 

Davenport e Prusak (1998) o primeiro é descrito como complexo e intrínseco ao 

individuo portador, o que torna quase que impossível seu registro em documentos 

ou base de dados. Os autores ressaltam que o valor deste conhecimento é muito 

grande, por poder ser considerado raro, em decorrência da dificuldade de 

interpretação do limite entre conhecedor e conhecimento, o que pode o tornar único. 

Justamente pela possibilidade de raridade, Nonaka e Takeuchi (1997) 

consideram o conhecimento tácito mais importante que o conhecimento explícito. É 

um tipo de conhecimento que não se aprende em manuais, procedimentos e talvez 

nem mesmo por intermédio da observação.   

Em se tratando do conhecimento explícito Davenport e Prusak (1998) o 

descrevem como patenteado, ou seja, está explícito para análise e interpretação. 

Uma característica marcante desta variação de conhecimento é a objetividade, que 

contrasta com a subjetividade do conhecimento tácito. Em função desta 

característica, habitualmente este tipo de conhecimento pode ser encontrado em 

procedimentos, manuais e outros documentos formais. 

Figura 02: Comparativo conhecimento Tácito e explícito 

Conhecimento Tácito  Conhecimento Explícito 

Conhecimento da experiência Conhecimento da Racionalidade 

Subjetivo Objetivo 

Conhecimento Simultâneo (aqui e agora) Conhecimento Sequencial (lá e então) 

Prático Teórico 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.67). 
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Turban (2010) descreve que o conhecimento explícito foi codificado e envolve 

políticas, procedimentos, artigos, relatórios, estratégias, missão, visão e objetivo das 

organizações. 

 

 

2.1.2 Criação e Transferência do Conhecimento 

 

 

O conceito de criação do conhecimento utilizado neste estudo segue a linha 

defendida por Nonaka e Takeuchi (1997), que enfatizam que o conhecimento é 

gerado através do indivíduo e que a interação social possibilita seucompartilhamento 

- até a criação de algo novo. Descreveram ainda que o processo de criação do 

conhecimento consiste na capacidade da organização em gerar novos 

conhecimentos, assim como sua habilidade em disseminá-lo internamente, gerando 

assim valor para seus produtos. 

A criação do conhecimento se dá através da consolidação de informações 

para posterior aplicação. Isto significa que através de algo que se viu, ou foi 

apresentado, se produziu um processo de “saber como fazer”. A criação do 

conhecimento de acordo com Davenport e Prusak (1998) pode ocorrer de diversas 

maneiras, sempre relacionados àexperimentação: 

 

• Através de manuais; 

• Procedimentos organizacionais; 

• Instruções de trabalho; 

• Treinamentos de capacitação; 

• Ambientação ao trabalho; 

• Observação. 

 

 Conforme descrito anteriormente, a interação social permite e propicia a 

criação e transferência do conhecimento: Destaca-se assim que a renovação 

constante do conhecimento só ocorre através da interação social. 

Até a década de 1950, o conceito de criação de conhecimento era dificultado 

em função da ideia de que as organizações eram consideradas como sistemas 



29 
 

fechados, sem interação com o ambiente externo, não permitindo que este 

influenciasse em seu comportamento, decisões e estratégias. Este pressuposto 

contraria diretamente o defendido por autores recentes, como Nonaka e Takeuchi 

(1997) e Davenport e Prusak (1998) que afirmam que a interação social é um dos 

fundamentos da criação do conhecimento. 

Cabe destacar que a troca social pode estar relacionada à experimentação, 

assim como a observação e repetição de algo já executado por outra pessoa ou 

organização. No primeiro caso, o conhecimento é gerado pela ação exploratória de 

um fenômeno, sendo suas variáveis e resultados posteriormente arquivados. No 

segundo caso, o individuo se prepara para acompanhar e repetir exatamente os 

“passos” já existentes, e que tenham sucesso. 

Davenport e Prusak(1998) afirmam que a transferência do conhecimento nas 

organizações ocorre independente de gestão sobre este processo. Ressaltam ainda 

que as transferências não formalmente estruturadas, e que ocorrem naturalmente, 

são vitais para o sucesso da organização. 

Gupta e Govindarajan (2000) afirmam que a escolha da estratégia e o 

mecanismo de transmissão estão relacionados a alguns fatores como: os envolvidos 

neste processo,o tipo de conhecimento a ser transmitido, o negócio e a estratégia da 

organização e a relação de como a empresa lida com seus clientes. 

Nonaka e Takeuchi (1997) concluíram que o conhecimento humano é criado e 

transferido através da interação entre os dois tipos de conhecimentos (tácito e 

explícito). A este processo chamaram de “conversão do conhecimento”. Estes 

autores afirmam que há quatro maneiras de conversão do conhecimento, a saber: 

 

• Tácito para Tácito: Socialização; 

• Tácito para Explícito: Externalização; 

• Explícito para Tácito: Internalização; 

• Explícito para Explícito: Combinação. 

 

As quatro formas de conversão do conhecimento estão relacionadas 

conforme descrito na figura 3. 
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Figura 03: Transferência de conhecimento  

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.69). 

 

No primeiro processo (socialização) o ponto focal, segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997) é a experimentação,no qual experiências são trocadas. Em outras 

palavras é um processo de compartilhamento de experiências. Por envolver apenas 

o conhecimento tácito, a ocorrência da socialização é facilitada por reuniões 

internas, como reuniões de brainstorming, mas principalmente através da 

observação. Após a observação, o conhecimento podeser colocado em prática 

através da imitação, tendo como exemplo práticoo benchmarking. 

O processo de transferência de tácito para explícito, chamado 

deexternalização, foi consideradopor Nonaka e Takeuchi (1997)comomeio perfeito 

de criação do conhecimento. Neste caso são utilizadas analogias e metáforas para 

facilitar o entendimento. Estes autores acrescentam ainda que como este tipo de 

conversão do conhecimento é um processo social, há incrementona qualidade e 

também na quantidade de conhecimento gerado pela organização, envolvendo tanto 

o conhecimento tácito quanto o explícito. 

Na internalização se faz exatamente o caminho inverso, do conhecimento 
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explícito, é gerado conhecimento tácito(neste caso a prática gera o 

conhecimento).Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que na internalização o conceito 

básico é de se “aprender fazendo”.  Acrescentam ainda que o conhecimento tácito 

gerado carece ser compartilhado com os demais membros da organização, e 

quando isto ocorre se inicia uma nova espiral do conhecimento. A análise de 

documentos como relatórios, processos e manuais são os meios mais usuais de se 

viabilizar a ocorrência da internalização. 

A combinação implica na transformação de conhecimento explícito, gerando 

novo conhecimento explícito.Este modo de conversão do conhecimento combina 

diversos tipos de conhecimento explícito. Os treinamentos ministrados in company 

são exemplos de combinação, enquanto a atuação dos gerentes de nível médio é de 

fundamental importância para sua ocorrência.Os gerentes de nível médio são 

responsáveis por desmembrar e operacionalizar as visões empresariais, conceitos 

sobre os produtos e os negócios em si. (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, p.76). 

Os procedimentos organizacionais, os sistemas de gestão do conhecimento e 

redes internas (intranet), colaboram para ocorrência da combinação, pois suas 

revisões e atualizações geram novo conhecimento explícito. 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que a criação do conhecimento da 

organização é um processo continuo de interação entre os dois tipos de 

conhecimento, o que é chamado espiral do conhecimento, destacado na figura 

abaixo. 

 

Figura 04: Espiral do conhecimento  

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.82). 
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Assim, quando se aborda o espiral do conhecimento na fase de criação, 

inclui-se também o processo de transferência do conhecimento. 

 

2.1.3 Aprendizagem Organizacional 

 

Cabe destacar que em se tratando de transferência de conhecimento torna-se 

indispensável citar o tema de aprendizagem organizacional. Esta relação fica mais 

evidente ao se constatar que nos dias atuais as empresas precisam adaptar-se às 

diversas mudanças em seu ambiente e que para tanto os modelos de gestão devem 

permitir a transmissão de conhecimentos de forma ordenada e objetiva. Este 

conhecimento carece ser trabalhado e transmitido para a organização. A 

“transmissão” do conhecimento, baseada no foco de quem está retendo, ou 

recebendo, uma nova informação échamado de aprendizagem. 

Takahashi e Fischer (2007) afirmam que aprendizagem organizacional ocorre 

através da interação social e que necessariamente envolvem mudanças, tanto na 

esfera cultural quanto relacionada à questão do conhecimento organizacional. Para 

eles aprendizagem organizacional é um processo que altera o conhecimento. 

Senge(1990) afirma que aprendizagem organizacional é a habilidade da 

organização em gerar conhecimento através da experiência. Sendo assim, não há 

meios de desassociar a aprendizagem organizacional do conhecimento. 

 Para Argyris e Schon (1978) a aprendizagem organizacional é um processo 

contínuo, em que se busca identificar e corrigir erros. Sustentam seus estudos 

analisando a forma como os indivíduos aprendem nas organizações. Segundo estes 

autores são dois os principais tipos de aprendizagem nas organizações: 

aprendizagem de laço simples e aprendizagem de laço duplo.  

A aprendizagem de laço simples ocorre quando um erro é identificado e 

corrigido sem se analisar ou questionar a fundo seus aspectos, sendo sua aplicação 

recomendada para processos mais simples e rotineiros.  

Na aprendizagem de laço duplo é realizada uma observação mais 

detalhadaantes da correção do erro, o que a diferencia do primeiro caso citado.  

Neste caso é elaborado um questionamento com vistas a providenciar uma 

mudança radical, diferentemente do que ocorre com a aprendizagem de laço 

simples, cuja mudança é incremental. 

Assim como na criação e transferência do conhecimento, a aprendizagem 
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organizacional tem como premissa fundamental a interação social e justamente 

neste ponto que a interface entre as questões fica melhor destacada. Para Fleury e 

Oliveira Júnior (2001) apud Takahashi e Fischer (2007) o conhecimento na 

organização é resultado de interações com ambiente e seu desenvolvimento está 

diretamente ligado a processos de aprendizagem. 

Uma interface interessante entre o conhecimento e aprendizagem é 

destacada por Morgan (1996), que considera as organizações como sistemas que 

aprendem continuamente, ele afirma ainda que este aprendizado é ocasionado pelo 

processamento de informações. Significa dizer que esta é uma competência 

bastante desejável a uma organização e que isto está relacionado a como a mesma 

aprende e passa esses conhecimentos internamente. O processo de aprendizagem 

organizacionalé encarado como uma das melhores maneiras de a empresa gerar 

inteligência organizacional e consequentemente obter diferencial competitivo. 

 Para Tsang (1997), estudar aprendizagem significa identificar os meios pelos 

quais as organizações aprendem. Desta forma há um interesse tanto pela 

comunidade acadêmica quanto por parte dos gestores em relação a esta temática. 

 Nonaka e Takeuchi (1997) destacaram que para a criação e transferência do 

conhecimento organizacional, se faz necessário capacitar a empresa para realizar 

constantes conversões entre conhecimento tácito e explícito. Este processo pode a 

princípio ser visto como fácil de implementar, entretanto em função das variáveis 

envolvidas no processo, os resultados podem não ser exatamente iguais aos 

esperados. Assim a relação entre aprendizagem e conhecimento é de extrema 

relevância, pois este processo contínuo de conversão de conhecimento somente se 

efetiva através da aprendizagem. 

Como em qualquer processo de mudança, a resistência humana pode 

influenciar no sucesso ou fracasso do projeto. O programa de aprendizagem 

organizacional é visto por algumas pessoas e ou empresas como uma ameaça, visto 

o risco de “fuga” de informações. 

Por outro lado para que de fato ocorra o aprendizado na organização, de 

acordo com Senge (1990), algumas características são fundamentais:  

 

a) Autodisciplina; 

b) A compreensão sistêmica entre os indivíduos da organização;  

c) A atuação dos líderes; 
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d) O estímulo à comunicação e ao diálogo; 

e) A dispersão ordenada do poder. 

 

Estas mesmas condições, são assim, pontos relevantes quando se trata de 

transferência do conhecimento, pois refletem os facilitadores para que o aprendizado 

organizacional ocorra. 

 

 

2.1.4As Cinco Condições Capacitadoras da transferência do Conhecimento 

Organizacional 

 

 

Esta pesquisa aborda o processo de transferência do conhecimento, sendo 

assim entende-se que aotransferir o conhecimento do ponto de vista de quem está 

recebendo, há a criação do conhecimento individual. Para que a etapa de 

transferência do conhecimento ocorra,a empresa precisa possuir determinadas 

competências. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) cabe à organização gerar as condições para 

que o conhecimento organizacional ocorra. Acrescentaram ainda que para o espiral 

do conhecimento ocorrer há cinco condições capacitadoras, destacadas na figura 5 

como condições promotoras: 

 

Figura 05: Modelo de cinco fases 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.96). 
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a) Intenção:  

 

Nonaka e Takeuchi (1997) ressaltaram que a intenção direciona a espiral do 

conhecimento e que habitualmente a estratégia serve como um guia para que ela 

seja desenvolvida. De acordo com os autores o ponto crítico é definir o tipo de 

conhecimento que deve ser desenvolvido na organização. 

O ponto de partida para a “operacionalização” da espiral do conhecimento, 

parte do pressuposto de que a organização deseja e necessita atingir suas metas 

eque para tanto o conhecimento precisa ser desenvolvido, tratado, armazenado e 

transmitido internamente.  

A intenção pode ser expressa através de padrões organizacionais e 

geralmente devem ser estimulados pelas gerências de alto e nível médio.Os lideres 

organizacionais são assim de fundamental importância para a promoção desta 

condição capacitadora, visto ser o papel de um líder criar condições e orientar suas 

equipes. 

Os padrões organizacionais são encontrados de diversas formas: através dos 

procedimentos, fluxogramas de processo, normas internas, cultura e valores 

organizacionais. 

A cultura organizacional e o ambiente em que a empresa opera pode ser 

determinante para impulsionar o desenvolvimento da intenção como um 

fatorcapacitador. Devido a sua relevância para exercício desta condição 

capacitadora, a cultura será abordada em tópico especial. 

Da mesma maneira, os valores organizacionais devem explicitar à equipe o 

que é de fato importante para organização, e principalmente indicar caminhos para 

que as ações sejam tomadas em conformidade com eles.  

As normas, procedimentos e fluxogramas destacam em sua essência como, 

onde e por quem as ações devem ser tomadas na empresa. A existência ou não 

deles (normas, procedimentos e fluxogramas) podem fornecer indicativos 

importantes para se concluir a respeito da intenção da organização em transferir 

conhecimento. 

Assim a análise em conjunto destes podem indicar se a organização 

realmente “investe” no processo de transferência do conhecimento. 

 

b) Autonomia: 
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De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) os colaboradores da organização 

devem atuar com certa autonomia visto que através desta capacidade pode ser 

facilitada a entrada de novidades e inovações, ressaltando assim o aspecto criativo 

da equipe.  

Ao incentivar e propiciar um ambiente autônomo, a organizaçãose 

mostraflexível, demonstrando que não há uma verdade absoluta e que as 

individualidades são consideradas. 

Quando a organização propicia a autonomia de seus colaboradores e/ou 

equipe, explicita que apesar de haver interdependência entre os setores cada um 

atribui valores próprios na forma como as coisas são realizadas. 

Uma das maneiras destacadas por estes autores como facilitadores de 

implementação desta capacidade, está relacionada com a formação da equipe. 

Segundo eles, a equipe deve apresentar característica multifuncional, pois assim 

terá diversas habilidades, além disso, não será atribuída responsabilidade a um 

único membro, como se este fosse um “salvador”. 

 

c) Flutuação e Caos Criativo: 

 

Nas duas capacidades anteriores o ambiente interno era ressaltado, no caso 

da flutuação e caos criativo esta característica predominante não se mantém. Nesta 

capacidade torna-se importante a relação de interação da organização com o 

ambiente externo. 

A flutuação significa interromper uma condição de conforto, vindo a tona um 

novo cenário, em que novos padrões e rotinas precisam ser 

experimentados.Umfator relevante é que na flutuação o indivíduo é obrigado a 

pensar de maneira diferente ao costume, o que pode contribuir de maneira 

significativa para a criação de novos conhecimentos na organização. 

Quando o caos é gerado, geralmente em decorrência do ambiente externo, a 

organização é levada a reagir e a se adaptar, o que implica numa mudança de 

rotina. Este caos pode ser gerado intencionalmente pela alta gestão, estimulando 

seus colaboradores a encontrar soluções criativas para a crise. 

Deve-se atentar, no entanto, que caso a equipe não tenha a capacidade de 

reflexão, o objetivo do caos criativos não será atingido e o pior poderá acontecer, 
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levando assima organização ao caos destrutivo. 

 

 

d) Redundância: 

 

Ao abordar o tema redundância, o conceito utilizado para esta capacidade se 

afasta do lado negativo da duplicação, tendo em sua essência a plena divulgação 

interna de informações relevantes. 

Em outras palavras, a transposição do conhecimento em especial, o tácito, é 

facilitado quando se tem mecanismo de divulgação de informações relevantes.  

Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizaram que esta capacidade possibilita a 

organização a operar em determinada direção, já que facilita o autocontrole. Uma 

das maneiras mais usuais de redundância são os casos de equipes mistas, 

formadas para um propósito único. 

Por outro lado, a organização deve atentar para que a redundância positiva, 

não se torne em duplicação de informações irrelevantes e caras de se armazenar. 

Segundo Pitrowsky (2011) destaca a importância em se entender a 

organização como um cérebro que processa informações constantemente.  Este 

processo contínuo exige entre outras coisas, que haja quantidade relevante de 

informações a serem processadas, assim é fundamental a presença de redundância. 

Segundo Morgan (1996), considerar a empresa como um cérebro é um pré-

requisito para a ocorrência da aprendizagem organizacional, operacionalizando o 

termo “aprender a aprender”. Destaca ainda a necessidade das organizações serem 

holográficas,condição na qual o todo se encontra em todas as partes. Esta visão 

possibilita a empresa a aprender e se auto-organizar, assim como pode garantir o 

adequado funcionamento mesmo em situações em que determinadas partes não 

funcionem bem. 

A redundância assim acelera o processo de transferência do conhecimento, 

visto a ampla disponibilidade de informações. 

 

e) Variedade de requisitos: 

 

Para Ashby (1996) apud Nonaka e Takeuchi (1997) para a empresa enfrentar 

os desafios impostos pelo ambiente, a qual está inserida, é necessário que a 
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diversidade interna tenha correspondência em relação à variedade e complexidade 

do ambiente. Assim o conceito de variedade de requisitos está intimamente 

relacionado à diferenciação e integração, em outras palavras, relacionado com a 

capacidade da organização responder de forma eficiente aos estímulos do ambiente. 

Para tanto condições como a flexibilidade e estrutura organizacional horizontal são 

desejáveis.  

A relação entre variedade de requisitos e redundância carece de destaque, 

visto que para que ocorra a primeira torna-se necessário que as informações 

estejam disponíveis a todos os indivíduos da organização. 

Morgan (1996)utilizou metáforas para representar as ideias de organização, 

para ele as organizações precisam desenvolver as capacidades humanas, para isso 

torna-se imprescindível abandonar a abordagem mais comum e adotar uma postura 

desistema vivo. Neste sentido, as organizações devem adotar uma postura mais 

dinâmicae consequentemente moderna, interagindo com o ambiente 

constantemente. 

Para ele, a metáfora de que a organização precisa agir como um sistema 

vivo, processando constantemente as informações, e produzindo outputs 

constantes, chamada metáfora do cérebro. Quando adota a metáfora do cérebro a 

organização busca desenvolver habilidades como a flexibilidade, assim como inserir 

no dia-a-dia organizacional as ações criativas. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a organização necessita possibilitar a 

todos os membros acesso rápido às informações importantes, para tanto sua 

estrutura precisa ser flexível e interligada, sendo assim possuirá a capacidade de 

reagir de forma rápida e objetiva aos estímulos do meio ambiente. 

