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Resumo 
O presente artigo aborda a questão da aplicação das práticas gerenciais na organização, seu 
objetivo foi o de identificar as percepções dos gestores da Viação Santana Iapó Ltda em 
relação às dimensões da gestão do conhecimento seguindo o modelo proposto por Terra 
(2000). A metodologia utilizada foi o estudo de caso realizado junto a oito gestores da 
organização e para coleta de dados utilizou-se o questionário estruturado obedecendo à 
escala Likert de cinco pontos. A análise dos dados identifica que a gestão do conhecimento 
deve ser realizada no contexto da renovação contínua, sendo necessário o domínio de 
ferramentas, métodos e questões culturais, capazes de garantir a substituição do 
conhecimento. 
Palavras-chave: Gestão; Conhecimento; Dimensões. 
 
 
1. Introdução 

A gestão do conhecimento nas organizações é um processo continuo de aprendizagem 
que se dá pela sinergia de dados, informações e a capacidade das pessoas em utilizar estas 
informações. As organizações só aprendem por meio de indivíduos que aprendem. A 
aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional, contudo, sem ela a 
aprendizagem organizacional não existe. O verdadeiro conhecimento é localizado em métodos 
e atitudes onde pode ser renovado constantemente, sendo que um grande desafio para a 
organização consiste não na simples captação do conhecimento e sim a sua substituição. 

A gestão do conhecimento na visão de Terra (2000) está ligada à capacidade de 
utilização e combinação pela organização das fontes e tipos de conhecimento, responsáveis 
pelo desenvolvimento de competências específicas e capacidade de inovação, sendo 
necessário à adoção de vários planos e dimensões da prática gerencial relacionada à gestão do 
conhecimento. Diante da realidade exposta, o objetivo deste artigo foi o de identificar as 
percepções dos gestores da Viação Santana Iapó Ltda, em relação às dimensões da gestão do 
conhecimento, seguindo o modelo proposto pelo autor supracitado. A metodologia utilizada 
foi o estudo de caso realizado junto a oito gestores, profissionais responsáveis pela criação e 
disseminação do conhecimento na organização e para a coleta de dados utilizou-se o 
questionário estruturado onde se avalia a existência de ações, normas e mecanismos 
compatíveis com a implantação do processo sistêmico de gestão do conhecimento. Para a 
tabulação dos dados utilizou-se à escala Likert de cinco pontos. 

 

2. A gestão do conhecimento 

A implantação da gestão do conhecimento nas organizações tem sido uma constante 
nas últimas décadas, motivadas pelo avanço das tecnologias, necessidade de aumento da 
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produtividade, pela busca de melhoria da qualidade na prestação dos serviços, pela 
necessidade de se obter vantagem competitiva e garantir a sobrevivência no mercado. Nonaka 
(1997) diz que numa economia onde a única certeza é a incerteza, a única fonte que 
certamente traz vantagem competitiva duradoura é o conhecimento. De acordo com 
Loughridge (1999), a gestão do conhecimento é definida como a aquisição, troca e uso do 
conhecimento dentro das organizações, incluindo os processos de aprendizado e os sistemas 
de informação, requerendo a transformação do conhecimento pessoal em conhecimento 
corporativo de forma a ser compartilhado e apropriadamente aplicado, sendo sua 
sistematização vital às organizações. Segundo Terra (2000, p. 70): 

A Gestão do Conhecimento está, desta maneira, intrinsecamente ligada à 
capacidade das empresas em utilizarem e combinarem às várias fontes e tipos de 
conhecimento organizacional para desenvolverem competências específicas e 
capacidade inovadora, que se traduzem, permanentemente, em novos produtos, 
processos, sistemas gerenciais e liderança de mercado. 

No parecer de Fleury e Oliveira Junior (2001) a gestão do conhecimento deve servir 
como uma linha – mestra que orienta as ações estratégicas das empresas que se pretendem 
manter competitivas na economia do conhecimento. As melhores empresas, aquelas que 
puxam o fio das mudanças, criam e usam as informações e o conhecimento de forma 
compartilhada. Nonaka & Takeuchi (1997), concluem que o sucesso das empresas se deve às 
suas competências em criar conhecimento organizacional, disseminá-los por toda organização 
e incorporá-los a produtos, serviços e sistemas. Estabelecem ainda que a criação do 
conhecimento ocorre da relação existente entre indivíduos, grupos e a organização. 

