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Analise da contribuição da certificação NBR ISO 9001:2000 para a 
gestão do conhecimento do processo de desenvolvimento de produtos 
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Cristiana Renno D�Oliveira (UNIFEI)  cristianarenno@yahoo.com.br 

Resumo 
O presente trabalho se trata de uma análise da gestão do conhecimento no processo de 
desenvolvimento de produtos em conformidade com ISO 9001:2000. A justificativa para tal 
contribuição científica está no fato de que �o processo de desenvolvimento de produto é um 
dos processos onde a necessidade de gestão do conhecimento se manifesta de forma mais 
crítica� (TAKEUCHI & NONAKA, 1986). Para tanto foram analisadas duas proposições a 
primeira analisando se a ISO 9001:2000 contribui com a transformação do conhecimento 
tácito em explícito, identificado na elaboração de documentos e registros e a segunda 
analisando se o conhecimento gerado na medição, análise e melhoria, tem impacto na 
redução do número de não-conformidades internas e externas no desenvolvimento de 
produtos. Por fim, a pesquisa descreve em sua fundamentação teórica: a gestão do 
conhecimento; o processo de desenvolvimento de produtos (PDP); o sistema de gestão 
preconizado na NBR ISO 9001:2000, com ênfase no desenvolvimento de produtos; e a gestão 
no conhecimento no PDP. Posteriormente, descreve o estudo de caso, a coleta e analise dos 
dados, o que conduz as conclusões e a identificação de oportunidades de continuidade da 
pesquisa. 
Palavras chave: Gestão do Conhecimento, PDP, ISO 9001:2000. 

1. Contexto de desenvolvimento de produtos e a gestão do conhecimento 
O desenvolvimento de produto tem se revelado um processo cada vez mais crítico para a 
competitividade das empresas, principalmente com as tendências de crescente globalização da 
economia, aumento da diversidade e variedade de produtos e redução do ciclo de vida dos 
produtos no mercado (SILVA, 1998). 
Segundo Rosenfeld & Amaral (2001) a importância do processo de desenvolvimento de 
produtos está no fato de que é um processo-chave para a competitividade mediante o aumento 
da concorrência, as rápidas mudanças tecnológicas e a diminuição do ciclo de vida dos 
produtos. 
Ainda se �o conhecimento organizacional gera benefícios competitivos, elevando o nível de 
qualidade dos produtos, serviços e métodos�, (FUTAMI, VALENTINA & POSSAMAI, 
2002), sua aplicação desdobrada as operações de serviços se dá devido ao fato de que em 
muitas empresas em que são ofertados os �pacotes�, formados por produtos e serviços, os 
últimos destacam um papel estratégico de agregação de valor (CORREA, 1994).  
Deschamps & Nayak (1996) destacam que o Processo de Desenvolvimento de Produtos 
(PDP) engloba: desenvolvimento de inteligência (dados em informações e percepções); 
estratégia de desenvolvimento e planejamento de produtos e tecnologia; gestão de projetos e 
programas; suporte ao produto. Além disso, propõem que exista a gestão da idéia e 
desenvolvimento de recursos e tecnologia ao longo de todo o processo o que ressalta 
igualmente a relação do PDP com a gestão do conhecimento. 
Dessa forma, se pode ressaltar que o desenvolvimento de inteligência pode repercutir na 
transformação do conhecimento, de tácito para explícito, e conseqüentemente na gestão do 
conhecimento, na tomada de decisões baseada nesse conhecimento gerado ou nas informações 
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através do desenvolvimento da estratégica e no planejamento do produto e da tecnologia 
agregada ao processo e por fim nos projetos e programas. 
Portanto, pode se justificar que o objetivo do estudo trata do diagnóstico e análise do modelo 
de desenvolvimento de produtos de uma organização, em conformidade com ISO 9001:2000, 
sob a ótica da gestão do conhecimento. O estudo de caso analisado procurou identificar de 
que forma a certificação da ISO 9001:2000 contribui com o PDP no que tange não só à 
transformação do conhecimento tácito em explícito, mas também com o desempenho 
organizacional neste processo quanto ao número de não conformidades externas ou internas.  
Um estudo realizado por Peçanha et al (2002) propõe que �o Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ) sob os moldes da ISO 9001:2000 contribui substancialmente ao PDP através dos 
registros, estabelecimentos do fluxograma e respectivos indicadores�. No entanto tal estudo 
não abordou a gestão do conhecimento somente limitando-se as contribuições do SGQ ao 
PDP. 
Pode-se concluir que, �o processo de desenvolvimento de produto contemporâneo torna-se 
um processo intensivo de aplicação de conhecimento, principalmente ao estudá-lo sobre a 
ótica de ferramentas de gestão do conhecimento� (TAKEUCHI & NONAKA, 1986).  
O processo de desenvolvimento de produto é um dos processos onde a necessidade de gestão 
do conhecimento se manifesta de forma mais crítica (TAKEUCHI & NONAKA, 1986). Neste 
contexto esta pesquuisa tem como objetivo analisar como a gestão do conhecimento é 
abordada no projeto de desenvolvimento de produtos nas organizações certificadas pela ISO 
9001:2000. Desdobra-se nas proposições de que: a ISO 9001:2000 contribui com a 
transformação do conhecimento tácito em explícito identificado na elaboração de documentos 
e registros no Processo de Desenvolvimento de Produtos (P1); o conhecimento gerado na 
medição, análise e melhoria tem impacto na redução do número de não-conformidades e 
produtos não-conformes no processo de desenvolvimento de produtos (P2). 
Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um estudo de caso em uma empresa do 
setor de autopeças e de grande valor tecnológico agregado a seus produtos. Visando coletar, 
dispor e analisar evidências, que serviram de base para conclusão da dissertação de mestrado. 
A figura 1, abaixo, esquematiza a estruturação do trabalho. 