 

 

2.1.5 Cultura Organizacional 

 

 

Davenport e Prusak (1998) ressaltaram que o conhecimento, paulatinamente 

passaria a compor mesmo que parcialmente o produto das empresas. Em empresas 

de serviços não é diferente,as organizações de serviço comumente customizam 

suas atividades de forma a adequar seus negócios aos processos desenvolvidos por 

seus clientes, sendo fundamental para sua sobrevivência manter e desenvolver o 
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conhecimento acumulado. Assim um grande desafio para as empresas é 

desenvolver condições para que o processo de transferência do conhecimento 

ocorra. Desta maneira, a cultura organizacional é um ponto desuma importância 

quando se estuda o conhecimento organizacional, seja na fase de criação ou na de 

transferência.  

Para Mintzberg (2001) a cultura de uma organização é composta por 

interpretações do ambiente que a compõe, sendo ela de interesse coletivo. 

Acrescentou ainda que a cultura representa a “alma” da organização, ou seja, a 

maneira de ser da empresa. A cultura, portanto é um processo de grupo, que 

consolida ainda os valores materiais e abstratos. 

Visto sua relevância para as organizações, a cultura é um dos temas que 

mais é estudado pela teoria das organizações. A cultura organizacional assume 

papel de destaque nos estudos, pois uma de suas principais características é que é 

totalmente dependente de entendimento coletivo. Em outras palavras a cultura 

organizacional somente é assim considerada após sua aceitação pelos membros da 

empresa. 

Há vários estudos que visam identificar os tipos de culturas existentes, entre 

os quais o modelo chamado de Tipologia Cultural de Quinn. Este modelo 

desenvolvido por Quinn et al (1984), busca identificar traços nas organizações que 

possam agrupá-las do ponto de vista da cultura organizacional. Para ele, as 

organizações são agrupadas de acordo com seus valores, crenças e 

comportamento. 

Quinn et al (1984) classificou em quatro grandes grupos os tipos de culturas 

adotadas pelas organizações: 

 

a) Cultura Racional: O planejamento é o ponto forte das empresas que 

adotam este tipo de cultura, sendo entendido como um meio de se 

incrementar a rentabilidade organizacional.  Os objetivos são claramente 

divulgados pela gerência. 

 

b) Cultura Hierárquica: Habitualmente empregada por empresas mais 

conservadoras e até mesmo burocráticas, que valorizam a estabilidade e o 

controle. É dispensada especial atenção às questões técnicas e a 

formalidade das ações.  
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c) Cultura Grupal: Para as organizações que adotam este tipo de cultura, a 

coletividade das decisões é um ponto de extrema relevância. A 

interatividade é uma característica marcante deste tipo de cultura. 

 
d) Cultura Inovativa: Normalmente as empresas que possuem este tipo de 

cultura são formadas por empreendedores, pois tem a inovação como 

ponto forte. Assim a flexibilidade e a mudança são temas constantes 

nestas organizações. 

 
 

A cultura é tida como sendo a identidade organizacional, sendo única para 

cada empresa. Para Schein (1992) a coletividade é um ponto marcante da cultura, 

pois sua efetivação somente ocorre através da interação social e formação de um 

conceito único.   

A associação da cultura organizacional com os valores da organização, é 

quase que inevitável, sejam estes explícitos, como as normas e políticas, ou ocultos 

através de histórias e lendas organizacionais. Os valores organizacionais assim são 

compartilhados entre os membros da organização, de modo a interferir no modo de 

pensar e agir. 

Segundo Schein (1992) cabe às lideranças criar o conceito de cultura, a 

partirde valorescompartilhados, e também através da geraçãode mecanismos que 

propiciem aos colaboradores agirem de maneira similar frente aos problemas 

internos e externos. 

Como a cultura é formada por aspectos físicos, mas principalmente por 

questões mais subjetivas e abstratas, aumenta a responsabilidade dos gestores em 

cultivá-la, promovendo sua disseminação através de exemplos práticos.  

Assim, a cultura organizacional é fundamentada nas percepções de que os 

indivíduos –sejam membros ou não dela - fazem da empresa e dos valores os quais 

priorizam e disseminam. De acordo com Tamayo (2000) os valores organizacionais 

são base da cultura organizacional e expressam os interesses e desejos da alta 

administração da empresa.Portanto cabe aos valores, orientar os colaboradores 

para agirem de acordo com determinados princípios. 

ParaTamayo (2000) duas abordagens são utilizadas para avaliar os valores 

organizacionais: a primeira concentra suas atenções nos documentos oficiaisda 
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organização (representados pelas normas, relatórios e manuais) e a segunda 

consolida os valores individuais dos membros da organização de forma a sintetizar 

as percepções. Ele concentrou suas atenções nas percepções individuais dos 

valores disseminados e praticados na organização. Seguindo este ponto de vista, os 

colaboradores são capazes de identificar mais facilmente traços marcantes da 

organização, ou seja, seus valores. 

Oliveira (2011) destaca que as organizações estão buscando cada vez mais 

oferecer um ambiente propício para que ocorra oprocesso do conhecimento. Como 

se associaa um “ambiente” social torna-se imprescindível citar e relacionar a 

questão cultural. Sendo assim, afirma ainda que o ambiente é um espaço social, 

movimentado pelas frequentes interações entre seus agentes, sejam eles internos 

ou externos, que são diretamente influenciados pelos aspectos culturais da 

organização, que podem agir de modoa facilitar ou dificultar o compartilhamentodo 

conhecimento. 

ParaTerra (2000) apud Oliveira (2011)hácaracterísticas culturais quepodem 

indicar a existência de condições favoráveis ao processo do conhecimento. Entre os 

quais se destaca a maneira como os valores organizacionais são disseminados 

(incluindo neste caso a disseminação da missão e dos valores), o trabalho em 

sintonia entre os departamentos organizacionais e o pensamento focado na 

organização e não individualizado por departamentos ou setores. 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que os métodos de transferência do 

conhecimento carecem de ser compatíveis com a cultura da organização. 

 

 

2.2 O PETRÓLEONO BRASIL 

 

 

Ordonez (2005) ressaltou que no Brasil as atividades de E&P são 

caracterizadas por um predomínio de offshore. Outra característica ressaltada é que 

esta ocorre principalmente em águas profundas, o que tornou a Petrobras líder neste 

tipo de atividade em todo mundo. 

Segundo Cardoso (2005)a extração do petróleo no Brasil sé dá 

principalmente na plataforma continental (aproximadamente 80%). Desta forma, 

devido ao alto custo de produção, apenas na década de 70 do século XX tornou-se 
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viável explorá-lo, frente ao aumento do preço do barril no mercado internacional. 

Para melhor exemplificar os avanços no setor ele dividiu a história do petróleo em 

quatros fases, a saber: 

 

1ª Fase: Marcado por incursões desorganizadas, a partir da metade do século 

XIX.  

2ª Fase: Concentração de pesquisas na Bahia, a partir de 1938 e criação do 

Conselho Nacional do Petróleo, CNP.  

 

3ª Fase: O marco desta fase foi a criação da Petrobras em 1953, sendo 

instituído o monopólio estatal. Em meados da década de 1980 iniciou-se a 

exploração em águas profundas, na Bacia de Campos. 

 

4ª Fase: Período a partir de 1995, ano marcado pelo fim do monopólio estatal 

e que vigora até o presente momento. 

 

Segundo Ordonez (2005) a partir da segunda metade do século XX o Estado 

deixa de assumir tarefas de organizações e regulação das atividades, característica 

percebida em todo o mundo. 

O setor iniciou o processo de mudançasem 1997, quando foi aprovada a lei 

número 9.478/97, denominada Lei do Petróleo (Brasil, 1997). O objetivo da lei era: 

estimular a concorrência no setor, aumentar os investimentos de E&P e aumentar a 

arrecadação. Ponto importante é que esta lei ainda criou a Agencia Nacional do 

Petróleo (ANP), sendo de responsabilidade dela a regulação, contratação e 

fiscalização das atividades econômicas da indústria do petróleo. 

Passados quatorze anos pode-se perceber com maior clareza quão 

importante foio processo de “quebra” do monopólio estatal da Petrobras, embora a 

mesma continue dominando o setor internamente.  

Esta abertura do mercado possibilitou o crescimento das atividades do setor, 

mas também o incremento de empresas internacionais, que trouxeram novas 

tecnologias e processos, facilitando assim a terceirização de atividades, entre as 

quais a logística. 

Os valores atingidos para o barril do petróleo no mercado internacional tornou 

o setor no Brasil ainda mais interessante, tornando viável a exploração de blocos 
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mais distantes do continente e em alta profundidade, fato este que exigiu o 

desenvolvimento de aparatos logísticos que dessem suportes a atividade fim. 

 

2.2.1. O processo Licitatório 

 

 

Conforme já destacado não há como falar da indústria do petróleo no Brasil 

sem citar e ressaltar o papel da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade anônima 

de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil, sendo assim é 

regida por normas gerais de gestão, incluindo neste caso, o processo de licitações e 

contratações. 

A Lei 8666 de 21 de junho de 1993 estabelece normas gerais sobre licitações 

e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Subordinam-se ao regime desta Lei também as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista. Por outro lado a Petrobras, em função de sua 

importância na economia nacional, é regulamentada aindapelo seguinte decreto 

especifico: o Decreto 2.745/98. 

De acordo com Meirelles (2005) todo contrato administrativo tem como fato 

precedente um processo licitatório.Os critérios de avaliação obedecem aos 

princípios da igualdade de condições, da legalidade, da moralidade, da publicidade, 

e da impessoalidade. 

Desta forma, os meios de contratações são realizados através de processos 

licitatórios e as modalidades mais utilizadas são: 

a)  Concorrência: modalidade que permite que em sua fase inicial qualquer 

interessado participe desde que comprove estar devidamente habilitado para 

tanto;  

 

b) Tomada de Preços: para participar as empresas devem possuir cadastro que 

as habilitem a desempenhar determinada atividade; 

 

c) Convite: neste tipo de licitação as organizações, mínimo de três, são 

convidadas por uma unidade administrativa; 
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d) Leilão: modalidade de licitação, para a venda de bens móveis inservíveis, 

cujo participante que oferecer o melhor lance, vencecertame. 

 

Além das diferenças listadas acima podem determinar o tipo de processo os 

valores envolvidos, assim como a natureza do bem ou serviço. 

Em decorrência da obrigatoriedade de licitação, a Petrobras, organiza 

processos bem detalhados citando exatamente o objeto e definindo o modus 

operandisda contratação. Isto implica em diversas situações em que a contratante, 

no caso a Petrobras, define o escopo e precisa transmitir aos concorrentes de forma 

clara e objetiva como as coisas precisam ser conduzidas para obtenção do resultado 

final desejado.Estas ações garantem à Petrobras o padrão da prestação dos 

serviços, propiciando assim a transferência do conhecimento dela para suas 

contratadas, e consequentemente das contratadas para seus colaboradores. Em 

outras palavras tornam-se evidente as transferências explícito-explícito (da 

Petrobras para as contratadas) e explícito-tácito (quando o conhecimento explícito é 

transformado em tácito para os membros da contratada). 

 

 

2.2.2 A Petrobras 

 

 

A Petrobras é uma empresa estatalfundada em 1953, é líder do setor 

petrolífero brasileiro, sendo considerada a terceira maior empresa de energia do 

mundo,atuando nos seguintes setores: 

 

• Exploração e produção de petróleo; 

• Refino de petróleo; 

• Comercialização e transporte de óleo e gás natural; 

• Petroquímica; 

• Distribuição de derivados; 

• Energia elétrica; 

• Bicombustíveis e outras fontes renováveis de energia. 
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A empresa emprega aproximadamente 68 mil funcionários (não considerado 

os terceirizados), estando presente em 28 países. Em 2009 o valor de mercado da 

Petrobrasalcançou U$$199,2 bilhões, enquanto o lucro líquido consolidado foi de R$ 

29 bilhões. 

Em relação à Gestão do Conhecimento a Petrobras investe no 

desenvolvimento de práticas de gestão do conhecimento, voltadas em seu contexto 

de atuação e com base nos conhecimentos e experiências adquiridas pelas equipes 

no desempenho de suas atividades. 

A estratégia de gestão do conhecimento no biênio2009-2010 buscou 

aperfeiçoar a gestão operacional e contribuir para os resultados do negócio 

mediante iniciativas que apoiam a gestão de projetos, das competências 

estratégicas, das redes organizacionais e dos ativos intangíveis. 

A Petrobras dispõe de uma Subcomissão de Gestão do Conhecimento, que 

constituiu grupos de trabalho responsáveis pordiversos temas, entre os quais a 

Gestão do Conhecimento em Projetos, equipe esta que gera interface com 

empresas participantes de licitações e contratadas. 

Em se tratando de contratações, a Petrobras, como principal empresa do 

setor, acaba por determinar os meios pelos quais o mercado procede.  

DiMaggio e Powell (2005) afirmam que as organizações se estruturam de 

forma a agirem dentro de um mesmo campo, ou seja, organizações que se 

relacionam em seu cotidiano, como fornecedores, agências reguladoras, 

consumidores e empresas e órgão correlatos. 

Para DiMaggio e Powell (2005) as organizações do mesmo campo (portanto 

sob as mesmas variáveis ambientais) são forçadas a se assemelharem das demais 

empresas do setor, incluindo os concorrentes.  

No caso específico do setor de petróleo brasileiro, percebe-se facilmente a 

criação deste campo organizacional, assim como a influência direta que a Petrobras 

exerce sobre seus fornecedores, clientes e até mesmo na Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). Como a Petrobras obrigatoriamente tem que obedecer as Leis e 

Resoluções específicas para suas contratações, pode-se observar e constatar de 

forma clara que as organizações do setor seguem à risca as determinações da 

mesma, o que as leva a agirem de forma homogênea. 

Fato importante é que as estratégias das organizações que pertencem ao 
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campo organizacional dominante pela Petrobras comumente se aproximam, assim 

como suas atitudes, o que DiMaggio e Powell (2005) declaram tratar de isomorfismo 

institucional.  

Os contratos operacionais apresentam maior complexidade para confecção 

dos editais de licitação, visto que não raramente os concorrentes precisam ser 

munidos de informações relevantes e em muitos casos a Petrobras carece de 

transferir parte do conhecimento acumulado por ela. De maneira resumida, a 

organização passa por ciclo continuo e renovável de transferência de conhecimento 

para suas subcontratadas. 

Como dominante do setor, e empresa que dita os passos, a Petrobras torna-

se necessariamente a principal contratante aumentando assim a interação das 

organizações em torno dela, e agindo de maneira a persuadir as organizações a 

agirem de maneira semelhante, o chamado isomorfismo coercitivo.DiMaggio e 

Powell (2005) ressaltam que no isomorfismo coercitivo, as organizações de 

determinado campo adotam posturas semelhantes, vistos que são pressionados por 

organizações dominantes, ou que delas dependam.  

No caso específico da Petrobras, como exemplo, a preocupação e foco em 

Qualidade, Saúde e Meio Ambiente (QSMS), obrigou as suas contratadas a 

investirem em Sistemas de Qualidade, o chamado Sistema de gestão Integrada 

(SGI), tornando-se assim quase que obrigatoriedade das empresas prestadoras de 

serviços adotarem tais posturas. Como consequência milhões de reais são 

investidos todos os anos em programas de certificação da InternationalOrganization 

for Standardization (ISO). Muitos contratos exigem que a contratada, ainda que não 

pratique tais normas, siga as mesmas a risca, sejam elas de qualidade, saúde ou 

meio ambiente. 

Neste caso, a Petrobras persuadiu aos membros do campo a adotarem 

determinadas tipos de postura, fazendo com que eles operem de maneira mais 

uniforme, o que pode reduzir as variações (consideráveis e relevantes) no processo 

de prestação de serviços terceirizados. 

DiMaggio e Powell (2005) destacam ainda o isomorfismo normativo, 

diretamente relacionado àsquestões profissionais, assim como a propagação de 

regras de ação e de comportamento. Para eles ocorre umapressão, proveniente das 

profissões, que acaba regulando a ação dos profissionais do mesmo setor. Neste 

caso, porém, não há nenhum tipo de ameaça ou qualquer meio de sanção.  
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Nos processos de contratações a Petrobras busca explicitar ao máximo o que 

busca ao terceirizar determinada atividade, seja ela a aquisição de um bem ou 

produto, ou a prestação de algum tipo de serviço.  

Neste sentido, cabe às empresas contratadas captar a mensagem transmitida 

e capacitar-se para agir de acordo com o conhecimento receptado. Portanto, o ponto 

importante é o processo de transferência do conhecimento, no caso explícito da 

Petrobras para as contratadas. 

Em decorrência disto, as contratadas normalmente não possuem princípios 

inovadores de gestão, assim como geralmente não é exigido a elas agiremde 

maneira demasiadamente flexível. De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) cabe 

às organizações possuírem determinadas condições capacitadoras para a 

transferência do conhecimento, que no caso das empresas contratadas pela 

Petrobras aparentemente são mais relevante duas: a intenção e a redundância. 

A intenção está intimamente relacionada com padrões 

organizacionais,merecendo destaque que esta condição capacitadora ressalta que o 

conhecimento deve ser construído, armazenado e transferido internamente.  A 

segunda condição capacitadora citada acima,a redundância, fica evidenciada 

através necessidade, por parte da prestadora de serviço (contratada), deixar 

disponível para seus colaboradores o conhecimento necessário para execução do 

contrato. 

De maneira resumida, os processos de contratações são previamente 

elaborados pela Petrobras, com vista a serem convidadas apenas empresas que 

comprovem estar habilitadas para executarem tais atividades, pois agindo desta 

forma pode-se garantir com maior precisão o sucesso na prestação do serviço. 

O processo de transferência do conhecimento é assim, de fundamental 

importância para organizações que prestam serviços logísticos para a Petrobras, 

visto que para a contratante a transferência do conhecimento representa garantia no 

padrão de qualidade, mas também minimiza a possibilidade deprejuízos 

operacionais.  Não limitado à relação contratante-contratada, para a última a 

consequente “passagem” do conhecimento internamente, ou seja, a assimilação do 

conhecimento explícito (captado da Petrobras) para os colaboradores é de extrema 

relevância.Como consequência do exposto acima, especial atenção deve ser 

dispensada à cultura da organização e principalmente ao processo de aprendizagem 
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organizacional. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA:  

 

 

Gil (2002) destaca que as pesquisas podem ser classificadas em três grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas.  

A presente pesquisa é considerada descritiva, por buscar evidenciar 

características do objeto de estudo. Evidenciará ainda como são aplicados na 

organização os conceitos (relacionados ao tema) existentes na literatura disponível.  

Esta pesquisa classifica-se como descritiva, também por ter como objetivo 

identificar a natureza detransferência do conhecimento na empresa estudada. 

 

 

3.2. ABORDAGEM  

 

 

O estudo tem abordagem qualitativa, que segundo Neves (1996) é 

caracterizada por traduzir e descrever os fenômenos sociais, não tendo o objetivo de 

mensurar eventos, portanto não utilizando ferramentas estatísticas em sua 

execução. 

Na abordagem qualitativa, o sujeito da pesquisa é de suma importância no 

processo, pois como a mesma não adota a estatística como método, é dispensada 

especial atenção ás percepções dos participantes. 

Para Vieira e Zouain (2004) a pesquisa qualitativa garante a riqueza de 

dados, pois ela considera o contexto envolvido, permitindoa exploração de 

contradições e paradoxos. 

 

3.3. ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

Triviños (1987) destaca que a pesquisa descritiva permite ao autor empregar 

várias formas de estudos tais como: 
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• Estudos descritivos e correlatos; 

• Estudos de casos; 

• Análise documental; 

• Estudos causais comparativos. 

 

O presente trabalho foi desenvolvido, na forma de estudo caso. Yin (2005) o 

definiu como sendo uma investigação com teor empírico a respeito de determinado 

evento que esteja ocorrendo no momento próximo ao tempo de desenvolvimento da 

pesquisa. Esse autor defende a utilização do estudo de caso nas seguintes 

situações:  

 

• Quando a intenção do estudo é descrever como ocorre determinado 

fenômeno na unidade de análise, no caso deste trabalho, busca-se a 

descrição de como se dá o processo de transferência do conhecimento 

na empresa estudada; 

 

• No caso de o pesquisador estar envolvido no fenômeno a ser 

estudado, fato este que também ilustra a pesquisa em questão. A 

escolha por estudo de caso único está atrelada à oportunidade de o 

pesquisador obter informações dentro da organização em que atua 

profissionalmente; 

 
Yin (2005) afirma ainda ser este tipo de pesquisa um meio de se analisar e 

estudar determinado fenômeno, de acordo com um contexto. Ressalta também que 

as relações que envolvem ou ocasionam tal fenômeno não são claras. 

