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RESUMO
O compartilhamento do conhecimento nas organizações torna-se cada vez mais
imprescindível. Apesar disso, muitas empresas não conseguem fazê-lo de forma
eficaz. O compartilhamento do conhecimento envolve uma relação entre pessoas
e essa relação está inserida em um quadro de referência de outras relações
sociais. Essas relações sociais fornecem as restrições e oportunidades que, em
combinação com características de indivíduos, organizações e de conhecimento,
podem ajudar a explicar a dinâmica do compartilhamento do conhecimento nas
organizações. A pesquisa teve seu foco nos aspectos do compartilhamento do
conhecimento, a partir da Teoria dos Modelos Relacionais de Fiske (1991) que
define que as relações humanas podem ser baseadas, em grande parte, em
combinações de quatro modelos relacionais: compartilhamento comunitário;
hierarquia de autoridade; equivalência de igualdade; e precificação de mercado.
Trata-se de um estudo de caso qualitativo com as equipes de suporte de uma
empresa desenvolvedora de software. Foi realizada triangulação entre 21
entrevistas semiestruturadas, análise documental interna e externa, e observação.
Esse material foi tratado e foi realizada uma análise de conteúdo. Os resultados e
evidências foram agrupados em nove temas, produtos de grade mista:
conhecimento; compartilhamento do conhecimento; formas de compartilhamento
do conhecimento; compartilhamento entre áreas e para fora da unidade; aspectos
relacionais; intercâmbio social; facilitadores e inibidores do compartilhamento do
conhecimento; organização; sugestões para um melhor compartilhamento do
conhecimento. A análise dos dados mostrou que os membros das equipes de
suporte valorizam muito o conhecimento e que o seu compartilhamento traz
muitos benefícios. Quanto à aplicabilidade, foi possível identificar que o modelo
relacional que mais se aproxima em cada equipe de suporte da empresa
pesquisada é o comunitário participativo, onde as pessoas se sentem parte de um
grupo em que o conhecimento é visto como um recurso comum, pertencente a
todos os membros e que deve ser compartilhado livremente. A confiança, fator
chave desse modelo, se mostrou muito presente nas equipes de suporte e deve
ser valorizada. Ela deve ser explorada não só como motivação para o
compartilhamento do conhecimento, mas também para o aumento da
produtividade e da satisfação no trabalho.
Palavras chave: compartilhamento do conhecimento; modelos relacionais;
confiança; capital social.

ABSTRACT

Knowledge sharing in organizations is becoming more and more imperative.
Despite this, many companies fail to do so effectively. Knowledge sharing
encompasses a relationship between people that is embedded in a framework of
other social relations. These social relationships, then, provide the constraints and
opportunities that, in combination with characteristics of individuals, organizations
and knowledge, can help explain the dynamics of knowledge sharing in
organizations. The research focused on the aspects of knowledge sharing based
on Fiske's Theory of Relational Models (1991), which defines that human relations
can be based, in large part, on combinations of four relational models: communal
sharing; authority ranking; equality matching; and market pricing. This is a
qualitative case study conducted with the support teams of a software developer
company. Triangulation was performed between 21 semi-structured interviews,
internal and external document analysis, and observation. This material was
treated and a content analysis was performed. The results and evidences were
grouped into nine themes, mixed grid products: knowledge; knowledge sharing;
ways of knowledge sharing; sharing between areas and out of the unit; relational
aspects; social interchange; facilitators and inhibitors of knowledge sharing;
organization; and suggestions for a better sharing of knowledge. Data analysis has
shown that members of support teams greatly value knowledge and that sharing it
has many benefits. Regarding applicability, it was possible to identify that the most
important relational model in each support team of the researched company is
communal sharing, by which people feel part of a group where knowledge is seen
as a common resource belonging to all members and which must be shared freely.
Trust, a key factor in this model, has been very present in the support teams and
should be valued. So, trust should be explored not only as a motivation for
knowledge sharing, but also for increasing productivity and job satisfaction.

Keywords: knowledge sharing; relational models; trust; social capital.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - APRESENTAÇÃO INICIAL
O conhecimento organizacional é um ativo, mesmo que intangível, que gera
vantagem competitiva para a empresa, pois se trata de recurso que possibilita o
aperfeiçoamento contínuo e a inovação dos processos produtivos. As estratégias
para o uso eficaz do conhecimento tornam-se cada vez mais importantes uma vez
que o conhecimento está sendo produzido e disseminado em velocidade muito
acelerada. Por isso, a gestão do conhecimento vem sendo cada vez mais
vinculada à administração estratégica das organizações.
O conhecimento adquirido pelas pessoas ao longo da vida precisa ser
convertido de tácito para explicito de modo a não ser perdido. A dimensão tácita
do conhecimento é aquela que está na mente das pessoas, tendo forte ligação
com a experiência de cada indivíduo, sendo difícil de ser compartilhada e
dependendo da história de vida de cada um, de seus valores e modelos mentais.
Já a dimensão explícita do conhecimento é codificada, articulável e pode ser
encontrada em documentos e em projetos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Nas empresas, as informações que estão espalhadas em arquivos,
documentos e na mente das pessoas precisam ser coletadas, analisadas e
catalogadas. A identificação e organização do conhecimento permite à empresa a
resolução de problemas de forma mais eficaz e eficiente, possibilita um
aprendizado dinâmico, auxilia no planejamento estratégico e na tomada de
decisão. Portanto, o conhecimento deve ser considerado como um dos ativos
corporativos mais importantes da organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
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Uma organização não cria conhecimento sem as pessoas. A criação do
conhecimento organizacional deve ser entendida como um processo que
amplifica o conhecimento criado pelas pessoas e o solidifica nos grupos através
do diálogo, da discussão, da troca de experiências. Daí, é muito importante que a
organização apoie e estimule as atividades criadoras de conhecimento das
pessoas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Mais do que tudo, o conhecimento precisa ser compartilhado. Segundo Ipe
(2003), o compartilhamento do conhecimento é o processo onde o conhecimento
detido por um indivíduo é convertido em uma forma que pode ser entendido,
absorvido e utilizado por outras pessoas.
De acordo com Lin (2007), o compartilhamento do conhecimento pode ser
definido como uma cultura de interação social, envolvendo a troca de
conhecimento, experiências e habilidades através da organização.
O compartilhamento do conhecimento enfrenta diversos obstáculos. Fatores
individuais e organizacionais dificultam o processo, tais como falta de confiança
mútua, falta de tempo, reduzida capacidade de absorção do destinatário e falta de
habilidade de comunicação. Surge, então, a necessidade de identificar variáveis
que possam influenciar no compartilhamento do conhecimento.
Um fator importante, mas que continua merecendo mais estudo, é o
relacionamento social entre as pessoas que devem compartilhar o conhecimento
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). As relações sociais representam as diversas
formas de interação entre as pessoas. Segundo Fiske (1991), uma relação social
existe quando qualquer pessoa age sob a suposição implícita de que está
interagindo com outra(s) em função de significados compartilhados atribuídos.
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O compartilhamento do conhecimento envolve uma relação entre pessoas e
essa relação está inserida em uma estrutura de outras relações sociais. Essas
relações sociais fornecem as restrições e oportunidades que, em combinação
com características de indivíduos, organizações e de conhecimento, podem
ajudar a explicar a dinâmica do compartilhamento do conhecimento nas
organizações.
A Teoria de Modelos de Relacionamento (FISKE, 1991) define que as
relações humanas podem ser baseadas, em grande parte, em combinações de
quatro

modelos

relacionais:

compartilhamento

comunitário; hierarquia

de

autoridade; equivalência de igualdade; e precificação de mercado. Essa teoria foi
aplicada ao campo do compartilhamento do conhecimento por Boer, van Baalen e
Kumar (2004). Esses autores afirmam que a compreensão do compartilhamento
do conhecimento pode melhorar ao considerar todos esses quatro modelos
relacionais

como

mecanismos

subjacentes

ao

compartilhamento

do

conhecimento, ao invés de levar em conta apenas um deles, isoladamente.
O compartilhamento comunitário (communal sharing) é um relacionamento no
qual as pessoas se sentem parte de um grupo onde os membros se vê como
igual e o conhecimento é visto como um bem comum pertencente a todos os
membros do grupo, sendo esperado e natural compartilhá-lo.
Em um relacionamento de hierarquia de autoridade (authority ranking)
existem hierarquias distintas baseadas em poder, perícia ou idade, onde as
pessoas de maior hierarquia têm mais acesso ao conhecimento e determinam o
que deve ser compartilhado.
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O modelo de equivalência de igualdade (equality matching) é baseado em um
equilíbrio de dar e receber, sendo o desejo de igualdade o motivador para o
compartilhamento do conhecimento.
A relação de precificação de mercado (market pricing) é baseada em um
modelo de proporcionalidade nas relações sociais, onde a contribuição dada é
expressa em valor financeiro ou avaliada por indicadores.
Esses

modelos

podem

ser

usados

para

descrever

a

forma

de

compartilhamento do conhecimento dentro de uma organização. O cenário
organizacional pode ser tipificado conforme o modelo utilizado pela maioria dos
atores dentro de uma organização para compartilhar conhecimento (BOER; van
BAALEN; KUMAR, 2004).
Nas empresas desenvolvedoras de software, a área de suporte aos sistemas
envolve várias pessoas que trabalham em diferentes fases e atividades dos
projetos. Os sistemas sofrem constantes atualizações, assim como os ambientes
de instalação e as tecnologias. O atendimento a sistemas complexos envolve
grande quantidade de conhecimento, e o conhecimento adquirido pelas pessoas
precisa ser traduzido e explicitado de modo a não ser perdido. Atendimentos e
experiências vividas pelos analistas precisam ser compartilhados de modo a
agilizar o suporte em situações semelhantes.
O mercado exige prazos e custos cada vez mais competitivos fazendo com
que as empresas busquem uma alta qualidade e produtividade de seus serviços.
O uso de boas práticas aumenta a eficácia e eficiência, diminui o tempo de
resposta a solicitações e, em consequência, amplia a produtividade da área. Por
isso, a produtividade da equipe de suporte pode ser medida através de
indicadores, tais como a quantidade de abertura de chamados, o tempo de
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resolução do problema, o índice de retrabalho e a satisfação dos clientes (DAS,
2003).
Como o volume de informações cresce gradualmente e as experiências
adquiridas no dia-a-dia pelos analistas de suporte precisam ser compartilhadas,
as organizações buscam constantemente formas de promover e melhorar o
compartilhamento do conhecimento, gerando benefícios tais como a melhoria da
qualidade e maior satisfação dos clientes.
A empresa Task Sistemas, objeto deste estudo, é referência em sistemas de
controle de frequência e de acesso, tecnologia de segurança e soluções de
identificação. Ela oferece suporte a um considerável número de empresas e o
atendimento a esses clientes precisa ser rápido e de qualidade.
O compartilhamento do conhecimento seria, a princípio, essencial para o bom
desenvolvimento desse atendimento, o que conduz à questão que se procura
responder nesta pesquisa.

1.2 – QUESTÃO – PROBLEMA
Quais os fatores mais relevantes, segundo o modelo de Fiske (1991), no
compartilhamento do conhecimento entre os membros das equipes de
suporte da empresa de software Task Sistemas?

1.3 – OBJETIVOS
1.3.1 – Objetivo Final
Descrever os fatores mais relevantes, segundo o modelo de Fiske (1991), no
compartilhamento do conhecimento entre os membros das equipes de suporte da
empresa de software Task Sistemas.
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1.3.2 – Objetivos Intermediários
 Identificar

motivadores

e

barreiras

para

o

compartilhamento

do

conhecimento em equipes de suporte.
 Identificar os modelos relacionais presentes na organização estudada.
 Analisar a relação entre as evidências coletadas e os modelos de relações
sociais.

1.4 – RELEVÂNCIA

1.4.1 – Relevância Organizacional
Retornos crescentes e novas perspectivas para as organizações podem ser
gerados pelo conhecimento, principalmente na medida em que os ativos do
conhecimento aumentam com o seu uso. Isso ocorre porque ideias geram novas
ideias e o conhecimento compartilhado enriquece todos aqueles que dele
participam (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
O estudo Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2017, produzido pela
Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a
International Data Corporation (IDC), indica que o mercado brasileiro de
Tecnologia da Informação (TI), incluindo hardware, software, serviços e
exportações de TI, movimentou 39,6 bilhões de dólares em 2016, representando
2,1% do PIB brasileiro daquele ano. O mercado mundial de software e serviços
atingiu, em 2016, o valor de US$ 1.096 bilhões.
Outro dado importante desse levantamento da ABES (2017) é que
aproximadamente 22% do mercado de TI no Brasil é composto pelo segmento de
software e 26,5% pelo segmento de serviços, gerando um faturamento anual
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superior a 20 bilhões de dólares. Os dados mostram, portanto, a importância das
empresas de software dentro do segmento de TI e da economia brasileira.
A produção de software é um domínio altamente orientado ao conhecimento.
A prestação de suporte aos usuários de software também é intensiva em
conhecimento. Os softwares são muitas vezes complexos, permitindo uma série
de parametrizações, que são configuradas de acordo com as necessidades dos
clientes. É necessária, então, uma intensa troca de conhecimento entre os
funcionários de modo a possibilitar um suporte rápido e eficiente.
A área de suporte nas empresas desenvolvedoras de software atende aos
usuários finais que adquiriram seus sistemas. Esse tipo de atendimento é
extremamente diferenciado. No suporte a software, o conhecimento sobre o
software, as habilidades de relacionamento dos profissionais e o conhecimento do
negócio do cliente são aspectos essenciais.
De acordo com Lewis (2004), o compartilhamento do conhecimento é
fundamental para a agilidade e eficiência do atendimento do suporte,
disponibilizando

as

informações,

evitando

retrabalhos

e

mantendo

a

competitividade da área.
O compartilhamento do conhecimento tem efeitos poderosos sobre o prazo e
a qualidade, e evita que erros sejam repetidos. Além disso, ele tem efeito direto
sobre a satisfação dos clientes, uma vez que leva a respostas mais rápidas e
competentes às indagações dos clientes (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).
Como o compartilhamento do conhecimento é uma relação social, torna-se
necessário estudar as relações que, combinadas com as características das
pessoas e das organizações, podem incentivar este compartilhamento. Esse
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estudo pretende trazer contribuições para motivar a troca de conhecimento e
experiências na organização estudada.