FIGURA 1 - Estruturação do Trabalho 
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Dessa forma foram definidas primeiramente as proposições além dos objetos de estudo (caso) 
para então serem elaborados os protocolos (questionários e roteiros de entrevistas). Em 
seguida, foi realizada a pesquisa de campo que permitiu o levantamento de informações 
necessárias à análise e sistematização do conhecimento gerado para confrontação com as 
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proposições que deram conseqüência às conclusões apresentadas ao final deste trabalho 
científico. 
O protocolo baseia-se na metodologia de Takeuchi & Nonaka (1986) trazendo as diferentes 
formas de conversão do conhecimento nas dimensões ontológica e epistemológica (quadro 1). 
Os protocolos serviram de base para as conclusões da pesquisa. 

QUADRO 1 - Tabela de Protocolo de Pesquisa Baseado nas Proposições. 

Elementos P 1: P 2: Entrevista Dados secundários Protocolo 
Descrição da empresa - - -  Itens 2 e 3  
Conceito do PDP     4 a, 4 b, 4 c 
Definição do projeto     4 e 
Equipe de Projeto -   - 4 d  
Gerenciamento -   - 4 d 
Resolução de Problemas     4 f 
Prototipagem/testes     4 g 
Controle e Revisão -    4 h 
Correções -    4 h 
Sistema de Informação e Comunicação     Item 4 e 5 
Gestão da Qualidade  -   4 h, 4 i 
Contribuições da ISO 9001:2000     Item 4 e 5 