 

 

3.4. UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

A empresa Brasil Supply S.A (BS) é a unidade de análise desta pesquisa, 

sociedade anônima de capital fechado com sede em Vitória, Espírito Santo. A 

empresa foi constituída em junho de 2002 e tem como foco o fornecimento de 
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soluções integradas nas áreas de logística, gestão ambiental e de produtos 

químicos. 

Os principais clientes são a Petrobras Distribuidora S.A. e a Petróleo 

Brasileiro S.A., sendo que os contratos são por prazos determinados e firmados 

através da participação em processos licitatórios.  

No ano de 2009 a empresa faturou aproximadamente R$40 milhões, e 

emprega aproximadamente 500 colaboradores. 

 

 

 

3.5. MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Nesta pesquisa, os dados foram obtidos através: 

 

• Entrevistas com os sujeitos de pesquisa; 

• Formulários preenchidos pelos sujeitos da pesquisa; 

• Observação direta do ambiente de trabalho; 

• Documentos liberados pela empresa, dos anos de 2010 e 2011, 

inclusive informações do site e notícias em publicações da área. 

 

 

Atenção especial foi atribuída aos dados provenientes do Departamento de 

Recursos Humanos, do Comercial e do Centro de Conhecimento da empresa. A 

atenção ao setor de Recursos Humanos decorre do acompanhamento do processo 

de treinamento organizacional. 

A importância da conversa com colaborador do Centro de Conhecimento, 

refere-se a descrever o grau de implementação do projeto, assim como relatar os 

pontos principais. Em relação ao setor Comercial, a intenção é explorar as possíveis 

interfaces com cliente, visto que todos os processos licitatórios em que a Brasil 

Supply participa, necessariamente passam por este departamento. 

Foram aplicados oito formulários entre os sujeitos da pesquisa, enquanto 

foram ouvidos na forma de entrevista não estruturada três colaboradores. 

Yin (2005) destaca que a entrevista pode ser uma das mais importantes 
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fontes de informações quando se adota o estudo de caso. Por outro lado, ressalta 

que se deve atentar para o processo de formulação das questões, o relato das 

respostas e a consequente interface entre entrevistado e entrevistador. 

 

 

3.6. SELEÇÃO DE SUJEITOS 

  

 

Patton (2002) ressalta que na pesquisa qualitativa se dá menor relevânciaà 

quantidade de sujeitos dando-se maior ênfaseà qualidade dos dados a serem 

extraídos. 

Portanto os sujeitos da pesquisa foram divididos em três grupos principais, a 

saber: 

 

• Dois Gerentes; 

• Três Membros dos setores de Recursos Humanos, Comercial e Centro de 

Conhecimento, o que em conjunto na pesquisa foi denominado de Apoio; 

• Três representantes da equipe operacional. 

 

Foram aplicados formulários (Apêndice B), conforme distribuição ressaltada 

acima, para oito colaboradores da Brasil Supply. No primeiro nível hierárquico foi 

aplicado o formulário a dois executivos da empresa, da Área Comercial e da Área 

Administrativa. Para o segundo nível participaram responsáveis pelos 

departamentos de RH, Comercial e Centro do Conhecimento, cabendo destacar que 

estes colaboradores atuam como Coordenadores. Pela equipe operacional 

participaram três colaboradores alocados nas operações, distribuídos 

intencionalmente em relação aos cargos exercidos, porém mantendo o número 

máximo de dois colaboradores por unidade operacional por questões de limitação do 

tempo de desenvolvimento da pesquisa. Na unidade de Macaé o preenchimento do 

formulário contou com a colaboração de um Supervisor de Operações. Já na 

unidade do Espírito Santo houve a participação de um Supervisore de um Assistente 

de Operações. O quadro 1 aponta o Cargo, a lotação e a idade dos colaboradores 

que participaram da pesquisa,seja através do preenchimento dos formulários ou,no 

caso do Nível Hierárquico de Apoio, também nas entrevistas abertas. 
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Quadro 1 – Características dos participantes 

CARGO 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO DE 
EMPRESA 

(ANOS) 
LOTAÇÃO IDADE 

Assistente 
Administrativo 

Apoio 1,5 Rio 26 

Coordenador Apoio 3 Rio 38 

Coordenador Apoio 1 Rio 47 

Gerente Comercial Gerencial 3 Rio 59 

Gerente Administrativo Gerencial 3 Rio 32 
Supervisor de 
Operações Operacional 3 Macaé 29 

Supervisor de 
Operações Operacional 5 Espirito Santo 32 

Assistente de 
Operações 

Operacional 5 Espirito Santo 26 

 

Cabe ainda ressaltar que as entrevistas abertas ocorreram com três 

colaboradores - do segundo nível hierárquico apenas - um de cada, das áreas 

apontadas a seguir: Centro de Conhecimento, Recursos Humanos e Comercial. As 

entrevistas ocorreram no horário comercial, no intervalo para o almoço, com vista a 

facilitar e tornar menos formal o posicionamento dos participantes. 

Merece ainda ressaltar que, por questões de acessibilidade dos mesmos, 

apenas operações situadas no eixo Espírito Santo e Rio de Janeiro foram 

selecionadas para participar do processo de entrevistas. 

  

 

3.7. TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Para desenvolvimento deste projeto foi utilizada a análise de conteúdo como 

meio de se tratar os dados, sendo ressaltada a relevância e o significado do texto, 

seguindo conceitos pregados por Vergara (2005). Essa autora afirma ainda que a 

analise de conteúdo é uma técnica utilizada quando se busca identificar o que se 

pensa em relação a uma temática.  

Para Patton (2002), ao se utilizar a análise de conteúdo, há redução dos 

volumes de dados qualitativos sem perder o significado central do texto.Segundo 

Bardin (1979), esta metodologia visa obter, através de procedimentos claros e 
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objetivos, a descrição do que compreendem as mensagens passadas pelos 

participantes de uma pesquisa, tendo como recursos fundamentais a codificação e a 

categorização. Afirma ainda que essa técnica é composta de três etapas 

sequenciais: pré-análise, a exploração do material e, finalmente,o tratamento dos 

resultados e interpretação. 

De acordo com essa autora, a pré-análise funciona como uma triagem e 

organização dos dados obtidos com vistas a possibilitar uma melhor interpretação 

destes. Na segunda fase, a exploração, há codificação das informações obtidas para 

que, na etapa subsequente, ocorra o tratamento dos dados, atuando assim de forma 

a facilitar sua interpretação. 

Merece ainda o destaque para a adaptação realizada pelo autor no formulário 

utilizado por Pitrowsky (2011), que utilizou a análise das evidências obtidas através 

do complemento defrases instigadoras. Em seu trabalho, ela utilizou de recursos de 

interpretação e codificação de informações com vista a relacioná-los com o modelo 

de cinco fases de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997).Merece o 

registro que a adaptação citada considerou o foco da pesquisa e as limitações e 

variações já apresentadas anteriormente. 

Os complementos de frases, previamente elaboradoras, ocorreram em 

encontros com o autor ou mesmo via e-mail, em que a participação somente foi 

iniciada após o participante esclarecer todas as dúvidas sobre os questionamentos. 

Informações adicionais foram levantadas através das três entrevistas 

realizadas com a equipe de Apoio, sendo registradas nos complementos as frases 

instigadoras. 

A pesquisa documental, também constituiu uma importante ferramenta na 

obtenção de dados, pois através dela se acessaram os procedimentos, valores 

organizacionais, registros entre outros. O acesso ao site da empresa também 

contribuiu de forma relevante na construção da pesquisa. Os dados levantados 

foram inseridos nas respostas às frases conforme o tema dos questionamentos, 

assim como foram destacados no item referente à Unidade de Análise. 

Como a pesquisa explorou a interface com o cliente, documentos externos, 

entre os quais sites do cliente, de organizações não governamentais e autarquias 

federais também fizeram parte do objeto de busca da pesquisa. 

A quarta fonte de dados da pesquisa, a observação, é um método que pode 

facilitar a interpretação mais acurada dos dados em uma pesquisa. Foram 
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registradas as observações do autor de acordo com a frase relacionada, facilitado 

pelo fato de o mesmo exercer atividade profissional na empresa estudada.  

Em suma, o ponto chave do tratamento de dados foi codificar as informações 

sem perder a essência do texto. 

 

 

3.8. LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Como a pesquisa foi desenvolvida na modalidade de estudo de caso único, 

deve-se apontar inicialmente que os resultados a serem obtidos nesta, se aplicam 

unicamente à organização estudada, muito embora possa haver semelhanças com 

outras organizações.  

Outra limitação importante relaciona-se ao fato do pesquisador atuar na 

organização estudada, o que poderia comprometer a neutralidade das respostas. 

Justamente para minimizar esta limitação, teve-se a preocupação de esclarecer que 

o estudo se limita a uma pesquisa acadêmica, não tendo o objetivo de penalizar 

nenhum dos envolvidos e muito menos atuar como trabalho de consultoria. 

Por questões de distância, foram entrevistados colaboradores situados no Rio 

de Janeiro ou em filiais próximas, com vistas a melhorar também a disponibilidade 

de acesso aos entrevistados. Tal limitação buscou reduzir os deslocamentos, assim 

como otimizar custos de pesquisa.Portanto, ao final do projeto, não se poderá obter 

uma resposta da empresa como um todo, e sim das unidades relacionados como 

parte do estudo. As duas Unidades Operacionais selecionadas, são as mais 

representativas em termos de quantitativo de pessoal, assim como em relação ao 

faturamento mensal. 

Outro ponto que carece ser ressaltado refere-se à abordagem na pesquisa de 

apenas três entre as cinco condições que a organização deve possuir para facilitar o 

processo de transferência do conhecimento de acordo com Nonaka e Takeuchi 

(1997). 
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4. A BRASIL SUPPLY 

 

A Brasil Supply S.A é fruto da associação de importantes empresas do 

cenário nacional, apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Acionistas Brasil Supply S.A. 
 

EMPRESA ATUAÇÃO NO MERCADO 

 

 

 

Cotia Trading S.A. A maior trading company independente do Brasil, detentora de 

grande experiência em operações logísticas de importação, 

exportação, incluindo a modelagem financeira e tributária, 

operações portuárias, armazenagem e movimentação de cargas, 

sendo uma das maiores empresas do setor no Brasil. 

 

Cepemar 
Administração e 
Participações S.A 

Possui expertise em consultoria nas áreas de engenharia 

industrial, sanitária e ambiental e já conduziu a elaboração e 

tramitação de diversos estudos de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) para a indústria do petróleo. 

 
 

 

 

Petrobras 
Distribuidora S.A. 

Subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. Atua no 

mercado de distribuição, comercialização e industrialização de 

derivados de petróleo e de seus correlatos, assim como de outros 

combustíveis, sendo líder no setor. Possui atuação marcante na 

área de supplyhouse de produtos químicos para empresas 

nacionais e internacionais de exploração, perfuração, produção e 

refino de petróleo. 

 

Gerhardt Santos 
Assessoria e 

Planejamento Ltda. 
Atua na área de prestação serviços de assessoria e coordenação 

de projetos, execução de obras e tomada de investimentos, 

contando com o know-how de profissionais com vasta 

experiência. 

 
Fonte: Brasil Supply 

 

Atualmente, a empresa possui a sede em Vitória e filiais em Anchieta/ES, 

Cariacica/ES, Rio das Ostras/RJ, Macaé/RJ, Seropédica/RJ, Rio de Janeiro/RJ, 
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Duque de Caxias/RJ, Itajaí /SC, Angra dos Reis/RJ, Fortaleza/CE e Pojuca/BA. 

As unidades de logística estão situadas nos municípios de Macaé/RJ, Duque 

de Caxias/RJ, Pojuca/BA, Itajaí/SC e Anchieta/ES, contando com aproximadamente 

400 (quatrocentos) colaboradores. 

 

Figura 06: Mapa de Atuação em Logística da Brasil Supply 

 

 

Fonte: Brasil Supply. 

 

A Brasil Supply atua de forma direta no processo logístico conforme descrito 

nas etapas abaixo: 

 

1. A empresa possui contratos com a Petrobras para armazenagem e 

movimentação de produtos químicos, que podem ser embarcados nas 

plataformas de petróleo ou encaminhados para as Plantas de 

fabricação de fluidos (empregados em sondas de petróleo); 

 

2. Através de outras modalidades de contrato a BS produz em suas 

bases fluidos, através de insumos (produtos químicos) que podem ser 
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provenientes de depósitos operados por ela; 

 
3. Estesfluidos sãoencaminhados para as sondas e quando não podem 

mais ser utilizados retornam à BS, para serem tratados ou mesmo 

serem encaminhados para destinação final, como resíduo de sonda. 

 
Desta forma a BS opera em parte considerável da cadeia logística e atua 

ainda no processo reverso. 

Conforme apontado na Tabela I, a empresa une a expertise dos seus 

acionistas em seus negócios. A controladora, Cotia Trading, com seu know-howem 

questões logísticas, a Petrobras Distribuidora com seu know-how em gestão de 

produtos químicos, a Cepemar contribuindo com conhecimento na área ambiental e 

a GS fornecendo a base de engenharia. 

A organização conta atualmente com três diretores, sendo um Diretor 

Superintendente, outro responsável pela área Administrativo-Financeira e o terceiro 

Comercial, respondendo cumulativamente pelo Operacional.  

A Gerência Corporativa responde pela área de Qualidade, Segurança e Meio 

Ambiente (QSMS), estando hierarquicamente submetida ao Diretor Superintendente.  

Na Diretoria Administrativo-Financeira existem duas gerências, a Contábil-

Financeira que responde pelas Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento, 

Controladoria e Contabilidade e a Gerência Administrativa, responsável pelos 

departamentos de Compras e Suprimentos, Recursos Humanos e Departamento de 

Pessoal, Tecnologia da Informação, Centro de Conhecimento (em desenvolvimento) 

e Jurídico. 

A Gerência Comercial tem como atribuição a prospecção, precificação, e 

implantação de projetos (que também pode ser realizada pela área operacional).  

A Diretoria de Operações conta com apenas uma gerência, a de Operações 

sendo esta responsável por todas as operações da organização, que atualmente são 

dez, independente da unidade de negócios.  

A Brasil Supply possui programa anual de treinamento, sendo que a maioria 

destes treinamentos estão relacionados ao Sistema de Gestão Integrada (SGI) e 

consequentemente à SMS. Os treinamentos de temas comportamentais, 

desenvolvimento profissional e liderança representam menos de 3% do total de 

treinamentos ministrados em quantidade, mas como os treinamentos de SMS 
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geralmente apresentam baixos custos (por serem realizados internamente com 

instrutores internos), sua representatividade em valores é quase que total. Ponto 

relevante também é que apenas analistas, coordenadores e gerentes recebemestes 

tipos de treinamentos. 

A empresa implementou entre os anos de 2003 a 2010 a pesquisa de clima, 

sempre realizada ao final do primeiro semestre do ano, sendo que no ano de 2011 

está não foi realizada. Nas pesquisas anteriores os resultados foram apresentados, 

porém de maneira pouco transparente, o que dificultava a percepção da equipe 

sobre o efetivo clima organizacional. 

É digna de destaque a preocupação da Diretoria em controlar e padronizar o 

sistema de gestão da organização, tanto que no final de 2007, foi certificada pelo 

Bureau Veritas na ISO 9001 e 14001 e OSHAS 18000, o que significa que a 

empresa atende a padrões internacionais na questão da Qualidade, Meio Ambiente 

e Segurança. 

Ao mesmo tempo, é identificada preocupação por parte da gestão da mesma 

em implementar alguma ferramenta que permita gerir melhor seu capital intelectual. 

 

 

4.1 A atividade da empresa 

 

 

A empresa, criada em 2002, surgiu com objetivo de operacionalizar as 

atividades logísticas da Petrobras Distribuidora. Contava com isso com a expertise 

de sua controladora, a Cotia Trading. Para melhor detalhar a unidade de negócios a 

ser explorada nesta pesquisa, torna-se imprescindível citar o entendimento 

transmitido pela organização em treinamentos internos sobre o que é logística, 

embora não seja este conceito disseminado formalmente. 

 

A parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, 
implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de 
bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao 
ponto de consumo, visando atender aos requisitos dos consumidores 
(COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT – CLM ,1999). 
 

 

Cabe ressaltar que, para a indústria do petróleo,é de suma importância a sua 
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interface com as questões logísticas, envolvendo o mercado supridor de bens e 

serviços e sua inserção nos objetivos estratégicos empresariais, conforme destacou 

Machado Neto (2005). Esse autor ressaltou ainda que para “transformar” materiais, 

equipamentos e serviços em petróleo, um longo caminho tem que ser percorrido, 

envolvendo alta tecnologia, muito capital e praticamente todas as especialidades das 

ciências humanas, exatas e até biomédicas. Neste contexto o papel da logística é de 

extrema relevância, podendo ser critério principal para se determinar a viabilidade de 

um projeto. 

Para melhor explorar tal interface, torna-se necessário imaginar as 

dificuldades para se disponibilizar todo um conjunto de materiais, equipamentos, 

pessoal, combustíveis, produtos químicos, entre outros até o local exato onde ocorre 

a produção do petróleo. Cabe ainda ressaltar que, no caso do Brasil,os locais de 

produção são geralmente remotos, sendo imprescindível o acurado controle em 

termos de custos, já que, em muitos casos, as taxas de retorno consideradas não 

admitem folgas orçamentárias para deslizes em relação ao projetado. 

Conforme aumenta a complexidade em se gerenciar o fluxo de materiais, 

insumos e equipamentos, se torna mais evidente a necessidade de se controlar o 

processo de transferência do conhecimento. Os valores envolvidos na operação 

logística, em especial na indústria do petróleo, são enormes, portanto é de extrema 

relevância que o know-howdesenvolvido não se perca com o passar do tempo ou 

mudança de pessoas. 

 

 

4.4.2 Política de Qualidade da Brasil Supply 

  

 

A Brasil Supply, prestadora de serviços logísticos com foco no setor de 

petróleo, busca satisfazer seus clientes, atuando dentro de rigorosos padrões da 

qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Para atender à sua Política de 

Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, a Empresa assume os seguintes 

compromissos:  

 

• Atender às necessidades dos clientes e acionistas;  

• Buscar a melhoria contínua dos processos e serviços;  
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• Valorizar a força de trabalho;  

• Desenvolver parcerias com fornecedores e empresas complementares;  

• Identificar os aspectos ambientais e os riscos à saúde e à segurança 

referentes às suas atividades, estabelecendo ações de prevenção e controle;  

• Atender aos requisitos legais e normativos aplicáveis;  

 

 

4.4.3 Visão e Missão da Brasil Supply 

 

 

Tanto a Visão quanto a Missão são disseminados internamente em quadros, 

no site e em documentos internos.A Brasil Supply tem a seguinte Visão:  

 
“Ser referência em soluções integradas e competitivas e pela excelência na 

prestação de serviços logísticos, ambientais e de fluidos”. 

 

A Missão da Brasil Supply é:  

 

“Oferecer soluções integradas e competitivas em serviços logísticos, 

ambientais e de fluidos, atendendo aos padrões de qualidade, segurança, meio 

ambiente e saúde requeridos pelo Setor de Petróleo, Gás e correlatos”. 

 

 

4.4.4 A Gestão do Conhecimento na Brasil Supply  

 

 

Com intuito de gerar diferencial competitivo a Brasil Supply iniciou em 2010 a 

implantação do Centro de Conhecimento, cujo objetivo é propiciar o acesso aos 

conhecimentos estratégicos e operacionais da organização. Esses conhecimentos 

visam ainda aumentar o grau de precisão nas decisões tomadas, com base em 

informações organizadas de maneira padronizada e acessível. 