1.4.2 – Relevância Acadêmica
O compartilhamento do conhecimento é uma atividade chave dentro das
organizações. Apesar disso, muitas empresas não conseguem fazê-lo de forma
eficaz.
Embora haja estudos acadêmicos que buscam identificar as barreiras para
esse compartilhamento, poucos consideram as relações sociais entre as pessoas
que devem compartilhar o conhecimento como um fator importante, o que
demonstra haver espaço para contribuições acadêmicas voltadas para essa
temática. Quando as relações sociais são consideradas, o estudo geralmente
explica o comportamento desse compartilhamento através de apenas uma
dimensão das relações sociais.
Conhecer mais sobre a aplicação da Teoria dos Modelos Relacionais de Fiske
(1991) pode ser útil para que o compartilhamento do conhecimento seja mais bem
entendido na academia.

1.5 – DELIMITAÇÃO

1.5.1 – Delimitação Geográfica
As evidências foram coletadas nos três escritórios da empresa Task
Sistemas, localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba, e em três
escritórios de representantes da Task Sistemas, localizados em Belo Horizonte,
Campinas-SP e Barra Bonita - SP.
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1.5.2 – Delimitação Temporal
A pesquisa se iniciou em abril de 2018 e teve seu término em junho de 2019.

1.5.3 – Delimitação Teórica
A pesquisa explorou os aspectos do compartilhamento do conhecimento nas
equipes de suporte de empresas desenvolvedoras de software, a partir da Teoria
dos Modelos Relacionais de Fiske (1991) e procurou examinar as contribuições
contemporâneas sobre o compartilhamento do conhecimento. O enfoque foi dado
nas quatro dimensões da teoria de Fiske (1991) e sua aplicação específica ao
compartilhamento do conhecimento, apontando eventuais conflitos que podem
surgir da incompatibilidade de modelos e relacionando fatores que afetam a
disposição de compartilhamento como confiança e capital social.
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 – GESTÃO DO CONHECIMENTO
O conceito de Gestão do Conhecimento surgiu no início da década de 1990 e,
segundo Sveiby (1998), a “Gestão do Conhecimento não é mais uma moda de
eficiência operacional. Faz parte da estratégia empresarial”.
Davenport e Prusak (1998, p. 6) definem conhecimento como:
... uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para
a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele
costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas
também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.

O conhecimento é, sobretudo, individual. Na medida em que ele for
explicitado ele pode ser compartilhado, transformando-se em conhecimento de
grupo, da organização e até mesmo da sociedade (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
A gestão do conhecimento é um processo que ajuda a empresa a identificar,
selecionar,

organizar,

distribuir

e

transferir

informação

e

conhecimento

especializado que fazem parte da memória da empresa e que normalmente
existem dentro dela de forma não estruturada (TURBAN; McLEAN; WETHERBE,
2007). A gestão do conhecimento procura evitar que os funcionários que deixam a
empresa levem seu conhecimento consigo sem que esse valioso “know-how”
seja, pelo menos, parcialmente preservado na organização.
De acordo com Davenport e Prusak (1998), a gestão do conhecimento não
envolve apenas a produção de informação, mas também a sua captura,
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transmissão e análise de dados, bem como a comunicação de informações
baseadas ou derivadas de dados para aqueles que podem trabalhar neles.
Segundo esses autores, os quatro grandes objetivos de um sistema de gestão de
conhecimento são: criar repositórios de conhecimento; aumentar o acesso ao
conhecimento;

melhorar

o

ambiente

de

conhecimento

e

administrar

o

conhecimento como um ativo.
Já para Probst, Raub e Romhardt (2002), os processos essenciais da gestão
do

conhecimento

são

identificação;

aquisição;

desenvolvimento;

compartilhamento e distribuição; utilização e retenção do conhecimento. Esse
estudo tem como foco o compartilhamento do conhecimento.

2.2 – COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO
Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que o início da construção do
conhecimento se dá no compartilhamento entre indivíduos. Reforçando esse
entendimento, Kharabsheh (2007) considera que o compartilhamento do
conhecimento é a pedra angular dos processos de gestão do conhecimento.
O compartilhamento do conhecimento nas organizações é uma forma de
assegurar que seus colaboradores estejam repassando uns aos outros o
conhecimento que possuem. Esse compartilhamento impede que o conhecimento
fique restrito a indivíduos ou áreas, o que leva a um maior gasto de tempo na
solução de problemas já tratados anteriormente.
Para os empregados, o compartilhamento do conhecimento possibilita um
aprendizado contínuo, qualificando-os para o trabalho que realizam. Descobrir o
que pode afetar a intenção pessoal dos funcionários em compartilhar
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conhecimentos é o passo preliminar de uma estratégia bem-sucedida da gestão
de conhecimento dentro das configurações organizacionais (LIN; WU; LU, 2012).
Inúmeras variáveis podem impactar o processo de compartilhamento do
conhecimento nas organizações (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; NONAKA;
TAKEUCHI, 1997). Entre elas, estão a falta de tempo, as diferentes culturas e
vocabulários e a falta de confiança mútua.
Segundo Fiske (1991), as pessoas são fundamentalmente sociáveis. Esse
autor se baseou no fato de que, no passado, os seres humanos tiveram que lutar
contra o ambiente nativo e a natureza selvagem na busca pela sobrevivência e
aprenderam a se agrupar para melhor se protegerem dos perigos.
O estilo de vida em grupo leva o humano a organizar sua vida socialmente,
em

vez

de

individualmente,

derivando

daí

as

relações

sociais.

O

compartilhamento do conhecimento é um fenômeno fundamentalmente social,
envolvendo relações interpessoais e interações sociais (BOER et al., 2004).
A natureza distribuída do conhecimento organizacional faz com que o
compartilhamento do conhecimento seja um fator importante para desvendar seu
valor potencial. Na prática, no entanto, as pessoas podem ter diferentes
motivações para não compartilhar conhecimento com os colegas, o que em parte
pode ser devido ao contexto relacional (van BAALEN; van DALEN; van MALSEN,
2013).

2.3 - TEORIA DOS MODELOS RELACIONAIS
Fiske (1991) propôs um modelo denominado Teoria dos Modelos Relacionais.
A teoria considera que todas as pessoas são fundamentalmente sociáveis e que,
dessa forma, tendem a organizar e coordenar a sua vida social em termos das
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relações que têm com as outras pessoas. Fiske (1991) afirma que existem quatro
modelos de relações fundamentais: compartilhamento comunitário, hierarquia de
autoridade, equivalência de igualdade e precificação de mercado, aos quais as
pessoas se referem para gerar ação social, entender e avaliar o comportamento
social de outros, bem como para coordenar, planejar, codificar e lembrar o
comportamento social.
Esses quatro modelos não funcionam igualmente bem em todos os domínios,
pois cada um deles é disfuncional para determinados propósitos em alguns
contextos.
Além desses quatro modelos relacionais, a Teoria dos Modelos Relacionais
(FISKE, 1991) distingue ainda a interação nula e a interação insociável, bem
como identifica os fatores que motivam a interação e os contextos que selecionam
esses fatores.
A relação de compartilhamento comunitário baseia-se na concepção de um
grupo limitado no qual as pessoas são equivalentes ou indiferenciadas (FISKE,
1991). As pessoas são unidas por uma identidade comum. Os membros se tratam
como se fossem idênticos, focando nas semelhanças e desconsiderando as
identidades individuais distintas. É esperado e natural que os membros
compartilhem recursos.
A relação de hierarquia de autoridade é baseada em um modelo de assimetria
entre humanos, portanto as pessoas em tal relacionamento têm níveis
hierárquicos distintos baseados em poder formal, especialização ou idade (FISKE,
1991). Nesta relação não existe igualdade, pois as pessoas com maior hierarquia
têm privilégios e mais prestígio.
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A relação de equivalência de igualdade é caracterizada por reciprocidade. Ela
é baseada em um equilíbrio de dar e receber, sendo o desejo de igualdade o
motivador para o compartilhamento do conhecimento.
A relação de precificação de mercado é baseada em um modelo de
relacionamento de proporcionalidade em que as pessoas tendem a reduzir todas
as características e componentes relevantes a um valor singular ou métrica de
utilidade (FISKE, 1991). Neste modelo a contribuição à avaliação do que é
fornecido é baseada em taxas e índices.
A interação nula ocorre quando as pessoas ignoram totalmente as
concepções das outras pessoas, as metas e os padrões.
Na interação insociável as pessoas usam as outras pessoas somente como
um meio para atingir um fim. Nesta relação uma parte trata a outra como objeto e
a outra parte a ela se submete por medo.

2.4

–

COMPARTILHAMENTO

DO

CONHECIMENTO

NOS

MODELOS

RELACIONAIS
Boer, van Baalen e Kumar (2004), com base na perspectiva de Fiske (1991),
propuseram os modelos de relação de compartilhamento do conhecimento e
afirmaram que os quatro modelos coexistem dentro da estrutura de indivíduos,
enquanto eles compartilham conhecimento uns com os outros. Além disso, esses
autores alegaram que, com a combinação desses quatro modelos de relação, é
possível fornecer uma interpretação abrangente e global para a dinâmica do
compartilhamento do conhecimento.
No modelo de compartilhamento comunitário, o conhecimento é visto como
um recurso comum pertencente a todos os membros do grupo e deve ser
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compartilhado livremente. O conhecimento é partilhado porque alguém pode
precisar dele ou porque alguém o solicitou. Não há motivos escondidos para
compartilhar ou não.
Na hierarquia de autoridade, o conhecimento é percebido como um meio de
mostrar diferenças de hierarquia. Quanto maior o nível hierárquico da pessoa
maior acesso ela terá ao conhecimento. O compartilhamento do conhecimento é
motivado por diferenças de poder. Pessoas de nível hierárquico superior
gostariam de compartilhar conhecimento com pessoas de nível hierárquico mais
baixo para mostrar sua nobreza e generosidade e obter em troca aceitação de
autoridade, respeito e status. Por outro lado, pessoas de nível mais baixo
gostariam de compartilhar seus conhecimentos por prazer e para ter um melhor
relacionamento com seus superiores.
A motivação do compartilhamento do conhecimento no modelo de
equivalência de igualdade é o desejo de igualdade. O compartilhamento é
baseado na troca de conhecimento por algo mais, seja algo tangível, econômico
ou por relações sociais. Uma contribuição ao compartilhamento é vista como o
custo de acesso a benefícios futuros, e o indivíduo pode ser motivado a
compartilhar conhecimento quando acredita que tais benefícios futuros valem o
custo de contribuir com o conhecimento no presente.
Por fim, o princípio por trás do compartilhamento do conhecimento no
relacionamento com precificação de mercado é que as pessoas podem trocar seu
conhecimento por algo que desejam obter do destinatário ou da organização. O
conhecimento é percebido como uma mercadoria ou serviço que tem valor e seu
compartilhamento está vinculado ao recebimento de uma compensação.
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A

Teoria

dos

Modelos

Relacionais

se

aplica

bem

ao

tema

do

compartilhamento do conhecimento, já que este é basicamente um fenômeno
social, pois o comportamento individual só será assumido com seu significado
social no contexto das relações humanas, construído entre os trabalhadores de
uma empresa, se a partilha ocorrer. Segundo ela, o relacionamento particular
construído decidirá como o conhecimento será compartilhado (LIN et al., 2012).

2.5 – CONFLITOS: INCOMPATIBILIDADE DE MODELOS RELACIONAIS
Quando as pessoas compartilham conhecimento de acordo com diferentes
modelos relacionais; quando têm diferentes interpretações dos mesmos modelos;
ou quando a lógica de uma tecnologia não é consistente com o modelo relacional
de seus usuários, conflitos sociais podem ocorrer (BOER et al., 2004).
Uma situação onde pode ocorrer conflito é quando as pessoas envolvidas têm
diferentes interpretações do mesmo modelo relacional em uso, fazendo com que
compartilhem conhecimento de acordo com o mesmo modelo relacional, mas
discordem sobre como o modelo deve ser aplicado. Esse tipo de conflito pode
ocorrer, por exemplo, entre uma secretária com muitos anos de experiência e seu
novo gerente.
A situação onde as pessoas compartilham conhecimento de acordo com
diferentes modelos relacionais também pode gerar conflito uma vez que os quatro
modelos relacionais têm fundamentações diferentes. Por exemplo, uma pessoa
que

compartilha

conhecimento

com

outra,

seguindo

o

modelo

de

compartilhamento comunitário, se sentirá ofendida quando o outro pedir dinheiro
por sua contribuição segundo o modelo de precificação do mercado.
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Uma terceira situação de conflito ocorre quando a tecnologia ou estrutura
organizacional, que tem por objetivo apoiar o compartilhamento do conhecimento,
é projetada de acordo com uma lógica diferente do modelo relacional de seus
usuários. Assim, quando as pessoas se relacionam umas com as outras com
base na hierarquia de autoridade, elas podem ter dificuldades em usar uma
tecnologia baseada no modelo de compartilhamento comunitário.