Segundo Terra (2000) para poder participar dos fluxos e acordos internacionais para 
troca de tecnologia e conhecimento, as organizações precisam adotar pró-ativamente 
estratégias de gestão do conhecimento como: aumentar rapidamente investimentos em 
qualificação profissional e P&D, implementar práticas gerenciais modernas e indutoras de 
ambientes organizacionais voltados à inovação de produtos e processos. Para o autor, a gestão 
do conhecimento obedece a um modelo que engloba três níveis da prática gerencial, o 
estratégico, o organizacional e o estrutural, modelo este que pode ser entendido a partir de sete 
dimensões. 

 

3. As dimensões do conhecimento 

Para que possamos entender a gestão do conhecimento, segundo Terra (2000), há 
necessidade de que esta seja relacionada a sete dimensões que avaliam a existência de ações, 
valores, normas e mecanismos compatíveis com a implantação do processo sistêmico de 
gestão que envolve três diferentes níveis da prática gerencial: o estratégico, o organizacional e 
o estrutural. 

� Fatores estratégicos e o papel da alta administração: Seu papel é indispensável na 
clarificação da estratégia empresarial e na definição de metas. 

� Cultura e valores organizacionais: A organização deve desenvolver uma cultura 
voltada à inovação, experimentação, aprendizado contínuo, comprometida com 
resultados de longo prazo e com a otimização de todas as áreas da empresa. 

� Estrutura organizacional: Baseadas no trabalho de equipes multidisciplinares com 
alto grau de autonomia. 
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� Administração de recursos humanos: Melhorando a capacidade das organizações de 
atrair e reter profissionais com habilidades, comportamentos e competências, 
estimulando comportamentos alinhados com os requisitos dos processos individual e 
coletivo de aprendizado e adotando políticas de remuneração, associadas à aquisição 
de competências individuais, ao desempenho da equipe e da organização. 

� Sistemas de informação: Processos de geração, difusão e armazenamento de 
conhecimento, dentro de um ambiente de confiança, transparência e colaboração. 

� Mensuração dos resultados: Avaliar várias dimensões do capital intelectual. 

� Aprendizado com o ambiente: Por intermédio de alianças com outras organizações e 
do estreitamento do relacionamento com clientes.  

 

4. A organização 

A Viação Santana Iapó Ltda, atua na região sul e norte do Paraná. Com experiência em 
prestação de serviços no segmento de transporte de passageiros, fretamento e turismo. Possui 
atualmente 205 colaboradores e uma frota constituída por 112 veículos, conta também com 
unidades em Castro, Carambeí, Arapoti, Tibagi e Piraí do Sul, atendendo diversas empresas 
do setor produtivo da região dos Campos Gerais. 

No ano de 2003 a organização sentindo a necessidade de conquistar novos clientes, 
aumentar a sua produtividade, criar uma imagem diferenciada no mercado, a padronização de 
seus processos, a melhora da qualidade de seus serviços, melhoria no atendimento ao cliente, 
rastreamento de problemas, definição clara de atribuições e a redução de retrabalho, definiu de 
forma estratégica a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, obtendo do TECPAR a 
certificação NBR ISO 9001:2000, estabelecendo a sua política da qualidade: “Transportar 
passageiros com segurança, aprimorando cada vez mais a qualidade de nossos serviços, 
de forma a superar a expectativa de nossos clientes, colaboradores e parceiros”. 

Através da melhoria contínua, que se constitui em um dos alicerces do Sistema de 
Gestão da Qualidade, a organização procura obter melhores indicadores de seus objetivos e 
conseqüentemente passando para uma economia baseada no conhecimento, adaptando-se a 
tendência de instabilidade no ambiente empresarial. Para a Viação Iapó, a gestão do 
conhecimento deve ser encarada como uma forma criativa e inovadora de gestão empresarial, 
ligada aos objetivos estratégicos e inserida na estrutura organizacional. 