De modo prático, é possível caracterizar o Centro de Conhecimento (na fase 

atual) como o local que centraliza toda a documentação corporativa e publicações 

associadas ao negócio da Brasil Supply; sendo assim, o projeto contempla o 
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tratamento do conhecimento explícito gerado pela organização. Desde o ano de 

2010, a empresa vem investindo esforços para implantar recursos, métodos e 

práticas que intensificam a gestão do conhecimento no seu âmbito de atuação. O 

corpo diretivo da Brasil Supply acredita que a disponibilização da informação para os 

seus colaboradores é um dos mais importantes componentes da gestão do 

conhecimento e assim deve ser vista como o ponto de partida para qualquer 

iniciativa relativa a esta gestão. 

O projeto do Centro de Conhecimento, desenvolvido pela Brasil Supply é 

sustentado por três pilares principais: pessoas, processos e tecnologia. 

 
Figura 07: Estrutura do Centro de Conhecimento 
 

 
Fonte: Brasil Supply 

 

Com vistas a desenvolver o projeto de Centro de Conhecimento, a 

organização contratou uma Consultoria especializada em gestão do conhecimento 

para implementá-lo. A primeira etapa de implementação do Centro de Conhecimento 

foi caracterizado por um processo de triagem da documentação existente, sendo 

dividida em três fases principais, destacadas em seguida: 

 

� Realização do Programa 5S, que buscava localizar, organizar e descartar 

material (físico) desnecessário; 

� Treinamento para todos os colaboradores: etapa caracterizada pela 

conscientização da equipe sobre o que deveria ser armazenado; 

�  Triagem da documentação: fase final, que determinou o que deveria ser 
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arquivado. 

 

Abaixo, a figura 08 ilustra o fluxo aprovado pela gerência da Brasil Supply 

para escopo de atuação do centro do conhecimento. O fluxo estabelece de maneira 

objetiva o meio de gestão das documentações (ativas ou inativas), as publicações 

envolvendo a organização ou de assuntos relacionados, assim como define o 

processo de utilização do acervo aos usuários internos: 

 
 
Figura 08: Escopo de Atuação do Centro de Conhecimento 

 
Fonte: Brasil Supply 

 

Na segunda etapa do projeto, a consultoria concentrou suas atenções em 

apresentar um diagnóstico da forma como estava sendo armazenado o 

conhecimento organizacional, atuando ainda de maneira a sugerir uma nova 

metodologia a ser empregada.  

A conclusão apresentada pela consultoria buscou definir o processo de 

gestão de documentação e informação, subdividindo-as em: gestão de 

documentação não estruturada, gestão de documentação estruturada e gestão de 

documentação de compras.  

A documentação chamada de não estruturada, foi identificada assim por que 

não estava registrada através de procedimentos, estando ainda armazenada de 

forma pouco organizada dentro da rede de comunicação interna da empresa, ou 
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seja, nos diretórios definidos pela área de Tecnologia da Informação para uso das 

respectivas gerências. Neste caso tratava-se apenas dos registros digitais, pois os 

comprovantes físicos encontravam-se arquivados em armários pessoais, gavetas ou 

no armário central. 

Mesmo sendo de grande importância, (já que este tipo de documentação 

engloba, entre outros itens, processos de precificação e programas de implantação 

de projetos) não havia nenhum registro interno que definisse: a orientação de 

utilização, o processo de arquivamento, assim como restringisse o acesso. Entre os 

pontos apontados acima se destaca a vulnerabilidade de exposição de informações 

importantes e diferenciais de mercado. Para minimizar tais fragilidades, a 

organização optou por adquirir um sistema em que tais informações e 

conhecimentos ficassem armazenados, de forma organizada e acessível. O Sistema 

selecionado chama-se Sysbibli.  

Com o sistema Sysbibli são possíveis os seguintes recursos e práticas: 

 

• Automatizar toda a rotina da biblioteca como: aquisição, catalogação, 

registro de periódicos, controle de empréstimos; 

 

• Automatizar os cadastramentos de documentos em diversos tipos e 

formatos; 

 

• Realizar consultas simples e avançadas via internet, o que possibilita 

ao colaborador da Brasil Supply acessar os acervos de qualquer lugar 

em que se encontre. 

 

Já os procedimentos operacionais e gerenciais, manuais internos e registros 

ficavam alocados em um sistema de gestão, que foi implantado durante o processo 

de Certificação ISO. O Sesuite é um sistema de abrangência interna que busca 

parametrizar o método de gestão da empresa. Além de armazenar os procedimentos 

e manuais, através dele também são armazenados outras informações importantes 

para a empresa como, por exemplo, as atas de reuniões. 

Em decorrência de a empresa depender predominantemente de processos 

licitatórios, o processo de compras é de fundamental importância, sendo insumo 

básico para as precificações. O processo de compras é realizado diretamente no 
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Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP), que no caso é o sistema Datasul. 

Apesar de não possuir ferramentas dedicadas e não ter por finalidade a 

geração e transferência do conhecimento na organização, vale a pena detalhar o 

Sistema Datasul. Através de consultas realizadas neste, podem-se obter importantes 

informações, principalmente históricos de compras, custos com materiais e mão de 

obra que, devidamente trabalhados, se transformam em conhecimento, utilizado 

principalmente nas precificações realizadas pela Brasil Supply. Sendo assim, ele 

pode ser considerado como um participante do processo do conhecimento da 

organização, não atuando de forma direta na etapa foco deste estudo: a 

transferência. 

O projeto de centro do conhecimento está baseado na utilização de 

ferramentas de Tecnologia da Informação (TI), para gerir o processo de 

arquivamento do conhecimento explícito da organização, mas também estabelece 

parâmetros para os arquivos físicos da organização. 

Em relação aos documentos físicos considerados importantes (que não foram 

digitalizados e que precisam ser frequentemente acessados), vale destacar que são 

armazenados na própria empresa. Os documentos que precisam ser arquivados, 

mas não são de uso constante, foram devidamente catalogados e armazenados 

externamente, em empresa especializada. Neste caso, além de documentos 

técnicos e legais, incluem-se também propostas, contratos e licitações em que a 

Brasil Supply tenha participado. 

 
Figura 09: Tripé de Sistemas de Gestão 

 
Fonte: Brasil Supply 

 

O projeto Centro de Conhecimento ainda não está totalmente implementado, 

visto que toda a equipe ainda carece ser treinada para localizar mais facilmente toda 

a documentação disponível.  

 

DATASUl
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4.4.5 A relação Brasil Supply e Petrobras 

 

 

A relação existente entre as empresas Brasil Supply e Petrobras vai além de 

negociações comerciais entre contratada e contratante. Há uma ligação indireta 

importante, ou seja, a primeira é uma empresa coligada da Petrobras Distribuidora.  

Para melhor evidenciar tal ligação torna-se imprescindível detalhar o Sistema 

Petrobras, que é composto pela Petróleo Brasileiro S.A., suas subsidiárias, 

controladas, e coligadas. Abaixo as principais empresas integrantes do Sistema 

Petrobras: 

• Petrobras Distribuidora S.A. (Petrobras Distribuidora); 

• Petrobras Transporte S.A. (Transpetro); 

• Petrobras Química S.A. (Petroquisa) e 

• Petrobras Bicombustível S.A. 

 

A Petrobras Distribuidora (BR), por sua vez, é uma subsidiária que atua na 

distribuição, comercialização e industrialização de produtos de petróleo e derivados, 

além de atividades de comércio internacional. A BR possui mais de sete mil postos 

de combustíveis (a maior rede de postos) no território nacional. 

Apesar da proximidade entre as organizações, a Brasil Supply 

necessariamente tem que participar dos processos licitatórios para que venha a 

prestar serviços para o sistema Petrobras. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Conforme demonstrado na tabela 2, com vistas a promover o relacionamento 

entre as questões do formulário e o modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) as 

questões foram divididas, em três grupos de acordo com a condição capacitadora a 

ser observada, de acordo com o proposto por Pitrowsky (2011).  

 

Tabela 02: Relação Entre as Frases e Condições Capacitadoras 

ADAPTAÇÃO 
DO MODELO 

CONDIÇÕES 
CAPACITADORAS FRASES RELACIONADAS 
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5.1. Intenção 1. Defina o que é conhecimento para você.... 

  2. Defina o que é conhecimento para a Brasil Supply; 

  3. A Brasil Supply estimula a transferência do conhecimento? 

 4. Os valores da empresa são... 

 5. Trabalhando na Brasil Supply sinto-me.... 

 6. As principais características da Brasil Supply são..... 

 7. Estou na Brasil Supply porque.... 

 10. Quando entrei na  Brasil Supply........ 

 11. O ambiente na Brasil Supply...... 

 12. As metas da organização são 

 13. Para alcançar as minhas metas..... 

 17. Na Brasil Supply valorizamos..... 

 18. Adquiri meus conhecimentos para o trabalho.... 

 19. O mais importante para meu desempenho..... 

 20. O melhor treinamento é....... 

  22. Inovação para Brasil Supply é...... 

5.2. Autonomia 8. Autonomia para mim.... 

  23.  Autonomia na Brasil Supply.... 

5.3 Redundância 9. Os procedimentos na Brasil Supply são: 

  14. O conhecimento na Brasil Supply está localizado.... 
 
 15. Fatores que desfavorecem a transferência do conhecimento.... 

  16. Fatores que desfavorecem a transferência do conhecimento.... 

  21. O sistema de gestão do conhecimento..... 

Fonte: Adaptado de Pitrowsky (2011) 

 

Assim, as questões do formulário estão diretamente relacionadas com uma 
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das condições capacitadoras abordadas no estudo. 

Com intuito de facilitar o agrupamento das informações, foram montadas 

tabelas relacionando as respostas, ou complementos das frases, ao nível 

hierárquico dos participantes da pesquisa e ao tempo que os mesmos se encontram 

na empresa. 

Nas tabelas de complemento as frases, o tempo de empresa foi mensurado 

na unidade de anos. 

 
5.1 CONDIÇÃO CAPACITADORA: INTENÇÃO 

 

As frases relacionadas à intenção serão abordadas nas questões a seguir e 

através delas será apresentada uma conclusão ao final. 

 
Frase 1 - Para mim conhecimento é..... 

 

Através deste questionamento, buscou-se identificar o que o termo 

conhecimento significa para os membros da organização e se de alguma forma há 

determinado consenso entre as respostas apresentadas. Cabe ressaltar que de 

acordo com o destacado no item 3.6 da pesquisa, os sujeitos foram selecionados em 

níveis hierárquicos, o que pode representar variações consideráveis nas respostas 

apresentadas. 

 

Tabela 03: Resposta à Frase 1 

RESPOSTAS NÍVEL 
HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Entendimento e disseminação da informação Apoio 1,5 

O ponto principal para o crescimento pessoal, social e profissional do ser humano, 
Apoio 3 

O conhecimento é a busca da informação, que está  relacionada ao nossodesejo 
da descoberta por meio da experiência própria ou coletiva.  

Apoio 1 

É a capacidade em  obter informações, e transformá-las em  desenvolvimento ou  
habilidades pessoais. 

Gerencial 3 

Ferramenta estratégica,que permite ações eficazes. Gerencial 3 

Algo sólido,incondicional, arrasta consigo valores, agrega riquezas e torna o ser 
humano mais próximo da perfeição; 

Operacional 3 

 Assimilar, abstrair e replicar informações pertinentes sobre determinado assunto. Operacional 5 

Através do aprimoramento das habilidades bem como desenvolvimento das 
competências entender que a busca é diária e contínua e nunca termina. 

Operacional 5 

 



69 
 

A questão do conhecimento, apesar de não ser nova, é negligenciada 

constantemente pelas organizações. Nonaka e Takeuchi (1997) destacaram que a 

cabe à alta gerência criar e disseminar internamente a visão do conceito de 

conhecimento. 

O conceito de conhecimento, de acordo com o retorno obtido na questão, não 

confere aos colaboradores que participaram da pesquisa uma visão próxima ou 

similar do tema, observando os níveis hierárquicos.  No nível Gerencial, o 

posicionamento dos entrevistados confere ao conhecimento o status de “excelência”, 

associado ao desenvolvimento pessoal e facilitador de ações eficazes, mas 

enquanto uma resposta aponta o conhecimento como um sistema, ou ferramenta, a 

outra reconhece o mesmo como um processo, identificando a informação e sua 

transformação. 

As respostas obtidas do grupo de entrevistados da área de Apoio não 

apresentaram homogeneidade de conceito, enquanto um representante aponta o 

conhecimento associado a um processo, entendimento e disseminação, as demais 

relatam uma visão abstrata do mesmo.   Na Operação, a heterogeneidade também 

foi um traço marcante, mas duas pessoas caracterizam o conhecimento como um 

processo contínuo. 

De um modo geralentre as oito respostas quatro apresentaram a questão da 

“informação” como sinônimo de conhecimento, o que édestacado por Turban et al. 

(2010), pois para eles  a confusão entre dados, informação e conhecimento é 

comum. 

Outro ponto relevante é que habitualmente o tema é associado a vantagem 

competitiva,porém isto não ocorreu nas respostas acima. 

Merece destaque que foi conferido à questão do conhecimento um status de 

“importante”, mas com interpretações divergentes de acordo com nível hierárquico e 

até mesmo dentro destes grupos. 

  
 
Frase 2 -  Para a Brasil Supply conhecimento é..... 
 
 

Este questionamento, ao ser comparado com a questão anterior, pode 

identificar de acordo com a opinião dos colaboradoreso que representa e qual 

conceito é aplicado para o termo conhecimento na Brasil Supply.  
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A intenção do questionamento é destacar o que a equipe entende como 

conceito do conhecimentopara a empresa.  

 

Tabela 04: Resposta à Frase 2 

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

O meio da empresa disponibilizar o acesso a informação, que contempla os 
sistemas de planejamento estratégico, monitoramento para atingir metas, 
sistemas corporativos de informações e outros mecanismos associados. 

Apoio 1,5 

O diferencial que a faz crescer no mercado. Apoio 3 

É a diversificação da experiência coletiva em cada atividade realizada pela 
empresa. 

Apoio 1 

Não há cultura de desenvolver ou disseminar o conhecimento na empresa. Gerencial 3 
Pouco explorado. Gerencial 3 

Fonte indispensável para alcançar os objetivos da organização que poderá ser 
transmitido através dos profissionais de áreas específicas assim como através de 
ferramentas contraídas pela própria companhia. 

Operacional 3 

Saber usar todo aprendizado adquirido no dia a dia da empresa. Operacional 5 
Delegar tarefas e cobrar resultados. Operacional 5 

 

As respostas obtidas demonstram que não há homogeneidade, estas 

variaram de conceituais ao ponto de não ressaltarem de forma direta a questão na 

organização, Ressaltaram também a questão do conhecimento como uma boa 

oportunidade de melhoria, ou melhor, a empresa deve estruturar este conceito 

internamente para melhor explorá-lo.  

Por outro lado das oito respostas obtidas, cinco convergiram para um aspecto 

mais positivo, apontando o conhecimento como importante para a Brasil Supply. 

Cabe destacar que no nível gerencial o conhecimento é ressaltado como um 

ponto de melhoria, com exploração insuficiente. Na operação foi marcantea citação 

da relação do conhecimento com a questão do aprendizado. 

 
Frase 3 -A Brasil Supply estimula a transferência do conhecimento?  
 
 

Sveiby (1998) destaca que a gestão do conhecimento, neste caso em 

especial a transferência do mesmo, é a capacidade de agregar valor aos ativos 

organizacionais.A questão aborda o processo de transferência de conhecimento na 

empresa estudada, ou melhor, visa demonstrar como a equipe da Brasil Supply 

entende que o conhecimento é disseminado internamente e se de alguma forma 

identificam a transferência de conhecimentocom o ambiente externo. 
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Tabela 05: Resposta à Frase 3 

RESPOSTAS NÍVEL 
HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Sim, um dos processos que a Brasil Supply utiliza para transferir o conhecimento 
entre seus funcionários são os treinamentos. Eles servem para ensinar e 
“relembrar” os funcionários, ajudando assim ao mesmo a transferir informações 
corretas. 

Apoio 1,5 

Não. Há pouca interação entre as áreas de negócio da empresa, no nível dos 
colaboradores técnicos. 

Apoio 3 

Sim, por meio de manuais gerencias de cada setor, que apresenta 
procedimentos detalhados e revisados de acordo com o nível de maturidade da 
empresa. 

Apoio 1 

A BS,  não estimula como também não há política de desenvolvimento e  
retenção do conhecimento. 

Gerencial 3 

Não estimula, mas permite sua ocorrência. Gerencial 3 

A organização tenta estimular, entretanto é necessário o emprego de 
ferramentas adequadas. 

Operacional 3 

Sim. Toda empresa que se preocupa com a legitimidade do funcionário, é 
detentora disso. 

Operacional 5 

Sim. Através das movimentações internas de setor e área se consegue esta 
interação e consequentemente a troca de conhecimentos, tão importante para o 
crescimento de um indivíduo. 

Operacional 5 

 

Torna-se assim importante identificar se há indícios que possibilitam 

concluirse há na empresa Brasil Supply a presença do estimulo à transferência do 

conhecimento. Apesar das quatro respostas que destacaram que a Brasil Supply 

estimula a transferência do conhecimento, as ferramentas utilizadas foram 

apontadas como insuficientes ou mesmo inadequadas. 

Durante o processo de entrevista foi apontado, pelo colaborador responsável 

do departamento Centro de Conhecimento que:  

 

“... o conhecimento explícito organizacional está arquivado tanto em vias 
digitais quanto via física...” 

 

Um entrevistado, do setor de Recursos Humanos, acrescentou que apesar da 

existência do Sistema que controla de forma digital: 

 

“....o acesso não é irrestrito para as Unidades Operacionais, sendo comum 
unidades que não conseguem acesso ao mesmo, assim comoa ausência de 
usuários cadastrados e habilitados para utilização desta ferramenta.” 
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Fator relevante também é o fato que apenas em uma das respostas do 

formulário foi citado o termo política, pode-se observar assim a indefinição 

organizacional quanto à padronização do processo de transferência do 

conhecimento, sendo as formalizações do mesmo frequentemente relacionadas ao 

procedimento de treinamento (o treinamento será abordado em especial nas 

próximas questões). Ainda em relação ao estímulo da empresa para a transferência 

do conhecimento é importante citar que além do Sesuite, há ainda o Sysbibli, que 

funciona como uma “biblioteca” digital. Nele estão armazenados documentos legais 

e técnicos, contratos, propostas e editais de licitações que foram vencidos pela 

Brasil Supply. 

Na visão dos executivos da organização, a empresa não dispõe de métodos 

de estímulo à transferência do conhecimento, foi destacado que ela ocorre de forma 

não documentada e desorganizada. Os colaboradores mais antigos na organização 

reconhecem namesma, a caraterística de estímulo à transferência, cabendo ainda 

ressaltar que estes estão alocados no âmbito operacional, em que os treinamentos 

de Procedimentos e de SMS, são rigidamente controlados pelo cliente. 

 

Frase 4 - Os valores da empresa são........ 
 
 
Tabela 06: Resposta à Frase 4 

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Ética, excelência na prestação dos serviços para o cliente, respeito e 
reconhecimento do valor das pessoas e de sua produção intelectual e 
responsabilidade social.  

Apoio 1,5 

Atualmente os valores políticos tem se sobressaído aos valores técnicos, mas há 
uma visão de mudanças. 

Apoio 3 

Saúde, segurança e o meio ambiente em que a empresa atua. Apoio 1 

Não há declaração de valores, somente a Política da Qualidade, que esta pautada 
na excelência de atendimento ao cliente, a comunidade, Saúde e segurança dos 
colaboradores, ao patrimônio e ao meio ambiente. 

Gerencial 3 

Lucro e Segurança Gerencial 3 

Respeito quanto as políticas sócio ambiental; Comprometimento quanto ao 
cumprimento das legislações vigentes em todas as esferas de atuação;  

Operacional 3 

Trabalho em Equipe, Dedicação e Conhecimento. Operacional 5 

Não respondeu Operacional 5 

 
De acordo com Tamayo (2000) os valores são princípios e metas que 

norteiam o comportamento doindivíduo, como as organizações são formadas 
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poreles, assim como estruturas físicas, os valores necessitam refletir as 

motivaçõesindividuais. Portanto, os valores organizacionais devem equilibrar os 

interesses individuais e grupais, de forma a estabelecer normas e regras. 