2.6 – FATORES QUE AFETAM A DISPOSIÇÃO DO COMPARTILHAMENTO DO
CONHECIMENTO
Alguns fatores independentes podem ser usados para representar as quatro
relações tratadas na Teoria dos Modelos Relacionais, como representado na
Figura 1. Como “relação” é uma percepção abstrata sentida pelas pessoas, esses
fatores podem torná-las mais reais e permitir melhor avaliação se essas relações
influenciam a disposição dos funcionários de compartilhar seus conhecimentos ou
não (LIN et al., 2012).
Figura 1 – Teoria dos Modelos Relacionais (Fiske, 1991)

Fonte: elaboração própria
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As pessoas, em um relacionamento de compartilhamento comunitário,
compartilham voluntariamente, sem pedir nada em troca. Isso demonstra uma fé
generosa e calorosa, e uma total confiança nas pessoas com quem se está
compartilhando. Davenport e Prusak (1998) consideraram que alguns funcionários
podem só querer ajudar sem pedir nada em troca, pois são simplesmente
apaixonados pelo que sabem e estão felizes em compartilhá-lo a qualquer
momento. O altruísmo e a confiança são, então, fatores-chave desse
relacionamento.
O altruísmo refere-se ao ato de dar algo aos outros sem esperar retorno.
No contexto da partilha de conhecimento, o altruísmo pode ser referido como
um ato de compartilhar sua experiência e conhecimento com os outros sem
pensar no benefício em troca. Fang e Chiu (2010) definem o altruísmo como
um antecedente das intenções de compartilhamento do conhecimento, e
afirmam que o comportamento altruísta é um importante facilitador das
intenções de compartilhamento do conhecimento. Eddleston e Kellermanns
(2007) concluem que o altruísmo reduz significativamente o conflito de
relacionamentos e aprimora os processos participativos. Dessa forma, o
altruísmo é um importante fator de contingência na redução de conflitos e no
aumento da participação, proporcionando assim as condições necessárias
para que ocorra a partilha de conhecimento.
A confiança interpessoal, aquela que existe entre colegas de trabalho, é
definida por McAllister (1995) como a maneira que uma pessoa está confiante e
disposta a agir com base nas palavras, ações e decisões de outra. Esse autor
identifica dois tipos de confiança: a confiança baseada em cognição e a confiança
baseada em afeto. O primeiro tipo refere-se à decisão racional de confiar ou reter
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a confiança de outro empregado, baseando-se no fato de que os colegas de
trabalho têm um histórico de desempenho adequado. O segundo tipo é emocional
e evolui ao longo de um período para relacionamentos profundos no local de
trabalho.
O nível de confiança influencia no nível de compartilhamento. Um alto nível de
confiança leva a um alto nível de compartilhamento do conhecimento (CHANG;
CHUANG, 2011; SANDKOWSHA, 2012). Por outro lado, um nível mais baixo de
confiança leva a um nível mais baixo de compartilhamento do conhecimento.
Quando há pouca confiança em um colega de trabalho, a quantidade de
conhecimento que é compartilhado com esse colega será significativamente
menor em comparação com uma situação de alta confiança (RUTTEN; BLASSFRANKEN; MARTIN, 2015).
No relacionamento de hierarquia de autoridade, a diferença de poder nas
configurações da organização influenciará na disposição de compartilhar
conhecimento. Se o funcionário espera que seu poder ou posição hierárquica
diminua durante o processo de compartilhar conhecimento, certamente a
disposição para fazê-lo será reduzida. Neste tipo de relacionamento podem ser
destacados: o poder legítimo, baseado nas normas e valores; e o poder
coercitivo, que explora o medo e utiliza punições.
Trabalhadores podem resistir a compartilhar conhecimento porque eles
percebem que conhecimento é poder. Esses trabalhadores podem ter medo
de que, se compartilharem seus conhecimentos, podem prejudicar sua
posição ou status (KANKANNHALLI; TAN; WEI, 2005). Segundo Wu e Zhu
(2012), a perda percebida do poder do conhecimento tem um efeito negativo
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na atitude dos membros da organização em relação ao compartilhamento do
conhecimento.
Os indivíduos em um relacionamento de equivalência de igualdade só estão
dispostos a contribuir por um valor igual ao que podem receber em troca. A
expectativa de um retorno justo em um futuro próximo é razão para
compartilharem o conhecimento (BOER et al., 2004). Os fatores-chave nesse
relacionamento são reciprocidade e reconhecimento esperado.
De acordo com a norma de reciprocidade, quando um indivíduo recebe
favores de outros, ele deve retornar favores além do que recebeu (GOULDNER,
1960). A reciprocidade resulta em sentimentos de obrigação pessoal, gratidão e
confiança. Wu e Zhu (2012) verificaram que os indivíduos se envolvem em
compartilhamento do conhecimento com a expectativa de que no futuro suas
demandas por mais conhecimento sejam atendidas pelo outro.
Como os funcionários têm tempo e energia limitados, eles tendem a avaliar se
seus esforços para compartilhar conhecimento são valorizados ou reconhecidos
por sua organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Danish e Usman (2010) indicam que os primeiros fatores a exercerem
impacto na motivação dos empregados são os incentivos, recompensas e
reconhecimento.
Em uma relação de precificação de mercado, as pessoas só querem
compartilhar se a compensação prometida for considerável. Nesta relação o
conhecimento pode ser negociado. Dessa forma, uma recompensa tangível,
geralmente uma compensação monetária, e o custo são os fatores-chaves nesse
relacionamento.
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Recompensa está relacionada a troca. Funcionários podem ser motivados a
compartilhar seus conhecimentos porque esse comportamento traz benefícios
desejáveis. Esses benefícios podem assumir a forma de um sistema de
recompensa ou de incentivos econômicos fornecidos pela organização, como
aumentos salariais e de bônus, promoção e segurança no emprego (HE; WEI,
2009). Os indivíduos tendem a compartilhar seus conhecimentos apenas quando
os benefícios esperados superam os custos de compartilhamento (BOCK et al.,
2005). Os benefícios que não compensam os custos de compartilhamento do
conhecimento são as maiores barreiras para esse compartilhamento (HUBER,
2001).

2.6.1 – Confiança
Um dos fatores que influenciam o desejo de compartilhar conhecimento com
outras pessoas em uma organização é a confiança, sendo considerada
fundamental para o sucesso desse compartilhamento (FOOS; SCHUM;
ROTHENBERG, 2006).
A confiança é definida como a disposição de uma parte de ser vulnerável às
ações de outra parte com base na expectativa de que a outra executará uma ação
particular importante para ela, independentemente da capacidade de monitorar
essa outra parte (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995).
A confiança interpessoal é aquela que existe entre as pessoas. Segundo
McAllister (1995), confiança interpessoal é a maneira pela qual uma pessoa está
confiante e disposta a agir com base nas palavras, ações e decisões de outra.
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A confiança afeta as atitudes no local de trabalho, os comportamentos e
desempenho. A confiança interpessoal é considerada como um fator subjacente à
decisão das pessoas de compartilhar conhecimento (DIRKS; FERRIN, 2001).
Como a confiança é baseada nas informações que se adquire através de
nossas interações diretas com outra parte ou das interações com terceiros, a
perspectiva de vantagem acumulada é uma lente apropriada para examinar a
confiança e o compartilhamento de conhecimento. À medida que a quantidade e a
qualidade das informações adquiridas sobre essa parte aumentam, juntamente
com as próprias experiências, começa-se a desmantelar barreiras de proteção
dos próprios interesses e a confiar nas outras pessoas (LUCAS, 2005).
Outra forma de confiança é a autoconfiança, aquela que o indivíduo tem em si
mesmo. Compartilhar o conhecimento equivale a se revelar para os outros e
mostrar o que se aprendeu e experimentou. Para realizar essa ação, os
indivíduos precisam apresentar autoconfiança (HUSTED; MICHAILOVA, 2002).
Segundo Cabrera, Collins e Salgado (2006), a confiança em si contribui para
a atitude de compartilhar conhecimento com os colegas. Esses autores mostram
que indivíduos mais confiantes em sua capacidade de compartilhar conhecimento
útil têm mais probabilidade de expressar intenções de compartilhar conhecimento
e

relatar

níveis

mais

altos

de

envolvimento

no

compartilhamento

de

conhecimento.
A confiança organizacional é definida por Levin e Cross (2004) como a
confiança dos funcionários nos líderes e na organização. A confiança no local de
trabalho demonstrou ter uma forte e robusta influência em vários fenômenos
organizacionais, incluindo satisfação no trabalho, estresse, comprometimento
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organizacional,

produtividade

e,

mais

relevante

para

esta

pesquisa,

compartilhamento de conhecimento (LEVIN; CROSS, 2004).
Holste e Fields (2010) afirmam que a disposição para o uso e
compartilhamento do conhecimento pelos membros de uma organização é
diretamente afetada pelos níveis de confiança existentes entre seus funcionários.
Segundo Renzl (2008) a confiança na gestão tem um impacto sobre o
compartilhamento de conhecimento dentro e entre as equipes. Confiança na
gestão resulta em níveis mais altos de cooperação e, portanto, os indivíduos
estão mais dispostos para compartilhar conhecimento e, consequentemente,
aumentar o desempenho.
Para que ocorra o compartilhamento do conhecimento em uma organização
os funcionários devem ver o reconhecimento dado às pessoas que o
compartilham. Portanto, a simples existência de uma infraestrutura disponível não
trará os benefícios desejados com o compartilhamento do conhecimento
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998).

2.7 – FATORES ADICIONAIS
A interdependência de tarefas e o tempo de cooperação são alguns outros
fatores que irão moderar o compartilhamento do conhecimento (LIN et al., 2012).
Para esses autores, a interdependência de tarefas é considerada como o grau
em que os membros do grupo têm que trocar informações para que a conclusão
da tarefa ocorra. Quando o nível de interdependência da tarefa é alto,
inevitavelmente a troca de informações precisará ocorrer. Ao contrário, quando o
nível é baixo, os funcionários não precisam fazer a troca.
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A interação entre duas pessoas no passado pode ter efeito sobre o
comportamento atual na interação dessas pessoas. As relações podem deixar de
existir ou pode ocorrer uma mudança do modelo dominante ao longo do tempo.
De maneira semelhante, as possíveis futuras interações podem influenciar o
modelo relacional em uso. Além disso, o momento na carreira do funcionário pode
determinar se e como o conhecimento está sendo compartilhado. Quando alguém
atinge uma posição mais alta na empresa, pode estar mais disposto a
compartilhar conhecimento do que alguém que ainda precisa provar seu valor no
início de sua carreira (BOER; BERENDS, 2003).

2.8 – CAPITAL SOCIAL
Outro aspecto que merece destaque é o capital social. Ele é definido como o
estoque de conexões ativas entre pessoas, envolvendo confiança, entendimento
mútuo e valores e comportamentos compartilhados que vinculam os membros das
redes e comunidades humanas e possibilitam a ação cooperativa. O capital social
torna uma organização mais do que uma coleção de indivíduos com a intenção de
alcançar seus próprios fins particulares (COHEN; PRUSAK, 2001).
O capital social afeta as empresas internamente, promovendo maior
coordenação entre as pessoas e entre as unidades. As empresas que trabalham
juntas num esforço conjunto conseguem estabelecer relações mais profundas
umas com as outras, que podem ser acessadas no futuro por outros projetos de
negócios (LIN; COOK; BURT, 2001).
De acordo com Cohen e Prusak (2001), os seres humanos precisam de
associação e identificação, da satisfação obtida pelo reconhecimento dos colegas
e do prazer de doar e de obter ajuda. Sem essas conexões essenciais entre
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pessoas a cooperação não acontecerá. O capital social pode beneficiar as
empresas criando um ambiente onde o compartilhamento de conhecimento
acontece porque os relacionamentos são construídos sobre confiança, quadros
comuns de referência e objetivos compartilhados. Pode reduzir os custos de
transação graças à confiança e ao espírito cooperativo e reduzir as taxas de
rotatividade, resultando em custos reduzidos de rescisão e menores despesas de
contratação e treinamento de pessoal.
A confiança é um lubrificante essencial para todas e quaisquer atividades
sociais, permitindo que as pessoas trabalhem e vivam juntas sem gerar uma onda
constante e dispendiosa de conflitos (COHEN; PRUSAK, 2001). Além do estoque
de conexões definidos por eles, outros autores destacaram, além da confiança, as
normas e a identificação.
As normas têm o efeito de moderar o comportamento humano de acordo com
as expectativas do grupo ou da comunidade. Para Starbuck (1992), as normas de
trabalho em equipe melhoram o clima para compartilhamento de conhecimento.
Jarvenpaa e Staples (2000) também destacam a importância das normas para
colaboração e compartilhamento.
Outra forma de conexão é a identificação. A identificação é uma condição em
que os interesses dos indivíduos se fundem com os interesses da organização,
resultando na criação de uma identidade baseada nesses interesses (JOHNSON;
JOHNSON; HEIMBERG, 1999).