 

5. Análise dos resultados 

Os dados foram coletados através da aplicação de questionário estruturado contendo 
41 questões sobre as sete dimensões da gestão do conhecimento. Para cada questão foi 
proposto cinco graus de avaliação, sendo: (5) concordo totalmente, (4) concordo, (3) concordo 
parcialmente, (2) discordo e (1) discordo totalmente. Este questionário foi destinado ao 
Diretor Administrativo Financeiro, ao Coordenador Jurídico Financeiro, ao Coordenador da 
Qualidade, a Encarregada de Recursos Humanos, ao Encarregado do Departamento de 
Tráfego, ao Encarregado do Departamento de Suprimentos, ao Encarregado do Departamento 
de Manutenção e a Analista de Desenvolvimento de Sistemas, profissionais responsáveis pela 
criação e disseminação do conhecimento na organização. 
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Na tabulação dos dados foi registrado o escore indicado pelo respondente para cada 
questão, em seguida realizado o cálculo do grau de concordância representativo de cada 
escore utilizando a fórmula: 

Grau: (a x 5) + (b x 4) + (c x 3) + (d x 2) + (e x 1) / n   

Onde: a, b, c, d, e representam o número de respostas dadas em cada grau. 

Onde: n representa o número total de respostas. 

Nas tabelas seguintes são apresentadas as sete dimensões da gestão do conhecimento 
com o grau de concordância ou discordância para cada prática de gestão registrada na 
organização. 

TABELA 1- Fatores estratégicos e o papel da alta administração 

Item Indicador Grau 

1.1 Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da empresa, ou seja, 
quais são os pontos fortes da empresa em termos de habilidades e competências. 

3,5 

1.2 A macroestratégia da empresa é comunicada, amplamente, para todos os níveis organizacionais. 3,1 

1.3 A alta administração estabelece, freqüentemente, metas desafiadoras e um sentido de urgência 
para a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida. 

3,1 

Fonte: Terra (2000) 

 

Na tabela 1 identifica-se a existência de um elevado consenso, sobre as “core 
competences”, atingindo grau de concordância de 3,5 isto se deve ao cumprimento do item 6.2 
da NBR ISO 9001:2000 e do SGQ implantado na organização de abril de 2003 que define as 
competências necessárias a seus quadros de colaboradores. Contudo a organização necessita 
melhorar a sua comunicação interna, exemplo disso que decisões macroestratégicas são 
tomadas a nível de diretoria, ficando alguns departamentos tomando conhecimento somente 
no momento de sua implantação. Anualmente se estabelece durante reunião da Análise Crítica 
do SGQ, os objetivos da qualidade, relacionando as 21 metas a serem atingidas pelos 
departamentos, estas metas são monitoradas e avaliadas mensalmente, a fim de corrigir 
distorções. 

TABELA 2 - Cultura e valores organizacionais 

Item Indicador Grau 

2.1 A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por atos simbólicos e 
ações. 

3,8 

2.2 Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e funcionários; existe, de maneira geral, 
um grande orgulho em trabalhar para a empresa. 

4,1 

2.3 As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo. 3,7 

2.4 Estimula-se a experimentação. Há liberdade para tentar e falhar. 3,2 

2.5 Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são autênticas e 
deixam evidente aquilo que conhecem e também o que não conhecem. 

3,6 

2.6 As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com sua área de trabalho, 
ou seja, buscam uma otimização conjunta. 

3,2 

2.7 Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de inovação. 4,2 

2.8 Novas idéias são valorizadas. Há permissão para discutir idéias “bobas”. 3,7 
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2.9 As realizações importantes são comemoradas. 3,0 

2.10 Há grande tolerância para piadas e humor. 4,2 

2.11 Realizam-se, com freqüência, reuniões informais, fora do local de trabalho, para a realização de 
brainstormings. 

3,2 

2.12 Os layouts são conducentes à troca informal de informação (uso de espaços abertos e salas de 
reunião). São poucos os símbolos de status e hierárquicos. 

4,0 

Fonte: Terra (2000) 

 

Na tabela 2 registra-se uma elevada concordância na organização no sentido de existir 
um sentimento de confiança e orgulho de pertencer ao quadro de colaboradores. O clima 
organizacional é agradável prevalecendo um ambiente de liberdade, confiança e respeito. A 
organização tem claramente definida sua visão, missão e valores os quais são difundidos, 
divulgados e praticados por todos.  