Ao abordar a questão do valor, a pesquisa busca ressaltar de acordo com os 

entrevistados, quais condições capacitadoras, ressaltadas por Nonaka e Takeuchi 

(1997) estão presentes, mesmo que indiretamente, na gestão da organização 

estudada. Davenport e Prusak (1998) ressaltaram que pode soar diferente abordar 

crenças e valores, quando se trata de conhecimento organizacional, mas por outro 

lado, eles são de extrema importância por influenciar diretamente no conhecimento 

organizacional, pois através da observação dos valores e crenças da organização 

pode-se criar estereótipos.  

Nesta pesquisa, os valores organizacionais foram ressaltados a partir da 

percepção dos membros da empresa, tendo a maioria dos colaboradores ressaltado 

os aspectos relacionados à Política de Qualidade como sendo os valores 

organizacionais: segurança, saúde e meio ambiente. 

 
  
5.       Trabalhando na Brasil Supply sinto-me.... 

 

Tabela 07: Respostas à Frase 5 

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Com a necessidade de ajudar a transmitir e também receber o “conhecimento”. Apoio 1,5 

Desafiado a buscar novos conhecimentos o tempo todo, devido a área de atuação 
da empresa ser complexa e por esta não ter efetivamente um portfólio de ações 
definido. Isto tem lados positivos, pela busca do conhecimento, mas tem um lado 
negativo que não leva à criação de especialistas em determinadas áreas chaves. 

Apoio 3 

Consolidador de informações, desmembrando as informações em atividades 
corretivas, preventivas e estratégicas para atender as necessidades das equipes 
operacionais. 

Apoio 1 

Motivado para participar do crescimento da organização, bem como do 
desenvolvimento organizacional. 

Gerencial 3 

Desafiado Gerencial 3 

Capaz de fortalecer minhas inclinações de superação e independência dentro dos 
parâmetros técnicos, embasando-me nas limitações existentes na própria 
organização; 

Operacional 3 

 À vontade pra expor minhas opiniões e questionamentos. Operacional 5 

Num primeiro momento motivado devido aos grandes desafios encontrados diante 
de uma nova demanda, porém num segundo momento tentando demonstrar jogo 
de cintura diante das dificuldades. 

Operacional 5 
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Stewart (2002) definiu os profissionais habilidosos, o conhecimento e os 

relacionamentos como o capital intelectual da organização, destacando assim o 

valor que deve ser atribuído aos ativos intangíveis. Assim se verifica a importância 

da organização conhecer o sentimento da equipe em relação a ela, destacando seu 

grau de importância e liberdade na organização. 

As respostas apresentadas ressaltam que a equipe se motiva com a 

característica desafiadora da organização estudada, característica esta presente 

independente do nível hierárquico e tempo de empresa. O ambiente desafiador está 

diretamente relacionado com a transmissão do conhecimento e com a liberdade de 

expressão, está apontada por um colaborador operacional. 

Em resumo as respostas ressaltam um ambiente desafiador e em 

consequênciadisso motivador. 

 
 
6.       As principais características da Brasil Supply são..... 
 

 

Tabela 08: Respostas à Frase 6 

RESPOSTAS NÍVEL 
HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Atender as necessidades de seus acionistas e clientes, prestar serviços com 
excelência paraseus clientes. 

Apoio 1,5 

Dispersão de portfólio.Briga para se estabelecer num mercado bastante 
competitivo. Pouca preocupação com o pessoal operacional. 

Apoio 3 

A diversificação de conhecimento, capacidade de trabalhar e consolidar a 
informação de equipes heterogenias (técnicas, conceituais, administrativas e 
operacionais) em uma força de trabalho homogênea. 

Apoio 1 

Empresa dedicada com os compromissos dos requisitos dos clientes e exigências 
inerentes às exigências do setor de petróleo. 

Gerencial 3 

Comprometida com o cliente e acionistas Gerencial 3 

Fragilidade e ambição Operacional 3 

Foco no resultado e desempenho, prestação de serviços ao cliente com 
qualidade. 

Operacional 5 

Arrojo, planejamento estratégico, empenho operacional. Operacional 5 

 
  

O complemento da frase acima, busca de uma forma resumida identificar o 

que é marcante na organização. 

De acordo com a tabela abaixo, assim como nos complementos anteriores 

não há respaldo para afirmar que existe um consenso geral sobre as características 

marcantes da Brasil Supply. Os profissionais com mais tempo na organização, 
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ambos alocados no nível Operacional, destacaram o empenho operacional e a 

qualidade nos serviços prestados como um grande marco, informação quetambém 

está presente no nível Gerencial. 

Para a equipe de Apoio nota-se a variação de respostas, entretanto o foco 

operacional ficou registrado pela citação de excelência dos serviços, fato que pode 

ser facilitada pela apontada formação heterogênea das equipes. 

As respostas em grupo podem fornecer a ideia de que as características 

marcantes da empresa acabam influenciando diretamente ou indiretamente, para 

que ocorra o processo de transferência do conhecimento. Seja esta pela 

diversificação de serviços que presta para indústria de óleo e gás, seja pelo foco na 

excelência dos serviços. 

 
7.       Estou na Brasil Supply porque.... 
 
 

Assim como os complementos das frases anteriormente citadas,a conclusão 

destas visa validar a existência ou não de uma condição capacitadora, no caso, a 

intenção da Brasil Supply em promover ou mesmo permitir a transferência do 

conhecimento. 

 

Tabela 09: Respostas à Frase 7 

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

A Brasil Supply acredita que a disponibilização da informação para os seus 
colaboradores é importante para os componentes da Gestão do conhecimento. 

Apoio 1,5 

A área de atuação é atraente, desafiadora e a empresa está em uma fase de 
crescimento, o que abre espaço para o crescimento profissional. 

Apoio 3 

Buscando crescimento e desenvolvimento profissional, dentro da minha 
competência técnica e formação acadêmica.  

Apoio 1 

Gosto dos desafios impostos pelas atividades técnicas operacionais. Gerencial 3 

Sinto-me desafiado a todo instante e com vontade de aprender. Gerencial 3 

Com intuito de auxiliar a organização a alcançar seus objetivos e metas e buscar 
minhas realizações profissionais não restrito a área de atuação do presente 
momento; 

Operacional 3 

Sinto-me valorizado e prestigiado Operacional 5 

Gosto do ambiente e quero crescer junto com a empresa. Operacional 5 

 
  

As respostas a este questionamento demonstraram que os colaboradores 



76 
 

apostam na empresa para aprender e crescer profissionalmente, o que em outras 

palavras, pode confirmar que “recebem” conhecimento na empresa,sendo este 

capaz de provero desenvolvimento profissional de cada um. 

Novamente, o desafio foi constante apontado nos complementos das frases, 

notadamente presente no nível Gerencial e no nível de Apoio. Neste ultimo nível 

hierárquico, o crescimento profissional e a possibilidade de se fazer o que gosta, 

foram questões abordadas. 

Outra questão importante e que merece destaque está atrelada ao processo 

de aprendizagem. Como a organização é “nova” e o tempo atua como um limitador, 

o método de aprendizagem ocorre através do“aprender fazendo”, o que confere em 

determinados momentos a possibilidade sutil de inovação. As decisões macro e 

mais importantes são direcionadas, mas os meios de obtenção do resultado podem 

sofrer variações. 

 
10.   Quando entrei na  Brasil Supply..... 
 
Tabela 10: Respostas à Frase 10  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Estávamos implantando o centro de documentação e informação da empresa. 
Este processo ainda continua em fase de implantação, devido à falta de “mão-de-
obra”. 

Apoio 1,5 

Percebi que ainda tinha muito que aprender, em todas as áreas de conhecimento, 
mas que tenho muito a colaborar no crescimento da empresa. 

Apoio 3 

Encontrei como desafio principal,  o impacto com a cultura empresarial da Brasil 
Supply, apreendendo a executar atividades diárias de forma padronizadas, 
independente da prioridade na atividade ser executada.  

Apoio 1 

Tinha muita expectativa quando ao plano de carreira, porém ao longo do tempo 
observei que cada contrato tem características independentes e de difícil 
implantação de um plano de carreira corporativa para todos os níveis 
profissionais. 

Gerencial 3 

Aberta uma oportunidade profissional em outro ramo de atuação Gerencial 3 

Entrei disposto a encarar o lado bom e ruim Operacional 3 

Foi aberto um novo horizonte em minha vida Operacional 5 

Busquei desenvolver minhas habilidades e trocar conhecimentos com meus 
colegas de trabalho. 

Operacional 5 

 
 

Novamente, a questão do aprendizado retorna ao centro das atenções na 

pesquisa, a maioria das respostas apontaram que os colaboradores apostaram na 

oportunidade de aprender e agregar conhecimento ao tornarem-se colaboradores da 
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Brasil Supply. 

Embora não fosse a intenção da questão, uma das respostas destacou o 

estágio atual do setor de Centro de Conhecimento na organização, demonstrando a 

“estagnação”, de acordo com o ponto de vista do participante. 

Ressalta-se ainda, e novamente, o desafio que é atuar na empresa, 

(organização nova e em processo de crescimento) para a equipe.  

 
 
11.   O ambiente na Brasil Supply...... 
 
 

O ambiente na Brasil Supply foi abordado na pesquisa com intuito de 

identificar ou não se este é propício ao desenvolvimento do processo de 

conhecimento, mas especificamente a transferência de conhecimento. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) torna-se fundamental verificar a percepção 

dos colaboradores do ambiente, pois esta questão colabora para comprovar a 

existência das condições capacitadoras. 

 
Tabela 11: Respostas à Frase 11  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

É um ambiente favorável e inovador. Hoje temos novas práticas em todas as 
áreas das empresas para a venda de bens e serviços. A prioridade tem sido a 
excelência dos serviços prestados para uma melhor qualificação no mercado. 

Apoio 1,5 

Existem nichos na Brasil Supply aonde o ambiente se alterna de muito bom a 
muito ruim.  

Apoio 3 

Apresenta-se ainda um pouco competitivo internamente, devido às equipes 
heterogêneas em cada departamento da empresa, entretanto a empresa busca 
constantemente integralização desses departamentos e desenvolvimento de um 
ambiente participativo.  

Apoio 1 

No momento a empresa esta passando por uma fase de transição com mudanças 
nas áreas de Gestão.  Por um período curto houve conflitos sem que os mesmos 
tivessem repercussão negativa nas áreas produtivas e operacionais. 

Gerencial 3 

Bom Gerencial 3 

Apesar do aspecto político é tolerável;  Operacional 3 

De profissionalismo e amizade Operacional 5 

Já foi melhor do que é hoje. Operacional 5 

 

A variedadedas respostas destacadas na tabela acima demonstram as 

divergências de percepções existentes na equipe e que podem estar relacionados 

com os níveis hierárquicos dos entrevistados. Desta maneira, na análise das 
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respostas ao formulário, não se pode concluir ainda qual o impacto do ambiente no 

processo de transferência de conhecimentopara a pesquisa. 

Através da observação do autor, membro da empresa, assim como sua 

participação no dia-a-dia, é importante destacar que durante a realização da 

pesquisa muitas mudanças estavam ocorrendo na empresa, disputas de espaço 

entre os principais executivos e consequente troca destes(na alta e média gerência), 

pressão dos acionistas por melhores resultados financeiros, contribuíram para tornar 

o ambiente mais instável e receptivo do quenormalmente ocorre. 

Na operação, também não foi acusado consenso sobre o ambiente, enquanto 

os colaboradores mais antigos apontam aspectos mais positivos, um colaborador 

com três anos de empresa destacou a questão política como um limitador ao 

ambiente melhor. 

Os relatos da tabela 13 não permitem, de forma isolada, concluir sobre a 

influência do ambiente sobre o processo de transferência do conhecimento, esta 

conclusão ocorrerá com a consolidação das respostas relacionadas a primeira 

condição capacitadora destacada na pesquisa. 

 
 
12.   As metas da organização são.... 
 

 

Tabela 12: Respostas à Frase 12  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Desconhecidas Apoio 1,5 

Única e exclusiva de alcançar o crescimento sustentável e ser reconhecida como 
líder em sua área de segmento; 

Apoio 3 

Solidificar-se no mercado de fluidos, aumento do faturamento e iniciar no mercado 
da navegação.  

Apoio 1 

Atuar de maneira ética, legal, transparente e rentável aos clientes, acionistas, 
colaboradores e fornecedores. 

Gerencial 3 

Desconhecidas Gerencial 3 

A excelência nos serviços prestados aos seus clientes. Operacional 3 

Não são claras. Operacional 5 

Simples, nem sempre acessíveis. Operacional 5 

 
 

De acordo com Turban (2010), as metas, assim como os valores, 

procedimentos, visão e missão, são formas de transferência do conhecimento 
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explícito na organização. 

Segundo as respostas, apontadas na tabela 12, as metas organizacionais ou 

não são claras e até mesmo apontadas como desconhecidas ou estão relacionadas 

a excelência operacional: atuar com qualidade e segurança, gerando assim o 

crescimento sustentável. Assim, é inevitável citar a relação das metas, apontadas 

pelos entrevistados com a missão organizacional. 

Duas respostas apontam as metas organizacionais como 

desconhecidas,sendo uma delas feita por um dos gerentes. 

Através das respostas pode-se constatar que os funcionários “mais 

operacionais” percebem suas metas inseridas nas metas globais da organização e 

até mesmo relacionadas ao contrato que estão inseridas. 

Em entrevista com membro da equipe da área de RH: 

 

“As metas pessoais não são claras e principalmente não foram divulgadas em 

decorrência de mudanças na gestão da empresa.“ 

 
 
13.   Para alcançar as minhas metas..... 
 
 
Tabela 13: Respostas à Frase 13  

CATEGORIA 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

É necessário que eu sempre busque informação/conhecimento para 
chegar ao lugar almejado 

Apoio 1,5 

Preciso primeiro conhecê-las Apoio 3 

Desenvolvimento profissional e estabilidade no mercado de trabalho Apoio 1 

Minhas metas estão relacionadas ao cumprimento dos contratos previamente 
definidas no que se refere a receita e custos, além dos indicadores contratuais. 

Gerencial 3 

Preciso conhecê-las Gerencial 3 

Continuar atuando com ética e profissionalismo Operacional 3 

Uso sempre a objetividade, me planejo e priorizo coisas palpáveis. Operacional 5 

É necessário desenvolver o conhecimento já adquirido e agregar novos conceitos. Operacional 5 

 
Parcela considerável das respostas apontam questões éticas e conforto 

profissional como sendo indispensáveis para que as metas pessoais sejam 

alcançadas. O planejamento também foi apontado como fator importante, aliado a 

estes o termo conhecimento foi também relacionado como importante. 

Assim como na questão anterior, duas pessoas destacaram não conhecer 
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suas metas e nem mesmo identificaram as metas macro da organização como 

sendo delas. 

 
 

17.   Na Brasil Supply valorizamos..... 
 
 

A frase 17 busca verificar a relação entre os valores organizacionais e a 

percepção deste pelos colaboradores.Segundo a tabela abaixo a gerência aponta a 

segurança nas atividades como o grande valor da Brasil Supply, assim como a 

maioria da equipe de Apoio. A unanimidade da equipe de apoio não ocorreu porque 

um colaborador da área estava atravessando por mudanças no comando gerencial, 

o mesmo destacou o lado político como valor, o que parece mais uma opinião 

particular do que um valor organizacional. 

 
Tabela 14: Respostas à Frase 17  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Às necessidades dos clientes e acionistas, a valorização da força de trabalho, a 
melhoria contínua dos processos e serviços incluindo a gestão do conhecimento, 
repassando a informação. 

Apoio 1,5 

Atualmente, temos valorizado mais o lado político do que o técnico, mas isto está 
mudando. 

Apoio 3 

A força de trabalho, promovendo praticas de gestão que aprimorem a 
competência e fortaleçam o comprometimento da força de trabalho.  

Apoio 1 

Segurança, meio ambiente e cumprimento de obrigações contratuais. Gerencial 3 

O profissionalismo e a segurança nas atividades Gerencial 3 

Limita-se a apenas aspectos legais e parcialmente sua política da qualidade Operacional 3 

Colaboradores que priorizam os estudos, o profissionalismo e o crescimento 
intelectual aliado ao bom convívio social. 

Operacional 5 

O que está em foco no momento. Operacional 5 

 
 

Através da análise dos complementos da frase no Nível Operacional não se 

pode concluir o que a operação reconhece como valor organizacional, mesmo os 

colaboradores com mais de cinco anos de empresa. Istopode representar que nas 

unidades operacionais precisa ser reforçado o trabalho de apresentação dos valores 

organizacionais. 
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Frase 18 - Adquiri meus conhecimentos para o trabalho.... 
 
 
Tabela15: Respostas à Frase 18  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Na convivência com colegas da empresa Apoio 3 

Através das aulas da faculdade de arquivologia, textos da área e também com a 
experiência adquirida na prática do trabalho. 

Apoio 1,5 

Através do convívio com os profissionais da empresa,  Apoio 1 

Com colegas trabalho Gerencial 3 

No convívio com colegas profissionais Gerencial 3 

Durante todo o processo de atuação seja antes e depois da BS; Operacional 3 

Com esforço pessoal, mas contando muito com a ajuda de colaboradores e 
gestores com os quais convivo. 

Operacional 5 

Em cursos ministrados pela empresa, por terceirizadas ou em Instituição 
reconhecida em âmbito nacional. 

Operacional 5 

 
 

As respostas ao questionamento 18 apresentaram um ponto 

interessante, 50% dos participantes ressaltaram que adquiriram conhecimento 

através da “troca” com outros profissionais da empresa. As demais respostas 

também citaram de forma positiva o relacionamento interpessoal, sendo ele fator de 

importância. 

Conforme destacado anteriormente o conhecimento explícito foi o delimitador 

como foco da pesquisa. Assim, as respostas acima podem conferir ao processo de 

externalização, destacado por Nonaka e Takeuchi (1997) como um processo perfeito 

de criação do conhecimento, a devida importância na pesquisa.  

Neste caso, os conceitos (conhecimentos) são gerados através de diálogos 

ou mesmo por processos de brainstorming(chuva de ideias). Apesar das respostas 

não apontarem isto de forma clara, a observação permite novas conclusões. Um 

exemplo corriqueiro de externalização ocorre nos processos de precificação de uma 

proposta, nos casos mais complexos são montados “comitês” com especialistas de 

cada área para se discutir sobre o certame e colaborarem para a construção do 

preço final. A troca de informações é elevada nestas ocasiões e permite aos 

colaboradores conhecerem mais sobre as atividades da organização, assim como 

assimilar novos conhecimentos das demais áreas da empresa. 

Ainda citando a questão da “troca” de experiências, torna-se fundamental citar 

a socialização como fonte de transferência do conhecimento na Brasil Supply, 
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apesar do conhecimento tácito não ser o ponto focal da pesquisa. Visto que a 

empresa é relativamente nova, torna-se comum o processo de aprendizagem do 

“aprender fazendo”, o que no caso pode possibilitar a imitação de ações já efetuadas 

pelosprofissionais (desempenhadas tanto na Brasil Supply quanto em outras 

empresas) em função da observação de situações similares ocorridas anteriormente. 

No nível operacional, em decorrência das restrições contratuais, as ações da 

socializaçãosão mais limitadas. 

Diferentemente, conforme a equipe se afasta das limitações impostas pelo 

cliente, no caso colaboradores que fazem parte do nível de Apoio e Gerencial, tem-

se maior facilidade de trocas de conhecimentos entre os colaboradores. Para os 

gerentes que preencheram o formulário o fator pessoal foi de fundamental 

importância para aquisição do conhecimento, o que em decorrência do tempo de 

empresa deles pode implicar que sofreram influencia de experiências anteriores 

(empresas e indivíduos), assim como agregaram novos conhecimentos através das 

atividades laborais. 

 
Frase 19 - O mais importante para meu desempenho..... 
 
Tabela16: Respostas à Frase 19  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

É a busca da melhoria continua, e a capacidade de entender e ouvir os meus 
“usuários” da informação. 

Apoio 1,5 

É ter metas claras da empresa, ter força para vencer os desafios profissionais e 
poder contar com o apoio/investimento da empresa na evolução profissional 
(cursos, palestras, eventos técnicos etc). 