2.8.1 – Intercâmbio Social
Watson e Hewett (2006) indicaram a aplicabilidade da teoria do intercâmbio
social para entender a questão da contribuição do conhecimento, destacando o
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fator reciprocidade na contribuição e uso do conhecimento. A teoria de troca
social sugere que um indivíduo, com conhecimento valioso que poderia ser
reutilizado por outra pessoa na organização, seria motivado a contribuir com esse
conhecimento para o sistema porque ele tem uma expectativa de algum retorno
futuro. Alternativamente, se um indivíduo percebe um ganho de reutilizar o
conhecimento existente que foi contribuído para o sistema por outro indivíduo, ele
se sente na obrigação de contribuir de volta ao sistema em reciprocidade pelo
valor obtido a partir do conhecimento que ele acessou. Isso aparece com maiores
detalhes na Figura 2.
Figura 2 – Antecedentes de contribuição e reúso de conhecimento

Fonte: Watson e Hewett (2006)

A teoria da troca social indica que a frequência com que um indivíduo
contribui com conhecimento para o sistema de gestão do conhecimento será
influenciada por diversas variáveis, incluindo a frequência com que ele reutiliza o
conhecimento existente do sistema, o grau em que reutilização do conhecimento
aumentou o desempenho do projeto, o tempo de trabalho do indivíduo na
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empresa e a taxa de crescimento do indivíduo dentro da empresa (WATSON;
HEWETT, 2006), conforme representado na Figura 2.
A frequência de reutilização de conhecimento é uma variável importante, pois
quando um indivíduo acessa o conhecimento existente do sistema de
conhecimento de uma empresa para uso em um projeto, ele pode economizar
tempo e esforço recuperando e reutilizando o conhecimento fornecido por outra
pessoa. De acordo com a teoria da troca social, o benefício recebido através da
reutilização do conhecimento resultará em um senso de obrigação de retribuir,
especialmente de uma forma que beneficie o parceiro na troca (SHORE;
BARKSDALE, 1998).
O desempenho do projeto influencia a contribuição, pois quanto mais valiosa
a reutilização do conhecimento for para o bom andamento de um projeto, mais se
espera que o receptor do conhecimento forneça uma maior contribuição recíproca
do conhecimento.
O tempo de trabalho na organização pode ser visto como um profetizador do
compromisso de um indivíduo com a troca de conhecimento dentro do sistema. À
medida que aumenta o tempo de permanência do indivíduo com a organização e
ele se engaja regularmente em trocas de benefícios com a organização, há um
comprometimento aumentado do indivíduo para com a organização e seus
processos, sendo que um deles é a gestão do conhecimento.
Indivíduos que sentem que suas contribuições para a organização foram
reconhecidas e apreciadas têm maior probabilidade de retribuir com uma
contribuição maior de conhecimento valioso. Embora uma organização possa
reconhecer as contribuições dos funcionários de várias maneiras, a principal
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maneira de fazer isso é por meio de promoções e aumentos salariais associados
(WATSON; HEWETT, 2006).
Entre as variáveis acima, que contribuem para um aumento na frequência da
contribuição do conhecimento, apenas a frequência com que os indivíduos
reutilizam o conhecimento pode ser influenciada pela empresa. Assim, para
abordar como as empresas podem contribuir para um sistema efetivo de gestão
do conhecimento, Watson e Hewett (2006) mostraram que as pessoas são
motivadas a realizar uma atividade quando, ao fazer isso, elas esperam alcançar
as coisas que desejam.
Lathi (2000) cita que a motivação é um item imprescindível tanto para quem
compartilha seu conhecimento como para quem o recebe. Para existir o desejo de
ouvir e aprender é necessário que a motivação esteja presente. A Figura 2 exibe
também as motivações que, segundo Watson e Hewett (2006), levam à
contribuição e ao reúso do conhecimento.
A facilidade de acesso do conhecimento influencia diretamente na reutilização
do conhecimento. Quanto mais fácil for acessar o conhecimento do sistema,
maior a expectativa de obter o conhecimento e mais frequentemente o
conhecimento será reutilizado.
O treinamento em reutilização de conhecimento é uma forma de informar os
funcionários sobre as fontes de conhecimento existentes disponíveis e sobre
como acessá-las.
Compeau e Higgins (1995) definiram o termo autoeficácia no uso do
computador, que se refere às crenças dos indivíduos sobre suas habilidades de
usar computadores de forma competente. Quanto mais confiante o indivíduo
estiver em sua capacidade de usar um computador, maior será a probabilidade de
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ele acreditar que o esforço envolvido no acesso a bancos de dados
computadorizados de conhecimento resultará em um resultado bem-sucedido.
Atualmente a autoeficácia no uso do computador pode ser ampliada para o
uso da tecnologia digital. Se o indivíduo não se sente capaz de manusear as
ferramentas digitais ou virtuais, pode se sentir desmotivado para acessar
adequadamente as tecnologias de informação e comunicação (BELLINI et al.,
2016).
A confiança na fonte de conhecimento, fazendo com que o funcionário
acredite que o acesso ao conhecimento resultará na obtenção de conhecimento
útil, motivará a utilização do conhecimento disponibilizado.
Quanto mais valiosos forem os conhecimentos adquiridos com o uso do
sistema de gestão do conhecimento, maior será a motivação para o engajamento
na reutilização do conhecimento.

2.8.2 – Bem Público
Um bem público constitui um recurso compartilhado do qual todos os membros
de um grupo podem se beneficiar independentemente de contribuírem
pessoalmente ou não com sua provisão, e cuja disponibilidade não diminui com o
uso (OLSON, 1965).
Wasko e Faraj (2000) afirmam que o conhecimento organizacional pode ser
considerado um bem público. Pode-se melhorar o desempenho no trabalho
empregando métodos e ideias disponíveis de colegas de trabalho e o uso dessas
ideias por um indivíduo não diminui seu valor potencial para os outros.
Ao compartilhar uma informação, o custo da contribuição não está na própria
contribuição, mas no processo de disponibilizar essa ideia. Existem benefícios

41

individuais ao compartilhar, mas também pode haver custos significativos. No
lado positivo, a pessoa que compartilha pode ganhar status de especialista dentro
da organização, receber elogios públicos da alta gerência ou simplesmente se
sentir pessoalmente satisfeita por ter contribuído para o desenvolvimento
profissional de outras pessoas. No entanto, fazer uma contribuição pode
consumir um tempo valioso que poderia ser investido em outras tarefas. Além
disso, em organizações com um ambiente de trabalho interno competitivo, o
colaborador de uma ideia pode estar assumindo uma grande vulnerabilidade
pessoal

revelando

os

segredos

de

sua

própria

vantagem

competitiva. Dependendo do peso relativo desses custos e benefícios, alguns
indivíduos podem sentir que estão acumulando mais, em vez de compartilhar, o
que sabem (CABRERA; CABRERA, 2002).
Esses autores sugerem três intervenções organizacionais que aumentam os
níveis de participação dos funcionários em programas de compartilhamento de
conhecimento. A primeira consiste em reestruturar a função de recompensa,
através da redução dos custos percebidos ou do aumento dos benefícios da
contribuição. A segunda sugestão se concentra no aumento da eficácia percebida
das contribuições individuais, já que as pessoas ficarão mais dispostas a
participar se acreditarem que suas contribuições serão valiosas para os outros. A
terceira diz respeito a estabelecer a identidade do grupo e promover a
responsabilidade pessoal.
Uma forma imediata de reduzir os custos percebidos é tornar mais fácil para as
pessoas compartilharem informações. Jarvenpaa e Staples (2000) descobriram
que as pessoas que se sentem mais confortáveis com a tecnologia são mais
propensas a participar de trocas de informações eletrônicas. Outra maneira de
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reduzir esses custos é que as organizações garantam que os funcionários tenham
o tempo e os recursos necessários para disponibilizar seus conhecimentos a
outras pessoas.
A fim de aumentar os incentivos individuais para a troca de conhecimento, as
organizações podem recompensar as contribuições individuais por meio de
algum tipo de compensação contingente à participação. A recompensa não
precisa ser monetária. As desvantagens do uso de incentivos seletivos é que eles
implicam um custo do monitoramento da participação e podem levar à produção
de quantidades em detrimento da qualidade. Por isso, uma estratégia melhor
pode ser aumentar o valor percebido do ganho coletivo, o que irá encorajar a
qualidade em vez da quantidade. Vale notar que essa solução não é o mesmo
que configurar um plano tradicional de compartilhamento de ganhos monetários
(CABRERA; CABRERA, 2002).
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3 – METODOLOGIA

3.1 – ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem desta pesquisa é qualitativa. Este tipo de pesquisa se propõe a
coletar e analisar os dados obtidos a partir de uma realidade, retratando a
perspectiva dos participantes e interpretando os resultados (MICHEL, 2005).

3.2 – TIPO DE PESQUISA
Trata-se de pesquisa descritiva, uma vez que expõe características de
determinada população.
Além de o projeto ser fundamentado em levantamento bibliográfico, como
sempre ocorre em trabalhos acadêmicos, sua ênfase está na pesquisa de campo,
que foi realizada em ambiente natural, nos escritórios da empresa Task Sistemas
e nos de três de seus representantes (VERGARA, 2006).

3.3 – ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
A pesquisa adotou como estratégia metodológica o estudo de caso, com o
propósito de compreender fatos e fenômenos sociais (MICHEL, 2005). Adotandose o estudo de caso, foi possível investigar a diversidade de um fenômeno
contemporâneo dentro do seu contexto real e com possíveis desdobramentos sob
a ótica de quem os vivencia cotidianamente (YIN, 2015).

3.4 – UNIDADE DE ANÁLISE
A unidade de análise deste estudo de caso foi a empresa Task Sistemas,
organização especializada em desenvolvimento de software, cuja sede está
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localizada no Rio de Janeiro e possuindo escritórios também em São Paulo e
Curitiba. Cada escritório possui uma equipe de suporte. Em outros estados e
regiões, a Task Sistemas atua através de representantes comerciais e técnicos,
os quais possuem equipes de suporte que são amparadas pelas equipes de
suporte dos escritórios da Task Sistemas.
Há 34 anos atuando no mercado, a empresa Task Sistemas é referência em
sistemas de gestão de trabalho e tecnologia da segurança, oferecendo softwares
e equipamentos que verificam e administram toda a atividade e fluxo de pessoas
em diferentes espaços, sejam patrimoniais ou corporativos. Entre seus produtos
destacam-se o Forponto (sistema de gestão de trabalho desenvolvido para
monitorar a frequência e a atividade de pessoal); o Foracesso (sistema de
controle de acesso físico e monitoramento de pessoas às dependências e áreas
restritas de empresas, condomínios, escolas, clubes, academias e ambientes com
nível sensível de segurança); o Forzip (sistema para gestão de impressão de
credenciais); bloqueios mecatrônicos (catracas e torniquetes) e coletores de
dados. A empresa complementa a sua atuação, ainda, com soluções de
monitoramento de imagens em circuito fechado de TV (CFTV) e alarmes, além de
uma linha de impressoras de credenciamento e seus acessórios.
Fundada no Rio de Janeiro, em 1984, a Task Sistemas começou atuando
como software house, atendendo a demandas específicas de desenvolvimento de
sistemas, até que surgiu a necessidade de criar seus próprios produtos.
A história da Task Sistemas se confunde com a história do ponto eletrônico no
Brasil. A complexa legislação trabalhista brasileira exige profundo conhecimento
do

negócio,

além

de

produtos

dedicados

e

sofisticados.

O

sistema Forponto controla a frequência de centenas de milhares de profissionais
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no país e permite ir além do apontamento das horas trabalhadas, permitindo
centenas de parametrizações, que possibilitam minimização do passivo
trabalhista e otimização de processos.
A partir de 1987 a empresa começou a expandir e surgiram as filiais nas
cidades de São Paulo e Curitiba. Em outras localidades, ela passou a atuar
através de revendedores exclusivos.
Em 2007, a Task Sistemas passou a atuar também na fabricação de seus
equipamentos.
Além dos sistemas e equipamentos, a empresa se tornou distribuidora
exclusiva de uma conceituada multinacional de impressoras.
Visando o máximo de qualidade em seus projetos, a empresa oferece aos
seus clientes assistência técnica, além de atualizações permanentes dos
sistemas desenvolvidos.
No ano de 2014, a Task Sistemas foi adquirida pelo Grupo Kaba, uma
empresa suíça que é líder global no fornecimento de soluções inovadoras de
acesso e frequência para o mercado de segurança.
Em setembro de 2015, o Dorma Group, baseado na Alemanha (Ennepetal), e
o Kaba Group, com sede na Suíça (Rümlang, Zurich), se fundiram para formar o
novo grupo dormakaba. A fusão resultou na criação de uma das três maiores
empresas globais no mercado de segurança e acesso. Com isso, o grupo é capaz
de oferecer aos seus clientes e consumidores um amplo portfólio de produtos,
soluções e serviços através de um único fornecedor. Além dos sistemas de
controle de frequência, tecnologia de segurança e soluções de identificação,
fazem parte do portfólio da empresa sistemas para fechaduras, portas
automáticas, painéis deslizantes e divisórias móveis.
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Assim, surgiu a dormakaba que atua no Brasil através da junção das
empresas Dorma, Kaba e Task Sistemas, oferecendo soluções abrangentes para
o mercado nos mais variados segmentos.
Atualmente, a dormakaba Brasil conta com mais de 250 colaboradores, sendo
138 da empresa Task Sistemas.