A preocupação dos colaboradores com toda a organização se faz sentir durante as 
reuniões dos Times da Qualidade realizada trimestralmente, onde são oferecidas contribuições 
de melhoria não só do produto como do processo. Constata-se também a necessidade da 
empresa passar a comemorar de forma mais intensa suas conquistas mais importantes. 

TABELA 3 - Estrutura organizacional. 

Item Indicador Grau 

3.1 Há um uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se sobrepõem à estrutura 
formal tradicional e hierárquica.  

3,2 

3.2 Há um uso constante de equipes adhoc ou temporárias, com grande autonomia totalmente 
dedicadas a projetos inovadores. 

2,7 

3.3 Pequenas reorganizações ocorrem com freqüência, de forma natural, para se adaptar às 
demandas do ambiente competitivo. 

3,0 

3.4 As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O processo decisório é ágil; a burocracia 
é mínima. 

2,3 

Fonte: Terra (2000) 

 

A organização constantemente forma equipes multidisciplinares, conforme registrado 
na tabela 3, fazendo rodar um PDCA e utilizando outras ferramentas da qualidade como 
Diagrama de Ishikawa, 5W2H, a fim de encontrar respostas para a solução de problemas. O 
grau de consenso foi de 3,2. A constituição de equipes dedicadas a projetos inovadores não é 
freqüente, uma vez que a busca por inovação se dá através de aquisição e não 
desenvolvimento interno. Com relação à tomada de decisão a organização atingiu grau 2,3 
confirmando o fato de que estas são tomadas nos níveis mais alto possíveis. O processo 
decisório é totalmente hierárquico.  

A tabela 4 demonstra que o processo de seleção é rigoroso, atingindo grau de 
concordância de 3,2. Os candidatos devem atender o perfil definido no mapa de funções, 
sendo que para o cargo de motorista, o qual apresenta o maior índice de turnover, é realizado 
testes de conhecimentos gerais, teste de habilidade na condução do veículo, entrevista de 
seleção, teste básico de manutenção mecânica e exames médicos. Também no processo de 
seleção não há nenhum tipo de discriminação, uma vez que a organização possui em seu 
quadro de colaboradores pessoas com idade superior a 50 anos, de vários credos, negros e 
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mulheres ocupando cargo de motorista, profissão esta caracterizada por ser de maioria 
masculina.  

TABELA 4 - Administração de recursos humanos. 

Item Indicador Grau 

4.1 O processo de seleção é bastante rigoroso. 3,2 

4.2 Há uma busca de diversidade (personalidades, experiências, culturas, educação formal, etc.) e 
aumento da criatividade por meio do recrutamento. 

3,3 

4.3 O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de diferentes perspectivas e 
experiências. 

3,0 

4.4 O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente. 3,2 

4.5 Há um elevado investimento e incentivo ao treinamento e desenvolvimento profissional e 
pessoal dos funcionários. Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento. 

3,6 

4.6 Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com outras pessoas de 
dentro e fora da empresa. 

3,2 

4.7 O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho do funcionário e/ou 
às necessidades estratégicas da empresa. 

4,1 

4.8 Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são demitidos) na empresa em 
comparação a outras empresas do mesmo setor. 

3,1 

4.9 A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de competências e não ao 
cargo ocupado. 

2,6 

4.10 Existem esquemas de premiação e reconhecimento por resultados e contribuições 
extraordinárias. 

1,8 

4.11 Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e não apenas ao 
desempenho individual). Os créditos são compartilhados. 

1,6 

4.12 Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos funcionários. 1,6 

4.13 Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior parte dos funcionários. 1,6 

Fonte: Terra (2000) 

 

Com relação ao item treinamento o grau de concordância foi de 3,6 o que evidencia a 
preocupação da organização na qualificação e desenvolvimento de seus colaboradores. Os 
programas de treinamento estão no topo das prioridades de RH, sendo dois motivos 
responsáveis por isto, o fato de que a organização trabalha com um quadro enxuto de 
colaboradores, necessitando, portanto de equipes altamente qualificadas e a retomada do 
crescimento da economia. 