Apoio 3 

Executar minhas atividades de forma homogênea com os demais colaboradores e 
setores da Empresa 

Apoio 1 

Implantação de treinamento específico do segmento onde a empresa atua. Gerencial 3 

Metas claras e ferramentas adequadas Gerencial 3 

Não deparar-me com situações extremamente adversas, ao resultado esperado. Operacional 3 

Participar ativamente das decisões propostas. Operacional 5 

Realizar-me com o que faço e ter a resposta positiva da demanda passada Operacional 5 

 
 

As respostas a esta pergunta explicitam a diversidade de opiniões acerca do 

que é importante para o desempenho dos profissionais, sendo mais relevante a 

questão pessoal que o conceito de grupo. Isoladamente, elas fornecem vários itens 

que são importantes para se alcançar bons desempenhos, que em conjunto podem 

apresentar indícios do que cabe a empresa dispor.  
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Entre os principais pontos apontados destacam-se as metas apresentadas de 

forma clara, treinamentos relacionados ao setor e decisões participativas. 

 
Frase 20 - O melhor treinamento é....... 
 

 

Ao questionar sobre qual é a melhor tipo de treinamento, a pesquisa busca 

um meio de relacioná-lo (treinamento) à questão da transferência do conhecimento. 

A intenção principal de se questionar sobre o melhor treinamento seria 

instigar os participantes a informar o que seria ideal para em seguida confrontar 

estas informações com frases já completadas e também com a pesquisa documental 

realizada no setor de Recursos Humanos.   

 
Tabela17: Respostas à Frase 20  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Aquele que é pratico, objetivo e repassado de maneira adequada Apoio 1,5 

Aquele que está diretamente focado com as metas planejadas pessoais e de toda 
a área, pois permite que o profissional possa crescer a atingir novas 
responsabilidades. 

Apoio 3 

É a aplicação pratica e divulgação do seu conhecimento (exemplo: 
desenvolvimento da equipe de trabalho) 

Apoio 1 

Treinamento orientado ao segmento de petróleo e gás com uma política definida 
para cada área 

Gerencial 3 

Pratico e objetivo Gerencial 3 

Aplicabilidade das habilidades em ascensão durante o dia a dia na organização; Operacional 3 

Aquele em que a teoria é usada na prática Operacional 5 

Quando vemos a aplicação e uso de um conhecimento adquirido e/ou 
desenvolvido. 

Operacional 5 

 
A maioria das respostas apontaram a característica prática e objetiva do 

treinamento como fundamental, ressaltada ainda a importância desta para geração 

do conhecimento, notado em especial pelos os colaboradores do Nível Operacional 

e com mais tempo de empresa. 

Pode-se observar a existência de procedimento específico assim como meios 

de medição de eficácia da realização dos treinamentos. Porém cabe destacar que a 

maioria dos treinamentos programados, estão relacionados à Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde (SMS), os que envolvem desenvolvimento de habilidades e 

competênciasdevem ser solicitados ao gestor imediato e submetidos a aprovação. 

 O colaborador entrante na organização é submetido a um processo de 
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ambientação que visa apresentar os procedimentos gerenciais e operacionais 

(relacionados à função e nível de atuação), sendo este ponto destacado pela equipe 

como importante ferramenta de transferência de conhecimento.  

A figura 10 demonstra a metodologia empregada pela organização com vista 

a gerenciar o processo de treinamento organizacional. 

 

Figura 10: Macro Fluxo de Treinamento Organizacional. 

 

 

Nas tabelas18 e 19 são apresentados Indicadores de Desempenho 

relacionados ao Treinamento organizacional. 

 

 

 

 

 

Início 

1 

Planejar treinamentos 
(LNTD) 

Realizar (LNTD) 

Treinamento 
Planejado? 

PATD Aprovado? 

 
Sim 

Sim 

Não 

Não 

Fim 

Consolidar (LNTD) 

Aprovar PATD 

Elaborar PATD 

Treinamento 
Interno? 

Providenciar Detalhes 

Realizar Treinamento 

Preencher solicitação de 
treinamento 

Aprovar com a Diretoria 

Receber solicitação de 
Treinamento 

1 

3 

Treinamento Externo 

Fazer inscrição 

Ir ao treinamento 
Preencher avaliação de 

reação 

Enviar avaliação de reação 
e cópia de certificado para 

CRH 

Treinamento 
adequado? 

Atualizar Qualificação 
do fornecedor ou 

procurar outro (RNC) 

Manter fornecedor 

Solicitar avaliação de 
eficácia 

Preencher avaliação de 
eficácia 

Arquivar 

Sim 

Sim 

Não 

 

RG-REHU-014 

RG-QSMS-001 

RG-REHU-013 

RG-REHU-009 

RG-REHU-008 

RG-REHU-022 

Não 

Refazer 
Treinamento? 

Sim 

Não 

3 
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Tabela 18: Indicador Realização de Treinamentos 

 

 
Tabela19: Indicador Efetividade de Treinamento 
 
 
5 - INDICADOR: Efetividade do Treinamento 
 

( ) Produto 
(X) Processo 

Objetivo: Monitorar a efetividade dos treinamentos realizados  

Meta: Atingir a efetividade em, no mínimo, 85% dos treinamentos realizados. 

Validade: Dez/2011. 
Frequência 
de medição: 

Semestral 

Responsável 
pela 
medição: 

Coordenação de Recursos Humanos 

Método de 
Cálculo: 

[N.º de treinamentos efetivos / N.º total de treinamentos] x 100 

Não 
conformidade 
quando: 

Atingir a efetividade em menos de 85% dos treinamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR: Realização de Treinamentos 
 

(X) Produto 
(  ) 
Processo 

Objetivo: Monitorar o índice de treinamentos realizados na Brasil Supply 
Meta: Realizar, no mínimo, 80% das horas de treinamento solicitados e 

aprovados. 
Validade: Dez/2011 
Frequência de 
medição: 

Trimestral 

Responsável 
pela medição: 

Coordenação de Recursos Humanos 

Método de 
Cálculo: 

[Nº de horas de treinamentos realizadas / Nº de horas de treinamentos solicitados e 

aprovados] x 100 

Não 
conformidade 
quando: 

Realizar menos do que 80% das horas dos treinamentos solicitados e 
aprovados. 
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22.   Inovação para Brasil Supply é...... 
 
 
Tabela 20: Respostas à Frase 22  

RESPOSTAS NÍVEL 
HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Não sei. Apoio 1,5 

Se manter competitivo no mercado e agregar novos negócios Apoio 3 

Vantagem competitiva Apoio 1 

Atualização tecnológica para novos projetos Gerencial 3 

Não sei. Gerencial 3 

Não sei. Operacional 3 

Vantagem competitiva Operacional 5 

Agregar tecnologia as atividades exercidas no dia a dia (tecnologia # 
automatização). 

Operacional 5 

 
Esta questão visa descrever a percepção dos entrevistados do que é 

inovação na Brasil Supply, sendo assim, uma das formas de se comprovar ou não a 

existência de tal condição na organização. 

Em termos de conceito, a maioria entende como sendo uma vantagem 

competitiva, mas não expõe de forma clara sua existência. 

Como exposto em questões anteriores, os contratos são em sua maioria 

especificados pela contratante o que não permite o desenvolvimento da inovação 

como um diferencial organizacional. Por outro lado, as respostas pouco claras 

principalmente no nível gerencialpodem demonstrar que a inovação não faz parte 

das características marcantes da Brasil Supply. 

 

5.1.1 Aspectos Principais sobre a condição Intenção 

 

O conhecimento explícito organizacional está arquivado em sistemas de 

gestão, por outro lado muitos carecem de ser atualizados e principalmente estarmais 

disponíveis, e o acesso ao mesmo nas unidades operacionais ainda é limitado.  

Devido ao fato da organização possuir certificação ISO-9001 há a existência de uma 

metodologia previamente estabelecida paraa criação de procedimentos, normas e 

instruções, assim como para estabelecer o método de atribuição de sua 

identificação. Entretanto um ponto importante é o de que quando ocorre ainiciação 

na organização, os colaboradores são apresentados aos procedimentos gerenciais e 
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operacionais (relacionados), sempre tutelados por um profissional que já os 

conhece. 

Um método muito divulgado de transferência do conhecimento na 

organização são os treinamentos. Há uma sistemática que delimita este assunto, 

mas notou-se a preocupação com treinamentos de SMS, desta maneira assuntos 

comportamentais e de desenvolvimento profissional representaram menos de 3% 

dos treinamentos realizados no período de um ano. Esta preocupação, ou melhor, 

foco em treinamentos de SMS, reforça o fato de ter sido este reconhecido como um 

dos valores organizacionais.  

Ainda em relação aos treinamentos cabe ressaltar que os referentes ao 

comportamento humano e ao desenvolvimento profissional, ocorrem sempre quando 

a necessidade é apontada ao setor de Recursos Humanos, pelo gestor imediato. 

O ambiente organizacional foi apontado pelos entrevistados como oscilante, 

variando do ruim ao ótimo. A conclusão é que são formadas “ilhas” em cada nível 

hierárquico, e não ficou claro seu impacto direto, negativamente, sobre o processo 

de transferência do conhecimento. Na base da pirâmide organizacional, ou 

colaboradores mais operacionais, em sua maioria apontaram para um ambiente 

mais agradável, sendo notado que subindo a níveis superiores o ambiente torna-se 

menos receptivo. Por outro lado, o setor em que a empresa esta inserida, torna o 

ambiente propício e receptivo à transferência do conhecimento. 

A intenção é demonstrada pela importância que a Brasil Supply trata a 

questão do treinamento, assim como investe em sistemas informatizados para tornar 

os procedimentos, normas e seus valores mais disponíveis, possibilitando a 

transmissão do conhecimento internamente. Outro ponto que corrobora para tal 

afirmação é o processo de certificação em um Sistema de Gestão Integrada (SGI), 

que cria procedimentos, controla e acompanha o exercício dos treinamentos, assim 

como gerencia a criação e o repasse dos procedimentos. 

O processo de conhecimento foi definido por Nonaka e Takeuchi (1997) como 

um sistema de troca, ou seja, é criado e transferido através do convívio interpessoal. 

Um fato que comprova isto na Brasil Supply são as respostas obtidas quando 

questionado os meios pelos quais os entrevistados obtiveram seus conhecimentos, 

repetidamente os colaboradores apontaram o convívio com outros profissionais na 

organização como um meio de obtenção deste. 

Este fatorcapacitador, ainda é demonstrada durante o processo de 
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precificação, quando a transferência do conhecimento é materializada, neste caso 

envolvendo o ambiente externo. Nesta situação, a intenção é uma condição sinequa 

nonpara o desempenho das atividades organizacionais, o que caracteriza a mesma 

como imprescindível. Um dos entrevistados, membro da equipe Comercial, apontou 

de forma superficial o envolvimento do cliente, Petrobras, na transferência do 

conhecimento. Acrescentou que as maiorias dos processos licitatórios não 

estimulam a inovação pela contratada, e para manter o nível desejado de 

atendimento a contratante delimita o passo a ser executado. Ressaltou também que 

em diversos casos o cliente especifica até mesmo as qualificações profissionais da 

equipe que será contratada.  

Os processos de precificação das licitações na Brasil Supply são 

coordenados pela área Comercial, mas com envolvimento das demais áreas. Tão 

logo é identificada a oportunidade ela é repassada aos demais departamentos, já 

delimitado com as interfaces e limites de atuação. Assim a precificação comercial é 

um processo de transferência de conhecimento, da provável contratante para a 

Brasil Supply, e pode ainda ser considerado um desenvolvimento em grupo, em 

decorrência do envolvimento de toda equipe. 

Resumidamente, constata-se que a empresa estudada, até por força do 

mercado em que atua, tem como capacidade a intenção em promover a 

transferência do conhecimento, sendo ainda esta habilidade o ponto de partida, ou 

pré-requisito, para que as outras duas condições capacitadoras elencadas na 

pesquisa se efetivem. 

 

5.2 CONDIÇÃO CAPACITADORA: AUTONOMIA 

 

As respostas a seguir buscam identificar traços na Brasil Supply que possam 

afirmar ou confirmar a presença desta capacidade na empresa, 

 
Frase 8 - Autonomia para mim.... 
 

 

Este questionamento, junto com a questão 23, visa verificar se os 

colaboradores possuem conceitos semelhantes sobre a autonomia e se percebem a 

existência deste na organização. 

Notadamente não existe consenso e nem mesmo similaridades nos 
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complementos às frases listadas na tabela 10 abaixo. As respostas dos 

colaboradores do Operacional relatam mais enfaticamente a questão da liberdade 

de expressão, considerando está como sinônimo de autonomia. Talvez relacionado 

ao fato que nas atividades operacionais a autonomia é restrita em função das 

especificações técnicas repassadas pelo cliente. 

 

Tabela 21: Respostas à Frase 8 

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Não respondeu Apoio 1,5 

É ter os limites de atuação e as responsabilidades bastante definidos. Apoio 3 

E  a oportunidade de organizar com seus próprios métodos a busca pelo 
conhecimento e o acumulo de experiência e maturidade profissional 

Apoio 1 

Capacidade de decisão de um individuo numa organização.  Gerencial 3 

Imprescindível para aparecimento de novosconceitos Gerencial 3 

É fundamental para a construção de um relacionamento maduro entre a 
organização e sua força de trabalho; 

Operacional 3 

Poder expor sempre o que pensoe questionar o que tenho receios, e/ou dúvidas. Operacional 5 

Significa aceitar as demandas delegadas e receber feedback positivo sobre o 
desenvolvimento das mesmas. 

Operacional 5 

 
No caso especifico do nível de Apoio, o limite e atuação com autonomia 

começam a aparecer, embora um representante não tenha apresentado resposta. 

Em relação aos Gerentes o conceito começa a se organizar na forma de capacidade 

de decisão e de ferramenta para surgimento de mudanças, esta última observação 

ocorre de forma subjetiva. 

Assim sendo, o conceito de autonomia é citado de forma mais consistente na 

nível de Apoio e toma forma na Gerência, o que pode significar que esta condição se 

limita a profissionais de atividades administrativas, sendo maisperceptivo na 

gerência, fato este que também decorrente das limitações impostas pelo cliente em 

âmbito operacional. 

 

Frase 23 - Autonomia na Brasil Supply.... 
 
 

 As respostas dos participantes da pesquisa via formulário, apontam um 

conflito conceitual em relação à autonomia na Brasil Supply, entre os oito 

participantes dois afirmam não saber o que o termo autonomia representa para a 
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empresa. Mas, de acordo com os demais ela existe, mesmo que de forma restrita 

(ou limitada) e sem a existência de uma política específica. 

 
Tabela 22: Respostas à Frase 23  

RESPOSTAS NÍVEL 
HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Não sei. Apoio 1,5 

Limitado Apoio 3 

Restrita e sem política definida Apoio 1 

Algo limitado Gerencial 3 

Tomada de decisões. Gerencial 3 

Não sei. Operacional 3 

Delegação de responsabilidade Operacional 5 

Não há uma política definida Operacional 5 

 

Cabe ressaltar que a autonomia em empresas de serviços (dependentes de 

contratos através de licitações), começa a ser observada na média gerência em 

diante, visto que para as atividades operacionais o escopo é totalmente limitado e 

indicado pela contratante, não sendo aberto espaço para inovações e ações com 

autonomia. 

 

5.2.1 Aspectos Principais sobre a condição Autonomia 

 

A autonomia para empresas como a Brasil Supply, que tem como acionista 

uma empresa pública, tem certos limites que se concentramprincipalmentenas 

gerências média e alta, não sendo percebida nas esferas mais operacionais. Em 

função desta relação com a Petrobras, (neste caso como sócia da organização), é 

exigido da Brasil Supply cumprir com certos procedimentos, que limitam o exercício 

da autonomia.  

Outro ponto que colabora pela autonomia restrita é a condição de contratada 

de uma empresa que domina o mercado e que desta forma exerce função de regular 

as ações do setor. A Petrobras influencia de forma direta nas ações de suas 

contratadas, exigindo que estas cumpram os mesmos requisitos e tenham postura 

semelhante. Com um cenário assim, a autonomia das contratadas é restrita e como 

os colaboradores operacionais interagem mais com os clientes do que com a gestão 

da Brasil Supply, a visibilidade desta condição é extremamente limitada. 
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Através dos dois questionamentos relacionados à autonomia, pode-se 

concluir que este fatorcapacitador não apresenta aspectos que colaboram de forma 

significativa para ocorrência da transferência do conhecimento na Brasil Supply. 

Pelo menos de acordo com as limitações previamente apresentadas para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

5.3 CONDIÇÃO CAPACITADORA: REDUNDÂNCIA 

 
 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacaram que a redundância aumenta de forma 

considerável o autocontrole organizacional, sendo assim atua de forma a direcionar 

a gestão. Nos complementos às frases a seguir será avaliada a existência desta, 

assim como sua a influência no processo de transferência. 

 

Frase 9 - Os procedimentos na Brasil Supply são..... 
 

De acordo com Davenport e Prusak (1998), os procedimentos ou normas são 

atalhos para resolução de entraves.Os procedimentos estão relacionados ao 

conhecimento explícito organizacional, devendo assim ser observados como uma 

das principais fontes de “conhecimento”.  

 

Tabela23: Respostas à Frase 9 

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

São documentos/registros que asseguram o planejamento e análise dos 
processos, visando assim as melhorias do trabalho e consequentemente da 
propagação do conhecimento. 

Apoio 1,5 

São consistentes, mas muito burocráticos, pois ainda refletem uma fase da 
empresa em que o negócio era menor. 

Apoio 3 

Mecanismos para divulgar o conhecimento aplicado em cada atividade  de forma 
padronizada 

Apoio 1 

São de fácil entendimento Gerencial 3 

Inadequados  Gerencial 3 

Inadequados considerando o mercado atual; Operacional 3 

Deveriam ser revisados com mais frequências, pois muitos estão ultrapassados. Operacional 5 

Por vezes burocráticos, porém necessários para a manutenção do sistema de 
gestão. 

Operacional 5 
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A maioria dos participantes da pesquisa ressaltaram a característica 

burocrática assim como a necessidade de revisão dos mesmos. Por outro lado, 

apenas um entrevistado associou os procedimentos à questão do conhecimento, os 

demais o reconheceram mais relacionados aos aspectosoperacionais do que com o 

tema abordado nesta pesquisa. 

 Uma relação que se torna fundamental relatar, envolve os treinamentos 

(abordado no item referente à intenção) e os procedimentos. O procedimento foi 

apontado como existente na empresa, porém havendo necessidade de ser 

atualizado. Este comentário é relevante por confirmar o treinamento como fonte de 

transferência do conhecimento, visto que na Brasil Supply os colaboradores são 

periodicamente treinados nos procedimentos. Por outro lado se destaca o fato de 

que frequentemente ocorrem alterações nos procedimentos executados que não são 

devidamente registrado, o que confirma que os mesmos carecem ser atualizados. 

 

Frase 14 - O conhecimento na Brasil Supply está localizado.... 
 
 
Tabela24: Respostas à Frase 14  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Interligado entre todas as áreas da empresa. Apoio 1,5 

Está muito concentrado em cada área e com pouca interação entre as mesmas Apoio 3 

No Sistema de Gestão Integrado (SGI) Apoio 1 

Nos profissionais, não tendo uma metodologia de retenção de conhecimento da 
própria organização. 

Gerencial 3 

Na equipe, nos sistemas gerenciais e nas trocas com os clientes e fornecedores. Gerencial 3 

Em pessoas isoladas Operacional 3 

De forma acessível a quem tiver interesse Operacional 5 

Em cada funcionário, dependendo da área envolvida. Operacional 5 

 
 

Parcela relevante das respostas ressaltaram que o conhecimento da 

organização está”localizado” tanto nas pessoas quanto nas áreas e sistema de 

gestão. Embora a pesquisa esteja limitada a descrever a situação da Brasil Supply 

acerca do conhecimento explícito e suas transferências, notoriamente o 

conhecimento tácito foi lembrado no preenchimento do formulário. 

Interessante, portanto para a pesquisa, foi o fato de que apenas um 

participante citou que o conhecimento está presente também nas trocas 
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organizacionais, ou seja, entre clientes e fornecedores. De acordo com o relatado 

anteriormente, como a organização depende de processos licitatórios seria natural 

imaginar que a relação com o cliente fosse mais percebida nos complementos às 

frases. 