3.5 – SELEÇÃO DE SUJEITOS
Os sujeitos da pesquisa foram 15 funcionários da empresa Task Sistemas,
sendo o gerente do suporte, o coordenador de cada equipe, os sete analistas de
suporte do escritório do Rio de Janeiro, dois analistas de suporte do escritório de
São Paulo e dois analistas de suporte do escritório de Curitiba, além de dois
analistas de suporte dos representantes da Task Sistemas em Belo Horizonte,
Campinas e Barra Bonita, em um total de 21 pessoas. O Quadro 1 exibe o perfil
dos entrevistados.
Quadro 1 – Perfil dos entrevistados

Entrevistado

Empresa/Localidade

Tempo de empresa

Cargo

TASKRJ01

Task – Rio de Janeiro

20 anos

Gerente

TASKRJ02

Task – Rio de Janeiro

13 anos

Coordenador

TASKRJ03

Task – Rio de Janeiro

21 anos

Analista

TASKRJ04

Task – Rio de Janeiro

15 anos

Analista

TASKRJ05

Task – Rio de Janeiro

10 anos

Analista

TASKRJ06

Task – Rio de Janeiro

05 anos

Analista

TASKRJ07

Task – Rio de Janeiro

07 anos

Analista
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TASKRJ08

Task – Rio de Janeiro

05 anos

Analista

TASKRJ09

Task – Rio de Janeiro

04 anos

Analista

TASKSP01

Task – São Paulo

20 anos

Coordenador

TASKSP02

Task – São Paulo

06 anos

Analista

TASKSP03

Task – São Paulo

08 anos

Analista

TASKPR01

Task – Curitiba

14 anos

Coordenador

TASKPR02

Task – Curitiba

01 ano

Analista

TASKPR03

Task – Curitiba

07 anos

Analista

REPR01

Kiza - Campinas

01 ano

Analista

REPR02

Kiza – Campinas

REPR03

Maxis – Belo Horizonte

20 anos

Coordenador

REPR04

Maxis – Belo Horizonte

07 anos

Supervisor

REPR05

Zella – Barra Bonita

20 anos

Coordenador

REPR06

Zella – Barra Bonita

04 anos

Analista

02 meses (antes 02
anos)

Analista

Fonte: elaboração própria

3.6 – COLETA DE EVIDÊNCIAS
Para realização da pesquisa foi usada triangulação da coleta de evidências,
através de entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise documental,
com vistas a maior confiabilidade ao estudo.
A entrevista semiestruturada, espinha dorsal da pesquisa, permite que o
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entrevistado desenvolva as questões mais amplamente e siga a direção que
considera

mais

adequada

(MICHEL,

2005),

enriquecendo,

também,

as

possibilidades de interpretação pelo pesquisador.
Durante a pesquisa foram usados documentos, tais como relatórios, e-mails,
para captar informações úteis que não tinham surgido nos outros tipos de coleta
utilizados. Muitos dos documentos utilizados pelos entrevistados são documentos
elaborados pelo setor de Pesquisa e Desenvolvimento, área da empresa
gerenciada pela pesquisadora.

3.7 – TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS
As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, sendo as nove entrevistas
do Rio de Janeiro feitas de forma presencial e as 12 fora do Rio de Janeiro via
Skype em áudio. Todas as entrevistas foram gravadas, de modo a serem
transcritas literalmente. Após a transcrição das entrevistas realizadas, foi feita a
análise de conteúdo de tipo categorial, a partir de uma grade inicialmente
fechada, com base no Modelo Relacional de Fiske (1991). No tratamento das
evidências,

entretanto,

surgiram

menções

a

aspectos

não

claramente

enquadráveis nas quatro dimensões, ensejando uma apresentação de resultados
com algumas características de grade mista (MICHEL, 2005).
Através do estudo de documentos públicos e registros internos, e também
observação direta, outras evidências e pontos importantes foram obtidos.

3.8 – LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Além de a pesquisa qualitativa não permitir uma generalização estatística
que leve à extensão dos achados e que, portanto, só conduz a uma generalização
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teórica das evidências para o caso em estudo, o trabalho apresenta outras
limitações que, na medida do possível, foram mitigadas pela preocupação com a
triangulação das técnicas de coleta, evitando a dependência exclusiva do relato
proveniente das entrevistas semiestruturadas com os 21 entrevistados, com
destaque para os dois aspectos apresentados a seguir.
No entanto, como a pesquisadora trabalha há bastante tempo na empresa
que serve como unidade de análise e os sujeitos entrevistados também são seus
colegas, vale assinalar que é impossível assegurar que não haja vieses presentes
na tarefa da pesquisadora. Por outro lado, existe a possibilidade de que os
entrevistados, consciente ou inconscientemente, em algum momento da
entrevista, possam não ter se expressado de maneira absolutamente autêntica,
até mesmo pelo fato de privarem profissionalmente do convívio da pesquisadora.
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4 – RESULTADOS E SUA ANÁLISE

Neste capítulo são discutidos os resultados das entrevistas realizadas.

4.1 - CONHECIMENTO
Os analistas da área de Suporte têm que estar sempre em busca de
conhecimento. Todos os entrevistados afirmam que ter conhecimento é muito
importante. Isso pode ser visto na afirmação do entrevistado TASKRJ06, ao dizer
que “o conhecimento desenvolve nosso intelecto, ele mantém a gente ativo e
proporciona que a gente ajude nossos clientes, nossos colegas”.
Porém, TASKRJ04 salienta que o conhecimento pode ser um limitador das
atividades.
O fato de você conseguir resolver alguma coisa rápido é fundamental para
a gente, para o cliente, para tudo. Então, o conhecimento facilita você
resolver. Mas o conhecimento também te prende, ele te limita. Porque as
vezes você quer fazer outras coisas e você não consegue porque quem vai
fazer aquilo ali? ...O conhecimento, ele te prende um pouco (TASKRJ04).

Ao serem questionados se conhecimento dá poder, as respostas mostram
que conhecimento gera alguma vantagem.
Eu acho que conhecimento aliado a você saber se posicionar, aí dá poder.
Se você sabe se vender muito bem e tem o conhecimento, você sabe ir
galgando até aonde você quer chegar; agora, somente o conhecimento,
não (TASKRJ01).
Eu acho que sim, que dá poder; não deveria, deveria dar credibilidade,
mas eu acho que o conhecimento dá poder, sim (TASKRJ05).
Não sei se [dá] poder, mas, pelo menos, um destaque; você acaba sendo
um pouco mais procurado se você retém um pouco mais de conhecimento.
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Digamos

que

você

é

mais

visado

assim,

tanto

na

questão

pessoal/profissional e no dia a dia (TASKSP03).
Não, ele não dá poder, ele dá confiança na hora de você lidar com o
cliente. Confiança no que você está falando (REPR01).

O entrevistado REPR06 acha que o conhecimento dá status, dá visibilidade
dentro e fora da empresa. Já REPR04 afirma que conhecimento dá mais poder do
que status.
As vantagens em possuir conhecimento mais citadas foram segurança,
agilidade e confiança no atendimento ou na tarefa a ser realizada.
... com conhecimento você fala com mais segurança na hora que você
precisa se colocar (TASKRJ01).
Resolver rápido. O fato de você conseguir resolver alguma coisa rápido é
fundamental para a gente, para o cliente, para tudo. Então o conhecimento
facilita você resolver (TASKRJ04).
Você falar com propriedade sobre alguma situação, para você conseguir
dar uma solução mais rápida para o cliente, passar confiança naquilo que
você está falando (TASKSP03).
Bom, a vantagem é que você é considerado um profissional diferenciado,
que acaba servindo de exemplo e ponto de referência para grandes
projetos. Se tem um projeto maior, vão procurar uma pessoa com
conhecimento. É aquele profissional com conhecimento que acaba sendo
o diferencial para vários casos (REPR03).
Autonomia, eficiência no trabalho. Eu acho que, quando eu conheço
qualquer coisa que eu preciso conhecer, eu tenho autonomia de atuação,
eu consigo ser mais assertivo. Assertividade, talvez. Obviamente,
empregabilidade, e aí vai ... (REPR04).

Ao serem questionados sobre a desvantagem de possuir conhecimento,
muitos entrevistados ficaram em dúvida sobre o que responder. Alguns afirmaram
que não veem desvantagem. TASKRJ07 afirmou “Nenhuma, eu adoro obter
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conhecimento de qualquer forma”. Outros opinaram que muito conhecimento
pode virar arrogância.
Às vezes virar uma arrogância, de você achar que sabe muito, que sabe
tudo. Então você tem que dosar isso e ver que ainda tem mais coisa a
aprender (TASKRJ01).

Uma questão polêmica é quem é o dono do conhecimento, se a empresa ou o
funcionário.
Eu acho que é da pessoa, mais do que da empresa. Muito tempo na
empresa, ela adquiriu esse conhecimento pelas convivências, pelas
experiências (TASKSP02).
O conhecimento em relação às informações pertence à empresa, mas
depende da pessoa, se ela quer adquirir esse conhecimento ou não
(TASKPR03).
O conhecimento é dos dois, na verdade, porque a empresa fornece a
ferramenta e o funcionário vai usar essas ferramentas para adquirir
conhecimento pra si mesmo e compartilhar com os outros funcionários
(REPR06).

4.2 – COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO
Todos os entrevistados se mostraram bastante interessados no tema
compartilhamento do conhecimento. A seguir estão listadas algumas definições
dadas pelos entrevistados para este tema.
Ter uma base de dados, ter uma troca de conversas, um local de fácil
acesso para todos para buscar informação, não sei se isso poderia ser em
documento, arquivo, não sei, um canal que centralizasse isso. Em que
todos pudessem acrescentar informações (TASKSP02).
Partilhar o conhecimento seria você aproveitar as experiências do dia-adia, de uma situação, de determinado cliente no nosso caso, para você
poder antecipar ou até mesmo reduzir tempo dos próximos atendimentos,
voltando para aquilo que a gente faz hoje (TASKPR01).
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Eu entendo que é compartilhar não só as instruções técnicas que estão
listadas em manuais, mas também aqueles segredinhos, aquelas
artimanhas, aqueles detalhes que não estão oficialmente documentados,
mas de alguma forma auxiliam a gente no dia a dia, no trabalho (REPR05).

É consenso geral entre os entrevistados de que, na área de Suporte, o
compartilhamento do conhecimento é imprescindível. Segundo TASKRJ02, a
quantidade de conhecimento é muito grande nessa área e a troca de
conhecimento tem que ocorrer o tempo todo.
As opiniões dos entrevistados estão de acordo com Lewis (2004) na
afirmação de que o compartilhamento do conhecimento é fundamental para a
agilidade e eficiência do atendimento do suporte.
O compartilhamento do conhecimento traz muitas vantagens para a equipe de
suporte.
Eu acho que é fundamental. Porque todos nós estamos trabalhando na
empresa com os mesmos produtos, então uma dificuldade que a gente tem
aqui nessa unidade, os outros colegas das outras unidades também,
possivelmente, vão passar pela mesma dificuldade. Então, aquele que
passou primeiro e documenta e compartilha, acho que ajuda e agiliza no
atendimento do próximo (TASKRJ05).
É importante porque quando a gente compartilha, a gente aprende mais, a
gente enriquece o trabalho como um todo e, inclusive, o que a gente
compartilha. a gente esquece lá na frente, aí o colega relembra
(TASKRJ07).
Quando você compartilha, você está se autotreinando. Quando você cria
um documento para compartilhar, você tem os cuidados de como
compartilhar, de como criar aquilo, para que quem tem acesso possa
aprender. Então, só o fato de fazer, você já aprende mais (REPR03).

Os sistemas da Task que as equipes de suporte implantam e dão
atendimento são bastante complexos, com muitas parametrizações. É necessário
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também que os analistas tenham conhecimento sobre banco de dados e sobre os
ambientes onde os sistemas são instalados. Registrar todo esse conhecimento é
uma tarefa árdua. A troca de experiências é vital.
Como você vai passar o conhecimento se, para registrar, ele é muito
difícil? É conversando no dia-a-dia, mesmo. Pegando a pessoa com mais
experiência e colocando ela para monitorar uma pessoa com menos
experiência até ela conseguir pegar o jeito (TASKPR01).

4.3 – FORMAS DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO
Uma das formas bastante usada para o compartilhamento do conhecimento
são documentos que são disponibilizados em diretórios compartilhados pelos
analistas. Eles são fornecidos por outras equipes como Engenharia de Software e
Produtos, ou elaborados pela própria equipe de Suporte. Segundo TASKRJ04,
sempre que eles conseguem, eles criam um documento com um passo a passo,
um procedimento.
A Task possui uma Central de Serviços onde todos os atendimentos são
registrados e onde documentos são armazenados. A Central de Serviço é uma
ferramenta que pode ser utilizada para compartilhamento do conhecimento.
Então, dentro da Central de Serviços a gente tem o FAQ, que ele é
alimentado, menos do que nós gostaríamos, mas existe essa ideia das
pessoas fazerem documentos e esses documentos servem para duas
coisas. Esses documentos servem para apoiar o analista na hora do
atendimento e a ideia principal é que esse documento sirva para você
passar para o cliente (TASKRJ01).
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Outra ferramenta utilizada pela empresa é o Taskpedia1, onde são
disponibilizados documentos das diversas áreas da empresa e as versões mais
atuais dos sistemas. O acesso a essa ferramenta é permitido aos funcionários da
TASK e também aos representantes de acordo com a permissão de cada um.
Normalmente, a gente utiliza o canal que é o Taskpedia; por lá a gente
consegue baixar documentação e também a parte de sistema. Você
consegue fazer o download (REPR03).