Nos anos de 2003 e 2004 a empresa apresentou um turnover de 3,48 e 3,31 
respectivamente, média considerada baixa se comparada com índices de empresas 
concorrentes. Apesar de vários indicadores positivos há necessidade da organização reavaliar 
sua política de reajustes salariais, desenvolver estudos visando à implantação de programas de 
participação nos lucros, programas de participação societária, reconhecimento e premiação 
por resultados atingidos, uma vez estas práticas contribuem para a motivação, aumentando o 
grau de envolvimento e comprometimento de seus colaboradores. 

Há uma concordância bastante forte na organização em dizer que a comunicação é 
eficiente em todos os sentidos e que as informações são compartilhadas.  
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TABELA 5 - Sistemas de informação 

Item Atividade Grau 

5.1 A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo para cima e entre 
áreas distintas). 

3,7 

5.2 As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte de todos os funcionários, à 
base de dados e conhecimento da organização. 

3,8 

5.3 Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação do conhecimento e Konw-how 
existente na empresa.  

3,7 

Fonte: Terra (2000) 

 

Todas as informações do SGQ, Banco de Dados de Registros e Documentos, bem 
como o sistema gerencial em ambiente Delfi está disponibilizado em rede, permitindo acesso 
as informações por todos os departamentos da organização, como demonstrado na tabela 5. 

TABELA 6 - Mensuração dos resultados 

Item Atividade Grau 

6.1 Existe uma grande preocupação em medir resultados sob várias perspectivas (financeiras, 
operacionais, estratégicas, aquisição do conhecimento). 

4,3 

6.2 Os resultados são amplamente divulgados internamente. 3,8 

Fonte: Terra (2000) 

 

Com a definição de sua Política da Qualidade a organização também estabeleceu 21 
Objetivos da Qualidade, definindo metas, as quais são apuradas mensalmente e avaliadas 
trimestralmente durante Reunião de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade. Os 
indicadores são divulgados mensalmente através de informativos, durante reuniões com a 
equipe e disponibilização em murais. O grau de concordância nesta dimensão atingiu 4,3 e 3,8 
respectivamente, como registrado na tabela 6. 

TABELA 7 - Aprendizado com o ambiente 

Item Atividade Grau 

7.1 A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos formais e informais 
bem estabelecidos para essa finalidade. 

3,8 

7.2 A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas. 4,0 

7.3 A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com universidades. 3,5 

7.4 A decisão de realizar alianças está relacionada a decisões estratégicas.  3,6 

Fonte: Terra (2000) 

 

Na tabela 7 identifica-se que a organização dá muita importância ao aprendizado 
externo e a formação de alianças, também procura estabelecer parcerias com instituições de 
ensino no sentido de abrir vagas para estágios em áreas como informática, manutenção, 
segurança e administração. 

 

6. Conclusão 
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Os efeitos da globalização da economia obrigam as organizações a investirem em 
inovação tecnológicas e novas práticas de gestão com vistas a obter vantagem competitiva 
dentro de ambiente em constante mutação. Para que ocorra essa transformação é necessário 
que a organização desenvolva novas práticas, dinamizando as potencialidades e corrigindo 
suas fragilidades. Com o objetivo de identificar as percepções dos gestores em relação às 
dimensões da gestão do conhecimento seguindo o modelo proposto por Terra (2000), conclui-
se após a análise dos dados que a gestão do conhecimento deve ser realizada no contexto da 
renovação contínua, sendo necessário o domínio de ferramentas, métodos e questões culturais, 
capazes de garantir a substituição do conhecimento. Observa-se também que os colaboradores 
estão empenhados na transformação do conhecimento em vantagem competitiva, buscando 
inovações que melhorem a qualidade dos serviços prestados.  

Para a organização a criação, organização, validação, compartilhamento, conversão e 
disseminação do conhecimento devem ser buscados continuamente, proporcionando 
benefícios econômicos e conseqüentemente ultrapassando os limites organizacionais. O 
mundo globalizado e altamente competitivo exige da organização que incentivemos o 
pensamento criativo e que compartilhemos internamente as informações, saberes e 
experiências, reconhecendo e protegendo o capital intelectual, de forma a valorizar o 
conhecimento como fator fundamental para a obtenção do sucesso.    
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