Chama atenção uma resposta de um dos Gerentes participantes da pesquisa 

que afirma não haver uma metodologia para transferência do conhecimento. De 

acordo com a responsável do Centro do Conhecimento há a definição do que se 

pode ou não ser transferido: 

 

Através do procedimento de Arquivo Inativo. Nele é identificada a 
necessidade de movimentar a documentação, usando como base a 
legislação vigente, a TTD (Tabela de Temporalidade de Documentos) 
da empresa – neste caso ainda estamos fazendo essa tabela -, e 
outros indicadores de acordo com a necessidade da gestão. 

 

Comprovadamente, o procedimento citado pelo entrevistado do setor Centro 

de Conhecimento existe fisicamente, porém não é de conhecimento dos 

colaboradores, até mesmo em nível gerencial. 

Conforme informado na questão 3 a organização possui Sistemas que 

colaboram com o processo de “armazenamento” do conhecimento e assim 

contribuem diretamente na etapa de transferência. 

Ao citar o processo de precificação, é imprescindível abordar a interface da 

empresa com o ambiente externo, mas especificamente os clientes. De acordo com 

o citado no item três da pesquisa, os principais clientes são a Petróleo Brasileiro 

S.A. e suas subsidiárias, que possuem metodologia de contratação regulamentada 

através de legislação federal. Atualmente o processo de contratação ocorre 

principalmente através de meio digital, ou seja, os certames presenciais vêm sendo 

gradativamente substituídos por processos eletrônicos. 

A Petrobras, com intuito de criar uma cadeia de relacionamento com os 

clientes e fornecedores, possui um sistema digital para esta finalidade. O Petronect 

é um portal que permite aos fornecedores acessar os processos de licitação, enviar 

questionamentos a respeito destes, receber treinamentos considerados importantes 

pela Petrobras, entre outras finalidades. 

Em relação ao processo de transferência de conhecimento o Petronect é uma 

ferramenta de suma importância, visto que para melhor equilibrar o processo de 

contratação a Petrobras disponibiliza neste toda a documentação necessária para se 
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precificar uma proposta e consequentemente exercer o contrato. Entre estes 

arquivos a Petrobras disponibiliza: a Especificação dos Serviços, Procedimentos 

necessários à execução do contrato, Sistema de Avaliação de Contrato, entre outros 

documentos. Mais especificamente o anexo referente à Especificação dos Serviços, 

é um exemplo claro do processo de transferência entre contratante e contratada. No 

anexo 1 da pesquisa é apresentado um exemplo de Especificação dos Serviços de 

um Edital recente em que a Brasil Supply participou. Neste documento a Petrobras 

apresenta à contratada o modus operandis do contrato, chegando ao ponto de 

especificar a qualificação de mão de obra, equipamentos e até mesmo o fluxograma 

operacional. Obviamente, isto somente ocorre com vista a minimizar os riscos, 

sejam operacionais (exequibilidade do contrato) e de segurança no trabalho. De 

forma direta a Petrobras transfere à contratada parte do seu conhecimento explícito. 

É digna de atenção a relevante parte dos entrevistados que ressaltaram, nas 

respostas apresentadas na tabela 24, o conhecimento tácito como fundamental 

importância para o processo de conhecimento, sendo as “pessoas” apontadas como 

fonte de tal recurso. Embora o escopo do estudo se limite ao conhecimento explícito, 

a citação do conhecimento tácito é relevante no ponto de vista organizacional, 

ressalta-se no entanto, que não foi possível avaliar o processo de transferência 

envolvendo este. Outra resposta interessante enfatizou a acessibilidade do 

conhecimento, citando que este está disponível por várias fontes na empresa 

cabendo ao colaborador ter interesse em buscá-lo, embora já tenha sido apontado 

que a acessibilidade é um ponto de melhoria. 

 
 
Frase 15 - Fatores que favorecem a transferência do conhecimento.... 
 

 

O conhecimento explícito é atrelado de forma direta a documentações, sendo 

assim um ponto expressivo em relação a facilitadores do processo de transferência, 

o mesmorefere-se à metodologia empregada para gerenciamento de documentação. 

O fluxo deve ser controlado desde a necessidade de criação do documento,ao seu 

processo de elaboração, aprovação e por ultimo suas revisões. 

A Brasil Supply possui um processo para gerenciamento de documentações 

do Sistema de Gestão de Integrada e também uma metodologia no Centro de 

Conhecimento, porém a integração entre estes ainda não foi introduzida. 



95 
 

 
Tabela25: Respostas à Frase 15  

RESPOSTAS NÍVEL 
HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Treinamentos a comunicação é o principal instrumento para a se transferir 
conhecimento.  

Apoio 1,5 

Decisões em conjunto com todas as áreas, encontros periódicos entre as áreas 
para discutir e esclarecer o que cada área faz e como e um processo de 
divulgação de conteúdo, como uma intranet. 

Apoio 3 

A centralização das informações em uma ferramenta (software) com uma base de 
dados  para  busca rápida de informações, procedimentos e manuais. 

Apoio 1 

Metodologia adequada e especifica implantada em todas as áreas da organização Gerencial 3 

A liberdade de atuação junto aos clientes e superiores Gerencial 3 

No que diz respeito a pessoas amadurecimento profissional, já dentro do contexto 
de processo ferramentas eficazes; 

Operacional 3 

A fácil acessibilidade aos superiores imediatos. Operacional 5 

Implantação de sistemas de gestão, treinamentos externos e internos com 
interação entre as áreas operacionais e de suporte. 

Operacional 5 

 
 

Apesar das posições diferentes, tanto quanto a tempo de empresa quanto a 

nível hierárquico, todos os complementos das frases citam facilitadores da 

transferência do conhecimento. 

 
 
Frase 16 - Fatores que desfavorecem a transferência do conhecimento.... 

 

Tabela 26: Respostas à Frase 16  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

A falta de comunicação, desorganização e descentralização dos documentos e 
informações. 

Apoio 1,5 

Áreas trabalhando isoladamente, poucos mecanismos de divulgação de conteúdo 
e concentração de muitas atividades em uma mesma diretoria ou gerência. 

Apoio 3 

Falta de infraestrutura para disponibilizar o acesso  a ferramenta  (software) em 
todas as unidades da empresa 

Apoio 1 

Falta de uma política adequada Gerencial 3 

Comunicação inadequada  Gerencial 3 

Imaturidade dos envolvidos e ineficiência dos processos e suas ferramentas Operacional 3 

A lentidão pra aperfeiçoar as ferramentas disponíveis para o mesmo. Operacional 5 

Centralização, desrespeito a hierarquia e etc. Operacional 5 

  
Os participantes da pesquisa apontaram a comunicação inadequada, a 

ausência de politica definida para transferência do conhecimento e a centralização 
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como os principais entraves para o correto processo de transferência. 

As respostas dos participantes da pesquisa se complementam, ou seja, todas 

apontam pontos de melhoria no processo de transferência do conhecimento. Chama 

atenção a comunicação, questão esta já comprovada quando se questionado a 

respeito de uma Política de transferência do conhecimento, visto que nem mesmo a 

gerência conhecia o procedimento específico para esta atividade. A 

comunicaçãotambém pode estar relacionada às atualizações nos procedimentos e 

normas que não foram divulgadas. Através da observação dos Sistemas (digitais) 

relacionados ao conhecimento organizacional, torna-se evidente a existência das 

atualizações nos documentos de gestão, porém sua divulgação não é efetiva. Os 

procedimentos são atualizados em meio físico e o registro destas alterações nos 

sistemas demora para se efetivar. 

Um ponto deve ser esclarecido, a dificuldade de acesso aos Sistemas de 

Gestão ocorre principalmente em unidades mais remotas, por questões de 

infraestrutura de tecnologia da informação. Nas unidades operacionais que membros 

participaram da pesquisa, o acesso citado refere-se a poucos usuários 

habilitadospara trabalhar com os referidos sistemas. 

 
 
Frase 21 - O sistema de gestão do conhecimento..... 
 
Tabela 27: Respostas à Frase 21  

RESPOSTAS 
NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

TEMPO 
DE 

EMPRESA 

Deve controlar, regular, administrar e, neste caso do conhecimento, temos que ter 
muito cuidado quando usamos esta expressão, pois é humanamente impossível 
gerir o conhecimento na mente das pessoas 

Apoio 1,5 

É importante para manter o padrão de gerenciamento da empresa em um nível de 
excelência, mas deve sempre refletir a mudança da mesma, de forma a não se 
tornar excessivamente burocrático e arcaico. 

Apoio 3 

E um sistema aplicado para controlar e facilitar o acesso a informação relacionada 
às atividades da  organização  

Apoio 1 

É um setor em que acompanha-se as habilidades e competências de cada 
colaborador verificando sistematicamente o desenvolvimento deste e com estas 
informações indicar e/ou delegar novas tarefas / demandas com base nestas 
informações. 

Gerencial 5 

Tem sua importância, mas na prática não está implementado. Gerencial 3 

Tem sua importância na organização Operacional 3 

Tenha expressar as coisas da melhor maneira possível, para que todos possam 
entender. 

Operacional 5 

Importante Operacional 3 
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A opinião a respeito do que é um sistema de gestão é de extrema relevância 

na pesquisa, visto que tem a intenção de contrastar o conceito atribuído pelos 

participantes com o que é de fato utilizado na organização.  

Embora o termo gestão do conhecimento não venha sendo trabalhado na 

organização na sua forma ampla, os colaboradores possuem conceitos com 

similaridades, atribuindo importância ao mesmo. 

Os profissionais mais antigos na empresa apontaram o sistema de gestão de 

conhecimento como importante, que no caso deles é restrito aos procedimentos e 

treinamentos organizacionais.  Até mesmo no nível gerencial há a confirmação da 

importância, mas destaca-se que na empresa estudada não está presente ainda. Os 

colaboradores de apoio destacaram apenas a questão conceitual, ou seja, como 

deveria atuar um sistema de gestão do conhecimento não fazendo citações que 

possam relacionar o conceito com o aplicado na Brasil Supply. 

Merece destaque o fato dos entrevistados em associarem o Centro de 

Conhecimento como sinônimo de sistema de gestão do conhecimento. A questão 

aborda agestão de conhecimento, enquanto quena Brasil Supply exista de fato 

apenas o departamento Centro de Conhecimento. 

De acordo com a responsável pelo Centro de Conhecimento o acesso à 

informação de forma rápida e eficiente foi o motivo primordial para instalação do 

centro do conhecimento, que trará como benefícios a disseminação da informação 

para automação do fluxo e entendimento dos processos, além da eficácia na busca 

da informação. 

 Na entrevista realizada com a responsável pelo Centro de Conhecimento 

foram destacadas as seguintes medidas que a Brasil Supply adotou para manter o 

conhecimento: 

 

“Através de procedimentos e treinamentos. O Centro de Conhecimento utiliza 

uma base de dados, o ‘Sysbibli’, que apoia o gerenciamento dos processos de 

gestão da documentação e informação.” 

  

 
5.3.1 Aspectos Principais sobre a condição Redundância 

 

A redundância é um fator capacitador facilmente notada na organização. 
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Como exemplo, para determinados documentos há registro em dois sistemas 

informatizados e também em arquivo físico.  Caso dos contratos com clientes, que 

são arquivados em via física e digital, e merece destaque o fato que para uma 

organização que presta serviços especializados para indústria do petróleo, o 

conhecimento habitualmente vem detalhado nestes documentos.  

Através da observação, percepção pessoal do autor e acesso a 

documentação organizacional, pode-se concluir que a transferência do 

conhecimento é facilitada pela redundância em que os documentos estão expostos, 

comprovado isto pelos processos constantes de treinamentos e das ferramentas que 

colaboram para tanto, os sistemas de gestão (Sesuite, Sysbibli e Datasul). 

Assim a Brasil Supply tem a redundância como condição capacitadora 

amplamente explorada na organização em decorrência do seu ramo de atuação, 

serviços logísticos para a indústria do petróleo, que é marcado pela forte influência 

daPetrobras. Do ponto de vista desta, a redundância pode garantir que informações 

importantes estejam dispostas em várias fontes, o que aumenta a possibilidade de 

sucesso nas atividades desempenhadas etambém mantém o padrão de qualidade. 

Outro ponto relevante é que para atividades mais operacionais, em que não se nota 

a presença de autonomia e flexibilidade, é fundamental a ampla divulgação das 

informações. 

 

 

5.4 OUTROS ASPECTOS DERIVADOS DA ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Primeiramente é importante destacar como a cultura de Qualidade, Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente(QSMS), valorizada pela Brasil Supply, regulamenta o 

processo de transferência do conhecimento na empresa. Nas respostas obtidas 

pode-se observar a intensidade e importância dispensada pela empresa nos 

processos de treinamentos de QSMS.  

Outro aspecto relevante é que durante o desenvolvimento da pesquisa, mais 

especificamente na coleta de dados, o conhecimento tácito foi pouco citado, o que 

pode estar relacionado com a baixa ênfase da organização neste tipo de 

conhecimento. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 

A empresaé relativamente nova, criada no ano de 2002, o que implica que 

não há ainda profissionais com longo período de atividades.Em média os 

profissionaisestão há três anos na organização, sendo um dos pontos que podem 

facilitar o processo de transferência do conhecimento, ou seja, há um movimento 

interno para “aprender” constantemente. Outra questão relevante é que a 

organização é formada predominantemente por pessoas mais jovens (idade). 

Outro ponto importante é a cultura da empresa, que valoriza a estabilidade, o 

controle, assim como prioriza as questões técnicas (cultura hierárquica) facilitando 

assim o processo de transferência do conhecimento em nível técnico. Em relação à 

cultura cabe ainda destacar que embora já existam alguns valores definidos, esta 

ainda está em fase de “construção”, até mesmo porque a organização possui menos 

de dez anos de existência. 

Primeiramente cabe citar que embora não haja uma metodologia divulgada e 

mesmo uma política que seja de conhecimento amplo, de transferência do 

conhecimento, o processo apresenta uma boa fluidez, tendo como ferramentas de 

implementação: a ambientação organizacional, os treinamentos de procedimentos e 

a troca gerada entre as áreas nos processos de precificação.  

O convívio entre os profissionais da empresa e os programas de treinamento 

organizacionais foram apontados como facilitadores do processo de transferência de 

conhecimento, enquanto a comunicação inadequadafoi identificada como um 

limitador ao bom desempenho deste processo. Neste sentido, relevante destacar 

que a transferência do conhecimento na empresa é caracterizada pela formalização, 

e durante o desenvolvimento da pesquisa não foi encontrado indícios de valorização 

da troca informal entre os colaboradores. 

Da mesma forma, o acesso e atualização dos sistemas de gestão foram 

apontados como pontos a serem desenvolvidos (melhorados), visto que é rotineira a 

dificuldade de acesso, principalmente nas unidades operacionais, sendo importante 

frisar que para estas unidades os sistemas mais relevantes são o Sesuite e Sysbibli. 

Em relação aos sistemas, é digno destacar que uma das características do processo 

de transferência na organização é exatamente a relevância dispensada à gestão 

eletrônica do conhecimento.  

Entre as três condições capacitadoras pesquisadas no trabalho, na Brasil 



100 
 

Supply duas se apresentam de forma consistente, a intenção e a redundância. 

A presença da intenção é confirmadaprincipalmenteatravés da política de 

qualidade e do tratamento dispensado aos treinamentos, emborana sua maioria 

relacionados a questões de SMS. A redundância se confirma principalmente pelas 

múltiplas fontes de armazenagem do conhecimento, mas também de forma indireta 

através dos treinamentos, que continuamente criam novos “conhecedores”, ou seja, 

os que foram treinados e passaram conhecer mais sobre o tema do treinamento. 

Torna-se importante relatar a questão da autonomia, única das três condições 

capacitadoras abordadas na pesquisa cuja presença não foi confirmada. A 

autonomia é totalmente limitada em decorrência do isomorfismo coercitivo exercido 

pela Petrobras.Da mesma maneira, sua presença é notada apenas para os cargos 

mais altos da organização, visto que nas operações as especificações e normas do 

cliente são limitadores ao exercício da autonomia. 

Ainda em relação ao isomorfismo exercido pela contratante, é fundamental 

relacioná-lo com o processo de transferência de conhecimento organizacional, pois 

a empresa através dos processos licitatórios absorve conhecimento da Petrobras, o 

que confirma a existência da transferência do conhecimento. 

Assim, nesta conclusão torna-se possível afirmar que a questão problema da 

pesquisa foi respondida, ou seja, tem-se uma resposta de como se dá o processo de 

transferência do conhecimento na Brasil Supply. 

Resumidamente, o processo de transferência do conhecimento se dá 

principalmente através de treinamentos e trocas entre as equipes, isto quando se 

trata apenas dos limites internos da organização. A cultura, focada em 

procedimentos e hierarquia, constitui também um facilitador para a transferência do 

conhecimento. 

Aprincípio esta condição cultural, baseada na hierarquia, não seria 

considerada como um meio de se facilitar a transferência do conhecimento. Por 

outro lado, para empresas como a estudada, cujas ações são diretamente 

influenciadas e delimitadas por uma empresa dominante do mercado, a hierarquia 

forte torna-se fundamental para garantir o padrão e a segurança das atividades, pelo 

menos quando se trata do nível operacional.Assim, contrariando os principais 

estudos sobre gestão do conhecimento a hierarquia presente na organização facilita 

a ocorrência do processo de transferência do conhecimento. Vale ressaltar que,em 

empresas deste tipo, o caos criativo não é de destacada relevância, assim como a 
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autonomia, o que fortalece ainda mais a necessidade de cultura hierarquizada. 

Ainda em se tratando da cultura, embora não abordada de forma direta na 

pesquisa, a cultura profissional influencia diretamente o processo de transferência 

do conhecimento na organização. A grande concentração de engenheiros na 

Petrobras determina como exemplo o foco em QSMS, que por consequência leva a 

atenção dispensada aos dos procedimentos, normas e treinamentos por parte da 

Brasil Supply. 

Em se tratando do ambiente externo, apesar de não exercer papel principal 

no processo de transferência, a Brasil Supply é um agente receptor de 

conhecimento, até mesmo por força contratual. Por outro lado, durante a pesquisa 

não se observou a evolução do espiral do conhecimento envolvendo a Brasil Supply 

e Petrobras, ou seja, a atenção ficou restrita ao que é transferido pela última, não 

atentando para a transformação do conhecimento que pode ser gerado pela primeira 

e que pode trazer novos conhecimentos. 

Em relação ao departamento de Centro de Conhecimento, a conclusão é que 

a fase atual da estruturação do mesmo não permite esta nomeação em seu estado 

pleno. A atuação mais marcante é a questão do arquivo de conhecimento, não 

havendo evidências da preocupação do setor com o processo de transferência 

organizacional. Em outras palavras o importante é como o conhecimento é 

arquivado e não é dado destaque como este conhecimento é repassado. Chama 

atenção também que apesar da ferramenta Sysbibli permitir o acesso dos 

colaboradores, não foi evidenciado está ocorrência, o que permite concluir que este 

“conhecimento” está totalmente centralizado em um único colaborador, fato este que 

demonstra uma grande fragilidade deste setor. Assim sendo, neste estágio o 

departamento atua como uma biblioteca. 

De maneira resumida, a Brasil Supply valoriza a questão da transferência 

conhecimento, embora não exista uma política de domínio geral definida com este 

título. Esta preocupação é percebida através dos procedimentos, que consolidam o 

conhecimento organizacional, do sistema de Gestão Integrada e pelo foco em 

Treinamentos de SMS. 

Uma análise mais crítica da pesquisa permite afirmar alguns pontos que 

devem ser tratados pela alta gestão da Brasil Supply. Primeiramente, especial 

atenção deve ser atribuída aos treinamentos envolvendo questões de 

desenvolvimento de capacitações e liderança, visto que os investimentos da 
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empresa ainda são muito limitados, não havendo nenhuma metodologia efetiva para 

execução destes.  

Os indicadores de gestão relacionados aos treinamentos existentes carecem 

ser aperfeiçoados de forma a permitir análises mais detalhadas sobre sua 

efetividade e eficácia. 

Relevante também citar que os procedimentos operacionais, embora 

consistentes, carecem de atualizações mais constantes nos sistemas (digitais) que 

gerenciam procedimentos. 