Algumas trocas de experiências ou informações ocorrem por e-mail
(TASKRJ01) ou WhatsApp. O entrevistado TASKSP01 informou que eles têm um
grupo do WhatsApp e quando alguém tem algum problema coloca o problema no
grupo.
As redes sociais online estão cada vez mais inseridas na vida cotidiana das
pessoas

e

vêm

sendo

usadas

também

para

o

compartilhamento

do

conhecimento. As entrevistas mostraram que as equipes de suporte formam
comunidades e fazem uso dessas ferramentas para falar sobre experiências
vividas e tirar dúvidas.
O compartilhamento informal do conhecimento também é bastante utilizado
na empresa, dentro da área de suporte e entre as áreas afins. Os analistas
comentam as experiências que tiveram no atendimento ou visita aos clientes
(TASKPR01). Conforme TASKRJ09, ”aqui a gente troca figurinha a toda hora”.
... toda vez que tem alguma situação que acontece isso, a gente acaba
conversando todo mundo junto para poder ter essa lembrança. Alguma
coisa que você já ouviu falar fica mais fácil de você lembrar (TASKPR01).

1

O Taskpedia é uma enciclopédia onde são disponibilizadas informações sobre os produtos da Task,
documentos e últimas versões dos sistemas comercializados, cujo acesso é permitido aos funcionários da
Task e aos representantes.
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A orientação que os analistas recebem é para que, primeiro, busquem na
documentação ou na Central de Serviços as informações necessárias. Caso não
seja suficiente, devem solicitar a ajuda de outro da equipe ou de um
desenvolvedor. De acordo com TASKRJ02, na maioria das vezes, as pessoas
buscam os documentos, mas algumas vezes não, pois “é mais fácil perguntar ao
coleguinha do lado do que você procurar”.
A rotina de busca de informações pelos analistas de suporte é bem similar.
Primeiro ponto: se eu não souber a informação, não souber aquilo que o
cliente está precisando, meu primeiro ponto: eu vou procurar nas
documentações, nas documentações internas. Segundo ponto: aos
colegas mais próximos e mais experientes naquele assunto. Terceiro
ponto: ao nosso coordenador. Se em nenhum deles eu conseguir
esclarecer,

eu

vou

subindo

o

nível,

vou

procurar

ajuda

no

Desenvolvimento, na Assistência Técnica, na Engenharia de Hardware e
Produtos (TASKRJ05).
Primeiro, eu busco em documentos. Documental primeiro, principalmente
se for uma coisa relacionada a sistemas: a gente, primeiro, procura por
documentos. Depois vê, por exemplo, se alguém já passou por isso. Aí, eu
consulto, primeiro, ali, o pessoal que trabalha comigo, o pessoal do
Suporte mesmo. Se eu não conseguir a resposta ali, aí eu vou subindo de
nível. Eu vou no coordenador, senão a gente vai no Desenvolvimento
(TASKRJ08).
A primeira ideia é você ir nessa pasta, até mesmo para você ver se essa
base está funcionando corretamente ou se precisa melhorar, até mesmo
para você não atrapalhar as outras pessoas que estão atendendo. Só que,
se você não consegue, você vai subindo, com a analista, se você não
consegue, vai aqui com a coordenadora, se a gente não consegue, vai
com vocês aí [Desenvolvimento]. (REPR02).

Ao

serem

questionados

sobre

reuniões

para

compartilhamento

do

conhecimento, os analistas da Task afirmaram que isso não tem acontecido. Já
os representantes ainda mantêm esse hábito.
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Tinha com frequência, hoje em dia devido à demanda, não tem com tanta
frequência, entendeu? Hoje não tem quase nada, para falar a verdade;
antigamente, até tinha, mas hoje, de repente, tem que provocar mais isso
(TASKRJ02).
Então, a gente junta esse repositório, leva todo mundo para o show room e
faz a apresentação lá. Como se fosse um case. A gente tem feito isso, mas
não tem muito, assim de dois em dois meses, de quatro em quatro meses,
não tem muito uma sequência (REPR03).
Olha, a gente faz reunião semanal. Toda segunda feira de manhã a gente
faz reunião pra compartilhar, pra falar sobre os projetos, sobre os
acontecimentos da outra semana, alinhamento sobre chamado (REPR06).

4.4 – COMPARTILHAMENTO ENTRE ÁREAS E PARA FORA DA UNIDADE
Para TASKRJ04, sempre ocorre o compartilhamento do conhecimento entre
áreas envolvidas, mas, conforme TASKSP03 afirma, isso ocorre quando existe
uma demanda e não de forma pré-agendada.
Sempre tem boa vontade, não encontro a dificuldade nas pessoas de
compartilhar a informação. Acho que não tem a cultura da empresa de
fazer isso, você tem de ir atrás da informação, não é a informação que está
disponível para você (TASKRJ02).

O

atendimento

ao

cliente

também

é

uma

forma

de

compartilhar

conhecimento. Muitas vezes, como afirma TASKRJ01, quando o cliente liga, ele
só quer resolver o problema, não quer aprender ou compartilhar sua experiência.
Muitas vezes isso ocorre devido à urgência do problema. Porém, sempre que
possível, os analistas do suporte tentam passar o conhecimento para o cliente.
Eu dou preferência para passar o conhecimento porque, se ele tiver o
conhecimento, vai até ajudar ele em alguns casos mais simples de resolver
e aí ele mesmo consegue resolver. Então, eu sempre quero deixar o
cliente mais inteirado no sistema possível, para que não tenha problemas
fáceis para operar (TASKPR03).
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Então, eu acho que a gente tem dois momentos. Um, no atendimento,
quando ele ligou para cá e tem um chamado: o que ele está preocupado
naquele momento é que eu resolva o problema dele. E a parte de
compartilhar os conhecimentos; seria na parte dos treinamentos, onde a
gente vai ensinar ele a utilizar o sistema e, no futuro, com aquele
conhecimento, ele mesmo já resolveu os seus problemas (TASKRJ05).
A nossa intenção é sempre ensiná-lo a fazer, sempre transferir esse
conhecimento e informação porque desafoga o nosso suporte, dá
autonomia para o nosso cliente e todo mundo sai ganhando (REPR04).

O compartilhamento entre as áreas de suporte das três unidades da Task não
ocorre com regularidade. Segundo TASKSP02, o compartilhamento normalmente
acontece quando se tem algum cliente em comum. TASJRJ05 afirmou que,
sempre que precisa, ele costuma ligar para algum colega de outra unidade,
conseguindo rapidamente a informação. Se o colega tiver a informação, ele
compartilha, não tem aquilo de ser oferecido.
Com os representantes também tem ocorrido pouco compartilhamento do
conhecimento. De acordo com TASKRJ06, a relação com o representante é um
pouco diferente, é mais restrita, não é tão próxima. REPR05 afirmou que não tem
mais uma proximidade como tinha antes. A falta de tempo e a falta de
proximidade acabam fazendo com que se compartilhe menos informação.
Na verdade, parceiro compartilha pouco com a gente. A gente compartilha
muito mais com eles. Eles veem um problema, eles podem até solucionar
o problema e não compartilham com a gente a solução. Antes, quando
ainda tinha lá o Taskin2, alguns parceiros ainda falavam alguma coisa.
Agora sem o Taskin, sem um canal assim que eles possam acessar direto,
dificilmente eles colocam um chamado ou mandam um e-mail, dizendo
como se fosse um certo tipo de problema (TASKRJ08).

2

O Taskin era uma área do site da empresa Task onde avisos eram colocados para funcionários da Task e
representantes, e continha um fórum de discussão.
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... uma coisa que está realmente fazendo falta e que a gente consultava
com bastante regularidade era o fórum que tinha no Taskin. Porque
quando alguém tinha alguma dúvida, a gente postava lá e, vira e mexe, a
gente tinha umas respostas bacanas: de pessoas do grupo, dos parceiros,
até da Task mesmo. Hoje a gente não tem esse canal mais. Isso faz falta,
sim, de vez em quando. De vez em quando, não; com frequência, na
verdade (REPR04).

4.5 – ASPECTOS RELACIONAIS
De acordo com TASKRJ06 compartilhar conhecimento é uma coisa natural do
próprio setor de Suporte.
Eu acho que compartilhar conhecimento é tornar a vida mais fácil. Porque,
principalmente para a gente que trabalha no Suporte, tem que conhecer de
tudo, porque não é só o sistema que a gente trabalha, é do ambiente do
cara, do sistema operacional, do IS que ele usa, do tipo de problema.
Então, se você tem esse costume de compartilhar conhecimento, você
está tornando a vida mais fácil de todo mundo (TASKRJ06).

TASKRJ07 afirma que na equipe interna, como as pessoas são muito
entrosadas, é fácil eles compartilharem. O compartilhamento muitas vezes ocorre
logo que os analistas retornam do cliente o que leva a um compartilhamento mais
detalhado das informações já que a experiência é bem recente. Os depoimentos
abaixo comprovam isso.
Se eu vejo que tá rolando algum papo, alguma discussão referente a
algum projeto, a algum problema, se eu souber, eu tento ajudar, tento essa
interação, sim (TASKSP03).
É mais uma coisa do dia-a-dia, mesmo. Como a gente conversa bastante
sobre um cliente ou outro, o tempo inteiro a gente tá perguntando pro outro
sobre alguma coisa, aí fica mais natural (TASKPR01).
Quando a gente chega de cliente, a primeira coisa que a gente faz é
comentar sobre alguma situação que não deu certo ou impactou. A gente
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sempre chega da implantação e comenta. Não tem como não comentar
(REPR06).

Esses depoimentos mostram que no compartilhamento do conhecimento
ocorre uma interação social, conforme expressa por Lin (2007), envolvendo a
troca de conhecimento, experiências e habilidades através da organização.
Ao ser perguntado se existem pessoas que só compartilham conhecimento
quando esperam receber algo em troca, REPR03 respondeu que, na equipe de
que ele faz parte, não tem isso, mas que, certamente, há pessoas que são assim,
compartilham para receber ou para pedir alguma coisa lá na frente. TASKPR01 é
da mesma opinião.
Pelo menos aqui, a gente nunca teve esse problema; pelo contrário, a
gente sempre tentou fazer o contrário, não ficar com o conhecimento só
para a própria pessoa. Mas isso ... (TASKPR01).

Internamente nas áreas de suporte existe um incentivo por parte da gerência
e coordenação para que o compartilhamento do conhecimento ocorra. TASKRJ01
acredita que, com o compartilhamento do conhecimento, o atendimento é
agilizado e por isso deve ser incentivado.
A equipe é encorajada a compartilhar através da nossa Instrução de
Trabalho, que define que toda e qualquer ocorrência que acontece com o
cliente, essa interação com o cliente, precisa ser registrada. E, uma vez
registrada, essa informação, ela está disponível a todos os analistas da
nossa Central (REPR04).

Já a organização não tem feito nenhuma campanha de incentivo ao
compartilhamento do conhecimento.
Mas não que isso seja algo estimulado porque, para que isso seja
estimulado, tinha que ter um procedimento pela empresa. A empresa
deveria adotar uma metodologia de trabalho e dizer “vocês vão ter que
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fazer isso, isso e isso todos os dias, todas as semanas vocês vão
conversar sobre isso e isso, tanto tempo pra vocês poderem trocar
experiências” (TASKPR01).
É, eu acho que falta, sim, um pouquinho de incentivo para você
compartilhar. Até por isso, algumas das áreas, alguns escritórios não
compartilham porque acho que não são motivadas a compartilhar, a não
ser que seja alguma coisa extremamente grave, que impeça um projeto,
por exemplo (TASKRJ08).

A empresa não oferece nenhum tipo de recompensa para quem compartilha
conhecimento. A maioria dos entrevistados são a favor de ter alguma recompensa
pois acreditam que isso motivaria as pessoas a compartilharem mais. TASKPR03
não concorda.
Isso seria legal. Legal, não. Eu acho que isso faria a pessoa buscar mais.
... um incentivo, a pessoa buscar e compartilhar conhecimento. Uma
política de compartilhar conhecimento, eu [acho] que sim (TASKRJ03).
Não, por esse motivo eu acredito que não. Isso aí é uma coisa que tem
que vir da pessoa, de ter essa noção que tem que compartilhar para
melhorar o atendimento com o cliente. Então, recompensa, não
(TASKPR03).

4.6 – INTERCÂMBIO SOCIAL
O compartilhamento do conhecimento possibilita o reúso das informações e
evita o retrabalho, como afirma TASKRJ03.
... têm informações que acontecem com maior frequência, têm dúvidas que
acontecem com maior frequência, têm problemas que acontecem com
maior frequência, têm erros de usuários [que] acontecem com maior
frequência. Depois, você ganha agilidade no atendimento quando se tem
aquelas informações compartilhadas com todo mundo (TASKRJ02).
A gente economiza muito tempo ao evitar descobrir uma solução que
alguém já tem ou já passou por aquela ocorrência. Então, economiza muito
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tempo e a gente acaba ganhando qualidade de atendimento com o cliente,
que fica satisfeito com a nossa agilidade (REPR04).

Os pontos citados vêm ao encontro da afirmação de Probst, Raub e Romhardt
(2002) de que o compartilhamento do conhecimento impacta diretamente na
satisfação dos clientes, devido à agilidade e segurança das respostas.
A maioria dos entrevistados trabalha na empresa há bastante tempo.
Normalmente as pessoas com mais tempo de empresa são mais solicitadas.
TASKSP02 confirma que, quando tem alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda,
solicita às pessoas que estão há mais tempo na empresa, pois são as pessoas
que têm mais conhecimento. Porém, segundo TASKRJ02, nem sempre o tempo
de empresa é proporcional à quantidade de conhecimento da pessoa.
Eu acho que ter muito tempo de casa ajuda mais do que atrapalha. Ajuda
no sentido de [que] a pessoa tem o conhecimento e ela sabe onde pegar a
informação. Mas também tem pessoas, que não é só porque ela tem muito
tempo de casa, que ela vai saber tudo ou ter mais conhecimento. Tem
pessoas ali que são mais novas e têm mais conhecimento do que a
pessoa mais antiga em algum sistema (TASKRJ02).
Geralmente, a gente vai primeiro em quem você tem certeza, ou tem
praticamente certeza, que tem mais conhecimento; acaba indo em quem
está há mais tempo ou que atende os clientes com casos mais difíceis
(TASKSP02).

Assim, o fato de os funcionários trabalharem na empresa há muito tempo
favorece o engajamento no compartilhamento de conhecimento corroborando o
que foi afirmado por Watson e Hewett (2006).
Os entrevistados afirmaram que confiança entre os membros da equipe é
essencial para um bom trabalho. De acordo com TASKRJ09 tem que ter
confiança dos dois lados: a pessoa que passa a informação tem que confiar em
você e a pessoa que recebe a informação tem que confiar que aquilo ali está
certo. Portanto, os depoimentos seguintes reforçam os achados de Foos, Schum
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e Rothenberg (2006), ressaltando que a confiança é um fator fundamental para
que ocorra o compartilhamento do conhecimento.
Na parte de suporte você tem que ter confiança na pessoa para executar
aquele serviço. ... Ainda mais quando você envia a pessoa para o cliente, a
gente tem que ter certeza que a pessoa vai ter as condições de prestar
aquele atendimento, esclarecer aquela dúvida ao cliente (TASKRJ02).
Eu acho, que por ser uma equipe que já trabalha junto já há um bom
tempo e pessoas sérias, não tem nenhum problema de confiança e
compartilhamento. Ali quem precisa e quem sabe compartilha um com o
outro sem nenhum problema (TASKRJ05).
Se a pessoa tem confiança no que ela faz, se tem confiança nas outras
pessoas, ela acaba compartilhando seja pelo fato de confiar em uma
pessoa, ou confiar no conhecimento que ela tem (REPR03).

TaskRJ03, porém, discorda sobre a existência de confiança entre todas as
pessoas de sua equipe.
Eu acho que talvez seja um dos fatores das pessoas hoje não estarem
compartilhando. Algumas pessoas, não todas, mas algumas, não estarem
compartilhando, a falta de confiança na outra (TASKRJ03).

A autoconfiança também tem um papel importante nas equipes de suporte. O
conhecimento aumenta a autoconfiança. REPR01 afirmou que “conhecimento dá
confiança na hora de você lidar com o cliente”. REPR05 complementa que a
pessoa que compartilha é porque ela está bem segura do conhecimento dela.
REPR03 destaca que o poder que o conhecimento dá é a autoconfiança.
Conhecimento dá autoconfiança. Você não ter medo de pegar qualquer
cenário, não importa qual seja o cliente, porque você tem o conhecimento.
Então você não fica com receio de fazer uma visita ou atender um cliente
ou participar de uma reunião porque você domina a ferramenta (REPR03).
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4.7 – FACILITADORES E INIBIDORES DE COMPARTILHAMENTO DO
CONHECIMENTO
Alguns fatores facilitam o compartilhamento do conhecimento na empresa. O
fator mais citado foi a proximidade física.
Porque a gente fica aqui um do lado do outro. É bem pertinho mesmo,
então a gente acaba escutando a conversa do analista com o cliente e a
gente acaba conversando sobre isso. Quando a pessoa não está no
telefone já começa a conversar com ele sobre o que aconteceu e tudo
mais. Então a gente estar próximo aqui ajuda bastante (TASKPR03).
A proximidade ali entre a gente, a pessoa também querer divulgar a
informação e a clareza daquela informação que ela tá passando.
(TASKRJ08).

Para TASKRJ06, além da proximidade, a amizade também facilita o
compartilhamento do conhecimento. REPR02 também afirmou que se você não
tiver um bom relacionamento é difícil você compartilhar informação.
Ferramentas que permitem o compartilhamento do conhecimento de forma
informal também vêm sendo usadas. TASKSP03 afirma “O WhatsApp acabou
sendo uma das melhores soluções que tem hoje” para se comunicar com a
equipe e trocar informações.
A falta de proximidade é um inibidor do compartilhamento do conhecimento
entre as unidades da Task e com os representantes. TASKRJ01 lembra que
antigamente eram feitos encontros anuais de todos os membros das equipes de
suporte e que agora essas reuniões não acontecem mais.
Falta de tempo e sobrecarga de trabalho são os fatores mais citados como
inibidores do compartilhamento do conhecimento.
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Às vezes a pessoa está sobrecarregada, ela obtém aquele conhecimento
e, muito devido ao tempo que ele precisa para poder dar continuidade ao
trabalho, ele não consegue repassar aquele conhecimento (TASKRJ02).
Tempo é o principal motivo. Antigamente, toda vez que lançava uma
versão dos nossos sistemas a gente parava um dia ou meio dia e testava
todas as funcionalidades. Hoje a gente não consegue fazer isso. E isso é
ruim (TASKRJ03).
Tem poucos funcionários na área e a demanda de clientes tá alta. Acaba
que meio que focando em outras coisas e essas questões ficam meio que
de lado, a parte justamente disso de conhecimento, trocar informação, vai
se deixando de lado (TASKSP03).
... quando você tem uma pressão de muitos atendimentos para fazer em
pouco tempo você vai cortar de onde? Do registro. Você vai cortar o tempo
do teste, você vai cortar o tempo da análise, você vai pegar e vai querer se
livrar mais rapidamente do atendimento (TASKPR01).

O entrevistado TASKRJ06, porém, afirmou que tempo é você que tem que
administrar. TASKRJ05 acredita que falta procedimento.
O tempo influencia! Porque o dia a dia é corrido, são vários atendimentos.
Mas se tivéssemos, sei lá, se isso fosse um item da cartilha, “destinar um
tempo para criar documentações e compartilhar essa documentação” ia
ser também como se fosse um dos atendimentos que estão chegando
(TASKRJ05).

A dificuldade de comunicação foi citada apenas por TASKRJ08.
Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para passar as coisas, tem
outras que nem tanto. ... tem pessoas que, no e-mail, explicam tudo
direitinho, mas se você pedir para explicar, vai se atrapalhar todo
(TASKRJ08).

A insegurança causada pelas mudanças organizacionais também influencia
negativamente no compartilhamento do conhecimento.
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Uma série de situações da organização, de coisas que vêm acontecendo,
que as pessoas, não sei, talvez percam o interesse. Perdem a vontade de
compartilhar (TASKRJ03).
A desmotivação que nós estamos vivendo. ... A gente tá vindo de uma fase
muito difícil, onde os cortes estão acontecendo de uma forma muito rápida
e constante. Os funcionários se sentem ameaçados o tempo todo, não
sabemos o que vai acontecer ... (TASKRJ01).

Ao serem perguntados se as pessoas têm receio de compartilhar, TASKSP02
afirma: “Sempre vejo todo mundo explicando todas as coisas diferentes que
aconteceram sem medo nenhum”.

Já TASKRJ04 não concorda e afirma

“Hipocrisia minha se eu falar que não tem. Com certeza, tem. Tem gente que fala
pouco”. Alguns citaram que já viram pessoas com medo de compartilhar, no
passado.
Hoje eu não sinto isso não, mas já tiveram pessoas, que trabalharam aqui,
que tinham esse receio de compartilhar informação, achando que podia
fazer alguma besteira, passar por cima de alguém, essas coisas, mas hoje
não tem isso, não (TASKRJ09).

4.8 – ORGANIZAÇÃO
A comunicação organizacional é um ponto que gera muitas insatisfações.
... as coisas acontecem e as pessoas só sabem depois que acontece. Não
tem uma coisa de vamos preparar para fazer e, antes, comunicar, não. É
feito e, às vezes, comunicado e, às vezes, nem é. Isso é mais um fator de
desmotivação da equipe (TASKRJ01).
Antes, tinha uma forma de compartilhamento da informação, que era o
Taskin. Hoje em dia não tem mais. Pelo contrário, hoje em dia, a gente tá
pecando no compartilhamento da informação (TASKRJ02).
... os setores são meio isolados. A empresa, a gente vem acompanhando,
vem fazendo um esforço pra aproximar, pra levantar essa bandeira da
comunicação, mas é muito falho ainda (TASKRJ06).
Mesmo dentro da própria empresa, você não tem uma ideia do que está
acontecendo dentro de uma unidade para outra. Cada uma fica muito
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independente e o que a gente recebe de informações de todo mundo é
sempre muito individual também (TASKPR01).

A confiança organizacional não se mostra presente, implicando desmotivação
dos funcionários. Segundo TASKSP01, o compartilhamento do conhecimento
ocorre graças à parceria que existe entre os analistas de suporte, mas eles não
esperam muita coisa da empresa nesse momento.
... o sentimento é geral, meus e dos meus colegas. A gente não tem
confiança, a gente não sente, sinceramente, eu vou ser bem sincero, eu
não sinto prazer. Antigamente, eu acordava todos os dias e sentia prazer
em vir para a empresa (TASKRJ03).

Logo, a intensidade da confiança no local de trabalho demonstrou ter,
conforme afirmam Levin e Cross (2004), uma forte e robusta influência no
compartilhamento de conhecimento.
A Central de Serviços permite o acompanhamento dos atendimentos feitos
aos clientes. A abertura do ticket é feita pelo cliente e as interações acontecem
entre o Suporte e o cliente até a resolução da questão que originou o ticket.
Métricas e indicadores das equipes de suporte, como, por exemplo, tempo de
atendimento, são extraídos mensalmente a partir dos dados de Central de
Serviços.
A gente tem lá uma média, temos um painel, onde tem o percentual de
quantos tickets3 foram resolvidos, quantos estão abertos, quantos estão
pra fechar, quantos tickets fechados. Você tem visualmente e rapidamente
informações compartilhadas sobre o atendimento, para qualquer pessoa
da empresa, não só para o Suporte (TASKRJ01).

3

Os tickets da Central de Serviços são os casos individuais de suporte ao cliente. Cada vez que um cliente
envia um novo caso, um novo ticket é criado e usado para rastrear todo o progresso feito na resolução do
problema do cliente até que ele seja finalmente fechado. Eles possibilitam, de forma prática e eficiente, a
gestão de atendimento ao cliente.
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...consegue tirar indicadores de alocação de equipe, de tempo de
atendimento para cada cliente, para cada parceiro, qual cliente consumiu
mais tempo de atendimento, qual tipo de situação teve mais atendimento
de consulta e dúvida, ou de problema, ou de problema de ambiente, ou
problema operacional ... você tem métrica de visitas que você faz durante
o mês, tem de projeto, de quantas visitas de projeto, de quanto você ficou
alocado em atendimento a projetos, atendimento a contratos, ...
(TASKRJ02).

Segundo TASKRJ01 os analistas são muito cobrados pelo tempo de
atendimento e de quantos tickets tem na fila, o que faz com eles queiram fechar
logo o ticket.
As métricas do atendimento do Suporte giram muito em cima do
atendimento rápido. A gente tem ali uma estimativa de 4 a 5 horas para
resolver um chamado simples que não exija de repente uma análise mais a
fundo do problema, através de um backup, de montagem de ambiente
(TASKRJ04).

TASKPR01 ressalta que o compartilhamento do conhecimento muitas vezes é
deixado de lado devido a essa cobrança do tempo de atendimento.
Você tem que ter uma ocupação alta para você ser financeiramente
vantajosa para a empresa, mas se você tiver uma ocupação muito alta não
vai ter tempo para poder melhorar nesses itens. É uma conta que é difícil
de você saber (TASKPR01).

O compartilhamento do conhecimento ocorre bastante quando um novo
membro é admitido na equipe de suporte.
Ela já senta do lado de alguém que já tem conhecimento, ela vai
aprendendo a utilizar e a dar suporte em nossos sistemas. Ela fica ali uma
boa temporada colada com alguém, então ela já vai vendo essa rotina de
compartilhar conhecimento (TASKRJ05).
O que a gente costuma fazer é pegar alguns dias, pegar uma pessoa com
mais experiência, fazer o treinamento básico com ele dos sistemas, talvez
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acompanhar algum projeto e depois já começar o atendimento de suporte
e tirar as dúvidas com quem tiver lá (TASKSP01).
Nós temos aqui um plano de estudo. Então, quando entra uma pessoa
nova ele passa por esse plano, ele segue alguns treinamentos e os outros
analistas sempre deram total apoio (REPR03).