Ponto de atenção também, seria criar métodos de avaliação com intuito de se 

concluir se a organização, através da transferência do conhecimento, está de fato 

aprendendo e se desenvolvendo. 

Por último, aos gestores da empresa estudada recomenda-se dispensar mais 

atenção nas interfaces entre os departamentos durante os processos de 

precificação, visto que nestas ocasiões a quantidade de conhecimento “trocado” 

pode ser imensa, mas este processo precisa ser melhor gerido para que se consiga 

obter melhores resultados. Assim, há na Brasil Supply a oportunidade de 

incrementar o processo de transferência do conhecimento em relação às trocas 

informais, assim como dispensar especial atenção ao tratamento do conhecimento 

tácito. 

Ao final desta conclusão é digno ainda indicar possíveis sugestões de 

pesquisas, que por questões de limitação de tempo e escopo não puderam ser 

desenvolvidas, mas que são complementares a esta. Uma possibilidade seria uma 

pesquisa com abordagem quantitativa, para identificar o processo de transferência 

em empresas com atuação similares ao da Brasil Supply. Na própria empresa 

estudada, uma pesquisa com ênfase na efetividade dos treinamentos e seu impacto 

nos contratos também pode produzir informações importantes. 
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APÊNDICE  A –  EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONVITENº 0920412118 
. 

ADENDO B (CONVITE) 
(Este Adendo corresponderá ao ANEXO I do CONTRATO) 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE FLUIDOS 
 

 
Este Adendo tem por objetivo apresentar os critérios gerais que deverão ser adotados na 
designação do Porto e na elaboração do projeto executivo de Estação de Fluidos a ser 
instalada:  
 

• Na Baía de Guanabara; 
• Em Baía do litoral sul do Estado do Rio de Janeiro; 
• No litoral do Estado de São Paulo, no trecho entre a divisa do Estado do Rio de 

Janeiro e o município de São Sebastião – SP.      
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 ESPECIFICAÇAO DO PORTO 
 
1.1.1 -O Porto selecionado deverá dispor de canal de acesso, bacia de evolução e berço 
de atracação, com profundidade de, no mínimo, 7,5 m (sete metros e meio), com vistas a 
permitir a entrada e saída de embarcações em qualquer altura de maré. O berço deve ser 
suficiente para a operação com uma embarcação com comprimento máximo de 90 m 
(noventa metros).  
 
1.1.2 - O berço de atracação disponibilizado no Porto deverá ser de uso exclusivo da 
PETROBRAS, salvo autorização da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS quanto à liberação 
da referida vaga, operação com a embarcação de popa ou utilização eventual de dolfin em 
outra vaga.   
 
1.1.3 - As instalações portuárias, para inicio das atividades objeto do CONTRATO, deverão 
estar certificadas pelo Código Internacional de Segurança de Navios e Instalações 
Portuárias (ISPS Code) com aprovação pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos 
Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CONPORTOS), pela apresentação e manutenção da 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO – Resolução n0 26, durante todo o prazo contratual.  
 
 
1.2 ESPECIFICAÇAO DA ESTAÇAO DE FLUIDOS  
 
1.2.1 - O projeto executivo para a Estação de Fluidos deverá considerar área 
preferencialmente contínua de, no mínimo, 5.000 m2, em Porto localizado na Baía de 
Guanabara, ou em Baía do litoral sul do Estado do Rio de Janeiro ou ainda no litoral do 
Estado de São Paulo, no trecho que vai da divisa do Rio de Janeiro até o município de São 
Sebastião. 
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1.2.1.1. Alternativamente, o projeto executivo para a Estação de Fluidos poderá ser 
concebido na mesma área portuária, observadas as seguintes condições:  
 
a) Localização em área contínua dos tanques de preparação de fluidos incluindo os 
equipamentos e acessórios associados a esta fabricação, galpão para corte e 
armazenamento de cloreto de sódio, cloreto de cálcio e aditivos líquidos e Sala de controle;  
 
b) Localização em raio de até 300 (trezentos) a partir da área de preparação de fluidos, 
dos tanques para armazenamento de fluidos, tanques de água industrial, desde que 
atendidas às vazões de fornecimento requeridas, bacia de contenção e galpão para o 
armazenamento de produtos químicos classificados como inflamáveis;      
 
c) A soma das áreas definidas pelos itens a e b anteriores deve ser de, no mínimo, 5.000 
m2. 
 
d) Localização do berço de atracação em raio de até 500 (quinhentos) m, a partir da área 
dos tanques de armazenamento de fluidos, desde que atendidas as capacidades mínimas 
de fornecimento de salmouras e fluidos de base sintética, desde a atracação até a 
desatracação das embarcações.”   
 
1.2.1.2. A área deve prever acesso a carretas e/ou caminhão bulk para as seguintes 
operações definidas ADENDO B - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA 
INDUSTRIALIZAÇÃO DE FLUIDOS:  
 

I) Operação com granéis junto ao berço de atracação, conforme definido no 
subitem 4.6.1; 

II) Operações de descarregamento liquidos a granel, conforme previsto no subitem 
4.2.2 deste Anexo;  

III) Operações de descarregamento de produtos químicos para fabricação de fluidos, 
conforme previsto no subitem 4.2.3 deste Anexo.  
 
1.2.2 - A Estação de Fluidos tem por objetivo o recebimento e armazenamento de insumos 
para a preparação, tratamento, estocagem e expedição de fluidos a embarcações visando 
sua utilização nas plataformas marítimas.  
 
1.2.3 - A Estação de Fluidos deverá constituir-se de conjuntos de sistemas independentes 
de tanques para preparação em batelada, armazenamento e expedição:  
 
1.2.3.1.  De fluidos de base sintética (parafina, oleofina, éster, mas não restritos a estes);  
 
1.2.3.2.  De salmouras saturadas a base de cloreto de sódio e cloreto de cálcio.   
 
1.2.4 - Deverá ser previsto galpão para o armazenamento de produtos químicos 
classificados como inflamáveis, de dimensões mínimas de 7,5 m (c) x 10 m (l) e 8 m (h), em 
conformidade as Normas ABNT NBR IEC 60079-10 / NR-10 e N-2155, devendo permitir o 
trafego de empilhadeira.  
 
1.2.5 - A Estação deverá ser integrada por outros três sistemas, listados a seguir:  
 
1.2.5.1 - Sistema de Recebimento e Armazenamento de líquidos a granel;      
1.2.5.2 - Sistema de Filtração; 
1.2.5.3. - Sistema de Recuperação de Fluidos da Bacia de Contenção.   
 
1.2.6 - As tubulações de sucção (montante das bombas) deverão ser de 8” enquanto as 
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tubulações de recalque (jusante das bombas) deverão ser de 6”, sendo que todas as linhas 
deverão apresentar comprimento máximo de 9 (nove) metros interligadas por meio de 
carretéis (spools) flangeados. As tubulações de recalque e sucção de salmoura e água 
industrial deverão ser de pvc ou fibra de vidro, enquanto as tubulações para fluidos de base 
sintética deverão ser de aço carbono.     
 
1.2.7 Toda a atividade objeto do CONTRATO deverá ser baseada em procedimentos 
disponibilizados pela Petrobras. 
 
1.2.8 - Os sistemas deverão ser operados e controlados localmente, exceto o sistema de 
desligamento das bombas previstas nos subitens 4.1.9 e 4.2.10 deste Adendo, para os 
quais deverão ser previstas operações de desligamento remotas, para paradas de 
emergência (incêndio ou risco pessoal) 
 
1.2.9 - A Estação de Fluidos deverá dispor de Sala de Controle, com vistas à supervisão das 
operações e Container Laboratório, conforme definido no subitem 3.10 deste Adendo para 
análise das propriedades físico-químicas dos fluidos. 
 
1.2.9.1. A Sala de Controle deverá dispor de circuito interno de TV para monitoramento, pelo 
menos, dos seguintes pontos da Estação de Fluidos 

 
I) Área da Bacia de contenção (dique); 
II) Área dos tanques de preparação de fluidos;  
III) Área dos tanques de armazenamento;  
IV) Área do berço de atracação; 
V) Área do funil de mistura 
VI) Área de acesso a Estação a Fluidos. 

 
 
1.2.10 - A área dos funis de corte e de armazenamento de produtos químicos da Estação de 
Fluidos deverá ser instalada em galpão, de dimensões mínimas de 30 m (c) x 20 m (l) e 8 m 
(h), devendo permitir o trafego de empilhadeira.  
 
 
1.2.12- Todos os tanques, equipamentos, linhas e demais sistemas listados no item 3, assim 
como os todos os acessórios listados no item 5 deste Adendo designados para construção 
da Estação de Fluidos devem ser novos.         
 
 
2 - PRINCIPAIS NORMAS DE REFERÊNCIA  
 

• AISC – American Institute of Steel Construction 
• ASME / ANSI B16.5-2003 - Pipe Flanges and Flanged Fittings 
• N-270D - Projeto de Tanque Atmosférico 
• N2J (Condição 2) – Pintura de Equipamento Industrial 
• N-2012 A Bocal de Vaso de Pressão  
• API 650 – 2007 – Tanque de Armazenamento 
• ASTM A-36M / A-105M / A-53 / A-193 B7 / A-194M 2H – Tanque Armazenamento 
• N-1661 / N-1202 / N-2628 / N-1761 / N-1205k / N-1201J– Pintura dos Tanques 
• NR-10 
• NR-13 
• NR-26 
• NR-33 
• ABNT NBR IEC 60079-10 
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• N-2155 
 
 
Nota: Quando pertinentes, outras Normas que se refiram a construção e operação da 
Estação de Fluidos deverão ser atendidas.  
 
 
3 -EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE FLUIDOS 
 
3.1 - TANQUES DE PREPARAÇÃO DE FLUIDOS  
 
3.1.1 - Estes tanques devem ser de aço carbono para preparação de fluidos de base 
sintética e de aço carbono ou fibra para preparação de salmouras. O projeto deverá dispor 
de 4 (quatro) tanques, sendo 2 (dois) para a preparação de salmouras e 2 (dois) para a 
preparação de fluidos de base sintética, com capacidade podendo variar entre 50 m3 e 65 
m3, por tanque. Tal projeto deverá focar principalmente a eficiência de homogeneização da 
mistura sólido-liquido e a resistência das paredes internas contra a abrasão e a corrosão.  
 
3.1.2 - Estes tanques devem possuir corpo retangular ou circular e fundo plano inclinado, de 
modo a não permitir a permanência de volume morto após escoamento dos fluidos 
preparados e/ou tratados no tanque. A “parte superior” dos tanques deverá ser aberta, 
porém a instalação deve ser provida de cobertura contra intempéries. A parte superior do 
tanque deverá também ser provida dos reforços necessários para a fixação dos agitadores. 
 
3.1.3 - Com relação à homogeneização da mistura deverão ser utilizados agitadores 
adequadamente dimensionados para a mistura mais critica. Devido a características 
particulares da operação da Estação de Fluidos, estes tanques também devem ser 
equipados com sistema que permita, simultaneamente e também de modo independente, a 
recirculação por meio de pistolas de fundo (tubo para recirculação de fluido com extensão 
até o fundo do tanque com redução de diâmetro na extremidade) e canhão (tubo para 
recirculação de fluido na superfície do tanque, sem redução), de forma que, após a 
dispersão, a mistura permaneça homogênea enquanto o sistema estiver ligado até que o 
conteúdo do mesmo seja esvaziado, minimizando-se desta forma precipitações e depósitos 
de substancias sólidas no fundo do tanque.  
 
3.1.4 - Com relação à corrosão e abrasão, as paredes internas e externas dos tanques 
deverão ser pintadas em atendimento as Normas de referência apresentadas no Item 2 
deste Adendo.  
 
3.1.5 - O grupo de tanques de preparação de fluidos ainda deverá possuir:  
 
3.1.5.1 - Contenção própria e drenagem independente para a Bacia de Contenção (Dique), 
de forma a possibilitar a recuperação dos fluidos, do dique aos tanques de preparo, com a 
possibilidade de prévia filtração. 
 
3.1.5.2 - Escada de acesso e passarela lateral em todo o seu redor, para visualização do 
tanque e manobras que se façam necessárias as operações, devendo ambas serem 
providas de  corrimão.  
 
 
3.2 - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE FLUIDOS 
 
3.2.1 - Estes tanques devem ser de aço carbono para armazenamento de fluidos de base 
sintética e de aço carbono ou fibra para armazenamento de salmouras. O projeto deverá 
dispor de tanques, em quantidades adequadas para armazenamento de fluidos de base 
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sintética e salmoura, com capacidade podendo variar entre 160 m3 e 240 m3, por tanque, de 
forma que seja disponibilizada volumetria mínima para salmouras de 4.000 m3e para fluidos 
de base sintética de 2.400 m3, totalizando 6.400 m3. Tal projeto deverá focar principalmente 
a resistência das paredes internas contra a abrasão e a corrosão e a eficiência de 
homogeneização da mistura sólido-liquido dos tanques para fluidos de base sintética.  
 
3.2.2 - Estes tanques deverão ser cilíndricos, verticais, fechados, fundo plano inclinado e 
com pintura antiderrapante no teto (externo). A parte superior dos tanques destinados a 
fluidos de base sintética deverá também ser provida dos reforços necessários para a fixação 
dos agitadores ou “jetmix”, adequadamente dimensionados para a mistura, de forma que, 
após o armazenamento a mistura permaneça homogênea, minimizando-se desta forma 
precipitações e depósitos de substancias sólidas no fundo do tanque.  
 
3.2.3 - Com relação à corrosão e abrasão, as paredes internas e externas dos tanques 
deverão ser pintadas em atendimento as Normas de referência apresentadas no Item 2 
deste Adendo.  
 
3.2.4 - Cada grupo de tanques de armazenamento de fluidos ainda deverá possuir:  
 
3.2.4.1 - Contenção própria e drenagem independente para a Bacia de Contenção (Dique), 
de forma a possibilitar a recuperação dos fluidos, do dique aos tanques de preparo, com a 
possibilidade de prévia filtração. 
 
3.2.4.2 - Passarela superior com proteção lateral interligando todos os tanques dos 
sistemas.  
 
3.2.4.3 - Escada tipo helicoidal de acesso à passarela superior, instalada, no mínimo, em 3 
(três) tanques eqüidistantes.  
 
3.2.4.4 - Sistema eletrônico de controle e monitoramento dos tanques e do dique com 
visualização na Sala de controle, tais como, mas não limitados a: medição de nível, alarme 
de nível alto, alarme sonoro e luminoso em caso de redução brusca de volume (tanques), 
alarme sonoro e luminoso em caso de atingimento de 80% do volume da bacia de 
contenção (dique). 
 
 
3.3 - RESERVATÓRIO(S) DE ÁGUA INDUSTRIAL 
 
3.3.1 - Este(s) reservatório(s) deve(m) ser de aço carbono ou fibra. A capacidade total 
estimada deverá conter um volume útil de 1.000 m3, limitado a 2 (dois) tanques de 500 m3, 
com vazão mínima de abastecimento aos tanques de preparação de fluidos de 100 m3/h. 
 
3.3.2 - Este(s) tanque(s) deve(rão) ser cilíndrico(s), verticais e fechado(s), com fundo plano 
inclinado. 
 
 
3.4 - UNIDADE DE FILTRAÇÃO 
 
3.4.1 - A Unidade de Filtração de salmouras deverá ser de aço carbono, montada sobre 
skid, composto de 2 (duas) câmaras para elementos filtrantes de 25 micra e 5 micra, 
visando a filtração em série.  
 
3.4.2 - Internamente, as câmaras devem ser revestidas em fibra de vidro com 3 mm e 
externamente pintado com epóxi alta espessura, tubos A 106B, forjados em A 105, com 
tampo de fecho rápido e articulado com parafusos basculantes, suportado por pernas, placa 
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de identificação e internos em AISI 316, projetado e construído conforme ASME VIII DIV I , 
juntas inspecionadas por RX parcial, equipado com manômetro e atendendo a NR-13 para 
vasos de pressão. Acompanha o equipamento Data Book com documentos de solda, 
soldadores, certificados de teste com partícula magnética (MP) e registros de inspeção e 
testes. 
 
3.4.3 - Deve integrar o sistema Aparelho para medição de turbidez (Turbidímetro) em 
NTU(Unidade Nefelométrica de Turbidez), na escala de 0 – 2000 NTU.   
 
3.4.4 - Este Sistema deve ainda: 
 
3.4.4.1 - Dispor de ferramentas e conexões necessárias para efetuar a instalação, reparo e 
desmontagem do sistema;  
 
3.4.4.2 - Possuir mangotes suficientes para efetuar as interligações necessárias as 
filtrações; 
 
3.4.4.3 - Possuir escada lateral de acesso e passarela que permita o acesso a parte superior 
das câmaras para manutenção e troca dos elementos filtrantes;   
 
3.4.4.4 - Dispor de guarda-corpo de proteção;  
 
3.4.4.5 - Possuir válvula de alívio e válvula de segurança de pressão (PSV) nas câmaras.      
 
3. 4.5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
3.4.5.1 - SISTEMA DE FILTRAÇÃO 
 

• Atendimento a NR-13. 
• Vazão de filtração (m3/h)- 100  
• Pressão máxima (Kgf/cm2) - 7 
• Pressão de trabalho (Kgf/cm2) - 5,6  
• Pressão de projeto (Kgf/cm2) - 10  
• Pressão de teste hidrostático (Kgf/cm2) - 13  
• Tipo de contaminantes – sólidos  
• Tipo de sólidos a serem removidos – Cristais de NaCl / CaCl2 + outros sólidos 
• Viscosidade da salmoura (cp) – 2  
• Densidade da salmoura (g/cm3) - 1,2 a 1,8 
• Instalação vertical 

 
3.4.5.2 - ELEMENTO DE FILTRO 
 

• Elemento de filtro tipo cartucho, 25micra e 5 micra, classe 150 psi, a ser fornecido 
pela PETROBRAS.  

 
 
 
3.4.5.3 - DESENHO ESQUEMÁTICO 
Dimensões em milímetros, exceto onde indicado. 
 
 
CAMARA P/ ELEMENTO DE 25 MICRA       CAMARA P/ ELEMENTO DE 5 MICRA 
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                                   VISTA SUPERIOR DA TAMPA DA CAMARA 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
3.4.6 - BOMBA CENTRIFUGA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

• Quantidade - 01 
• Bomba centrifuga 5 x 6R  – Classe 150 
• Vazão (gpm) – 300 
• Rotação (rpm) – 1760 
• Tensão/Freqüência: 440V / 60Hz 
• Base – Aço Carbono 
• Motor – Elétrico 25 CV a prova de explosão 
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• Conexões – ANSI  
• OBS: Densidade do fluido a ser filtrado (g/cm3) – 1,2 a 1,8 

 
 
3.5 - PRÉ-FILTRO PARA SISTEMA DE FILTRAÇÃO NOMINAL 
 
Dispor de pré-filtro em aço carbono com sistema autolimpante na operação de separação 
de sólidos em suspensão do líquido ou fluido, no sistema de filtração. 
 
 
3.5.1 - DESENHO ESQUEMÁTICO 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DA PESQUISA 

 

1. Para mim conhecimento é..... 

2. Para a Brasil Supply conhecimento é..... 

3. A Brasil Supply estimula a transferência do conhecimento? 

4. Os valores da empresa são........ 

5. Trabalhando na Brasil Supply sinto-me.... 

6. As principais características da Brasil Supply são..... 

7. Estou na Brasil Supply porque.... 

8. Autonomia para mim.... 

9. Os procedimentos na Brasil Supply são..... 

10. Quando entrei na  Brasil Supply..... 

11. O ambiente na Brasil Supply...... 

12. As metas da organização são.... 

13. Para alcançar as minhas metas..... 

14. O conhecimento na Brasil Supply está localizado.... 

15. Fatores que favorecem a transferência do conhecimento.... 

16. Fatores que desfavorecem a transferência do conhecimento.... 

17. Na Brasil Supply valorizamos..... 

18. Adquiri meus conhecimentos para o trabalho.... 

19. O mais importante para meu desempenho..... 

20. O melhor treinamento é....... 

21. O sistema de gestão do conhecimento..... 

22. Inovação para Brasil Supply é..... 

23. Autonomia para Brasil Supply é..... 

 