Alguns entrevistados acreditam que quando um funcionário sai da empresa o
conhecimento vai com ele, outros acreditam que o conhecimento fica na empresa.
O conhecimento vai com a pessoa, infelizmente, vai todo com ela. É uma
desvantagem nossa, mas vai (TASKRJ01).
A pessoa acaba levando uma bagagem, acho que é inevitável ... alguma
coisa se perde, mas nada que você não possa buscar em outros canais,
como, por exemplo, a própria documentação que está aí pra, exatamente,
que a informação não se perca, se mantenha (TASKRJ06).
O conhecimento fica, não leva junto, não. Pelo menos as pessoas que
saíram aqui, a gente nunca teve o problema de a gente ficar no escuro
(TASKRJ09).
É, tem coisas do dia a dia que acabam ficando com a pessoa, mesmo.
Alguma coisa que não teve como compartilhar ou que acaba passando,
esquecendo. Mas, eu acho que o conhecimento acaba ficando na
empresa. Aqui, pelo menos na nossa empresa, não fica nada restrito para
um analista (REPR01).
O conhecimento vai com ela. Pelo menos eu entendo assim, o que eu
aprendi é meu. É claro o que é aqui da empresa fica, mas toda a vivência
que a gente adquiriu ... vamos supor [que] eu saio hoje daqui e vou para
outro lugar, o aprendizado de relacionamento, de comportamento, de
suporte, vai ficar comigo (REPR05).

4.9

–

SUGESTÕES

PARA

UM

MELHOR

COMPARTILHAMENTO

DO

CONHECIMENTO
A seguir algumas sugestões dadas pelos entrevistados para melhorar o
compartilhamento do conhecimento:

70

Nosso FAQ poderia ser muito mais eficaz, poderia ser muito mais
elaborado.

A gente utiliza uma ferramenta que já existe na Central e

nunca foi vista com carinho para fazer esse desenvolvimento ... Eu não
tenho uma busca bacana, eu não tenho coisas que incentivem as pessoas
(TASKRJ01).
Fazer uma integração, trazer as outras equipes para cá, pra ficar aqui,
enfim, dois dias, conhecendo também a outra unidade até para criar esse
vínculo, que, por telefone é uma coisa, pessoal é totalmente diferente
(TASKRJ06).
A criação de um canal próprio para isso, algo similar a um blog que a gente
pudesse compartilhar as novidades. A gente já teve uma coisa parecida
antigamente, o Taskin, e hoje a gente não tem mais esse canal para falar
ou compartilhar alguma coisa (TASKRJ07).
Eu acho que é essencial a gente ter uma base única (TASKPR02).
... uma plataforma para registrar esse tipo de coisa que seja menos formal
que a Central de Serviços onde nós registramos os atendimentos. Então
uma ideia tipo a Wikipédia (REPR04).

71

5 - CONCLUSÕES

5.1 - CONCLUSÕES
Por meio de uma abordagem qualitativa esta pesquisa pretendeu identificar
os fatores mais relevantes para o compartilhamento do conhecimento nas equipes
de suporte da empresa Task Sistemas.
As entrevistas mostraram que os membros das equipes de suporte valorizam
muito o conhecimento e que o seu compartilhamento traz muitos benefícios. Uma
situação que acontece em um cliente muitas vezes se repete em outros. Se a
experiência foi compartilhada, seja através de registro na Central de Serviços,
seja em conversas no grupo, um próximo atendimento de um problema similar
será mais facilmente resolvido.
Não houve um consenso entre os entrevistados se o conhecimento pertence
à empresa ou aos funcionários. O conhecimento organizacional é criado a partir
do conhecimento adquirido pelos funcionários e pela troca de experiências do
grupo. Certamente pode haver uma perda de informações sempre que alguém sai
da empresa, mas normalmente ela é recuperada devido ao compartilhamento
ocorrido.
Foram identificados fatores motivadores para o compartilhamento do
conhecimento, onde se destacaram a proximidade física e a afinidade entre os
membros das equipes de suporte. O fato de a maioria dos entrevistados trabalhar
há bastante tempo na empresa faz com que as pessoas se conheçam bem e o
grupo seja bastante unido. Verificou-se que, apesar de toda a tecnologia existente
atualmente, o convívio direto das pessoas é um grande incentivador para a troca
de experiências.
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Também foram verificadas as barreiras para o compartilhamento do
conhecimento, sendo os pontos mais citados: a sobrecarga de trabalho, a falta de
tempo, as mudanças organizacionais e a ausência de ferramentas que outrora
facilitavam esse compartilhamento.
A empresa estudada está sofrendo grandes mudanças organizacionais, o que
leva à insegurança dos funcionários. A comunicação falha e a falta de
transparência fazem com que os funcionários não tenham confiança na
organização. Isso se reflete diretamente na satisfação dos funcionários e em uma
diminuição da disposição de compartilhar conhecimento.
Importante destacar que, para os membros da equipe de suporte,
compartilhar é essencial e natural. Eles não esperam qualquer recompensa ao
compartilhar nem tampouco compartilham em troca de alguma vantagem. Apesar
das dificuldades, o profissionalismo e a afinidade entre os funcionários
impulsionam o compartilhamento de conhecimento nas equipes.
Os resultados encontrados estão de acordo com a teoria de que o
compartilhamento do conhecimento envolve uma relação entre pessoas e que
isso influencia diretamente no compartilhamento do conhecimento.
Ao analisar a relação entre as evidências coletadas e os modelos de relações
sociais sugeridos por Fiske (1991) foi possível identificar que o modelo relacional
que mais se aproxima em cada equipe de suporte é o comunitário participativo.
Essa percepção está baseada no fato de as pessoas das equipes, sejam equipes
da Task ou dos representantes, se sentirem parte de um grupo onde o
conhecimento é visto como um recurso comum pertencente a todos os membros
e que deve ser compartilhado livremente.
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Um fator chave do modelo comunitário participativo é a confiança. Os
resultados da pesquisa mostram que compartilhar envolve confiança e que o
conhecimento melhora a autoconfiança. A confiança interpessoal é muito
presente nas equipes de suporte.
Quando os membros de uma equipe confiam uns nos outros, há maior
disposição não só em compartilhar conhecimentos, mas em cooperar e
comprometer-se com os resultados almejados. Uma relação de confiança no
ambiente de trabalho cria espaço para a circulação de ideias inovadoras. A
confiança, porém, não acontece de um dia para o outro. As pessoas costumam
ter critérios muito pessoais e subjetivos para decidir em quem devem confiar. O
fato de o mundo em que vivemos ser altamente competitivo dificulta ainda mais a
formação de relacionamentos de confiança, cabendo, então, à organização
reconhecer e valorizar esse aspecto das equipes de suporte.
No decorrer da pesquisa, foi percebido que ocorre pouco compartilhamento
entre as unidades da Task, apesar de os funcionários acreditarem que um maior
compartilhamento de seus conhecimentos com as outras equipes poderia trazer
benefícios desejáveis. A organização não tem promovido a integração entre as
equipes e a falta de tempo e sobrecarga de trabalho não permite que esse
contato seja feito regularmente. O contato acaba acontecendo só em casos mais
complexos, quando a solução não foi encontrada dentro da própria equipe e
somente após ter sido despendido um tempo maior do que o desejado no
atendimento.
O compartilhamento do conhecimento também não se mostra muito presente
entre as unidades da Task e seus representantes. Esse compartilhamento se
apresenta apenas quando ocorre uma interdependência de tarefas e é inevitável
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que a troca de informações aconteça. O contato com o representante acontece
normalmente pela Central de Serviço, como se ele fosse um cliente. Um caminho
ou solução é passado pela Task, mas não ocorre um retorno de como foi
resolvida a questão, não há uma troca de experiências. Desde que a Task passou
a fazer parte de um grupo multinacional existe um conflito latente na relação com
os representantes, o que acaba levando a um maior distanciamento entre os
grupos de suporte da Task e dos representantes e, consequentemente, afetando
o compartilhamento do conhecimento.
Vale notar que o relacionamento menos intenso entre as equipes de suporte
da Task e as equipes de suporte dos representantes não parece se enquadrar no
modelo comunitário participativo, lembrando um pouco o modelo de equivalência
de igualdade. O compartilhamento é visto como um benefício futuro, pois é
vantajoso para equipe de suporte da Task que as equipes de suporte dos
representantes tenham cada vez mais conhecimento e exerçam as suas funções
necessitando cada vez menos do apoio da Task.
Finalmente, pode-se concluir que as equipes de suporte da organização
estudada buscam melhorar a qualidade e a produtividade de seus serviços. Os
resultados apresentados mostraram que o compartilhamento do conhecimento é
um fator de grande importância nesse processo, motivo pelo qual a organização
deve sempre apoiar e estimular esse compartilhamento.

5.2 - RECOMENDAÇÕES
Em termos de aplicabilidade, recomenda-se à nova gestão da Task Sistemas
que envide esforços para maior aproximação aos funcionários através da
melhoria dos processos de comunicação organizacional e de uma avaliação
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profunda das ferramentas disponíveis de modo a facilitar o compartilhamento do
conhecimento e o reúso das informações.
Para estudos futuros, é recomendado realizar essa pesquisa em equipes de
suporte de outras empresas nacionais, sejam elas públicas, de economia mista ou
do setor privado.
Outra

recomendação

que

parece

pertinente

seria

estudar

como o

compartilhamento do conhecimento evoluiu em outras empresas originalmente
brasileiras que tenham sido adquiridas por empresas multinacionais, com a
finalidade de verificar se as barreiras ao compartilhamento foram as mesmas ou
se houve peculiaridades que possam ser atribuídas a aspectos da cultura
nacional das empresas adquirentes.
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APÊNDICE

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

1. Identificação do entrevistado: nome, cargo e tempo de serviço na empresa.

2. Acesso a informações
a) Coleta de informações


Como as informações e conhecimento chegam até você?



Onde você busca as informações e conhecimento quando precisa?



Quando você tem uma dúvida, o que você faz?



Com que frequência você procura conhecimento de outras fontes na
empresa?



Em um dia normal de trabalho quanto tempo você gasta procurando
informação ou conhecimento existentes?



Você gosta de ser informado do que seus colegas sabem?



Quando um colega é bom em algum assunto você pede ajuda a ele?

b) Doação de conhecimento


Você partilha as suas experiências?



Quando você aprende algo novo conta para seus colegas?



Você acha importante que seus colegas saibam o que você está fazendo?



Você diz regularmente para os seus colegas o que está fazendo?



Com que frequência você fornece conhecimento para outras pessoas que
buscam seu conhecimento?
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c) Conhecimento na empresa


Como você vê que a empresa dissemina para os funcionários a informação
ou o conhecimento? (Intranet, boletim, reuniões, eventos informais, email,...)



Quais métodos a empresa utiliza para capturar conhecimento não
documentado? (Entrevistas, questionários, brainstorming, vídeos, ...)



Quais mecanismos estão disponíveis na empresa para o compartilhamento
de conhecimento? (Intranet, blog, treinamentos, chats, palestras, ...)



Como o conhecimento é disseminado para outras unidades e
representantes?

3. Importância do compartilhamento do conhecimento


O que significa compartilhar conhecimento?



Você acha importante e necessário o compartilhamento de conhecimento
na empresa?



Os membros da equipe têm noção do valor do conhecimento
compartilhado?



Compartilhar conhecimento ajuda os funcionários a economizar tempo em
seu trabalho?



Compartilhar conhecimento aumenta o valor das oportunidades de
desenvolvimento profissional do funcionário?

4. Fatores facilitadores do compartilhamento do conhecimento


Membros da equipe são encorajados a dar opiniões?
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Membros da equipe são encorajados a dar retorno (feedback)?



Membros da equipe são encorajados a assumir riscos?

5. Fatores inibidores do compartilhamento do conhecimento


Membros da equipe temem ser responsabilizados?



Membros da equipe são resistentes a ceder controle?



Membros da equipe temem ser vistos como desleais?



Membros da equipe são geralmente desconfiados?



Membros da equipe não compartilham conhecimento porque eles pensam
que terão menos valor para a empresa se compartilharem?



Membros da equipe não têm consciência da importância de se compartilhar
conhecimentos?



Existe falta de confiança entre os membros da equipe?



A falta de tempo é uma das causas do não compartilhamento do
conhecimento?

6. Vantagens e desvantagens de possuir conhecimento


Conhecimento dá poder?



Conhecimento dá status?

7. Estímulo ao compartilhamento do conhecimento na empresa


As crenças e valores da empresa contemplam a importância do
conhecimento e de seu compartilhamento?
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Qual a estratégia de incentivo utilizada na empresa para o
compartilhamento de conhecimento?



A empresa motiva e estimula a livre troca de conhecimento através de
benefícios tangíveis?



Como é a rotatividade na empresa?



Existem estabilidade e segurança no trabalho?



Quais são os meios formais e informais de comunicação mais utilizados na
empresa?



Como é a comunicação na empresa (livre, fácil, sem obstáculos)?



Compartilhamento de conhecimento está presente no processo de
socialização de novos membros?