2. O processo de desenvolvimento de produtos 
Segundo Clark & Fujimoto (1991), pode se ressaltar que �o desenvolvimento de produto é o 
processo pelo qual uma organização transforma dados sobre oportunidades de mercado e 
possibilidades técnicas em bens e informações para a fabricação de um produto comercial�. 
Lipnack & Stamps (1999) destacam este mesmo processo como um �processo de 
transformação de informações� ressaltando ainda mais sua relação com a gestão do 
conhecimento.  
A NBR ISO 9001:2000 incentiva a adoção de um sistema de gestão galgado em processos 
para o desenvolvimento, implementação e melhoria de sua eficácia na busca constante pela 
satisfação do cliente mediante o atendimento dos requisitos de qualidade por ele estipulados e 
determinados pelo mercado. 
Historicamente, dentro da concepção do desenvolvimento de teorias ligadas a gestão do 
conhecimento, pode-se ressaltar que o termo learning organization foi criado por Chris 
Argyris (1992), e significa organização em constante aprendizagem. O conceito é baseado no 
double-loop learning (quando os erros são corrigidos através da alteração das normas 
empresariais que os causaram) que, posteriormente, Senge em 1990 popularizou o conceito 
através do livro, The Fifht Discipline - The Art and Pratice of a Learning Organization. No 
entanto, foi Drucker em 1993, que utilizou o termo knowledge worker onde define o termo 
conhecimento como o principal recurso para a produção de produtos e serviços. 
A gestão do conhecimento é �a capacidade de criar novo conhecimento, difundir e incorporar 
aos produtos, serviços e sistemas� (TAKEUCHI & NONAKA, 1986). Já segundo Davenport 
& Prusak (1998), é a �mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado que proporcionam estrutura para avaliação e incorporação 
de novas experiências e informações�. Ainda segundo Sveiby (1998), é a gerência de um 
ativo corporativo, tácito, orientado a ação, sustentado por regras e em constante mutação. 
É importante entender como as organizações criam novos produtos, novos métodos e novas 
formas organizacionais. �Uma necessidade ainda mais fundamental é entender como as 
organizações criam o novo conhecimento que possibilitam tal criação� (TAKEUCHI & 
NONAKA, 1986). 
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Para análise das abordagens foi elaborado um quadro comparativo tendo como itens para 
comparação o conceito do termo conhecimento, os principais elementos para cada modelo, o 
conceito de criação ou a geração do conhecimento, o conceito de conversão ou codificação e 
por fim o conceito de transmissão do conhecimento (Quadro 2). 
A análise do quadro 2 permite identificar que o modelo de Takeuchi & Nonaka é o que 
melhor se adapta ao processo de desenvolvimento de produtos, pois além de ressaltarem 
abertamente ao identificarem as cinco fases de criação do conhecimento nas organizações 
abordam o conceito de conversão do conhecimento tácito em explícito, foco desta pesquisa 
científica. 

QUADRO 2 - Quadro comparativo das diferentes abordagens aplicadas a Gestão do 
Conhecimento. 
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(tácito-tácito): 
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mental; 2 - 
Externalização 
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novas experiências 
e informações. 
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definido: Dados, 
Informação, 
conhecimento 
(próximo da ação), 
sabedoria, 
experiência, insight. 
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intencional: 
aquisição, recursos 
dedicados, fusão, 
adaptação e rede. 

Tácito: mapeamento, 
modelagem, 
tecnologia. 
Conhecimento 
implícito e explícito.          

Transmissão + 
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Transferência 
(mecanismos, 
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 É um ativo 
corporativo, é 
tácito, orientado a 
ação, sustentado 
por regras, em 
constante mutação. 

Ativos intangíveis: 
competência dos 
funcionários, 
estrutura interna e 
externa. (Diferença 
entre valor de 
mercado e o valor 
líquido oficial) 

Competência 
(individual): 
conhecimento 
explícito, 
habilidade, 
experiência, 
julgamento de 
valor, rede social. 

Não abordado 
abertamente 

Informação: 
indireta por meio 
de veículos 
(palestras, 
treinamentos, 
etc). Tradição: 
direta, pessoa-
pessoa, 
experiência, 
comunicação. 

3. Estudo de caso 
Para a escolha da empresa objeto de estudo, foram utilizados os seguintes critérios: relevância 
sócio-econômica da empresa junto à cidade de Itajubá: além de empregar 27 funcionários e 

48
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empresa traz benefícios a comunidade tais como a geração de impostos e agregação de valor 
ao distrito industrial; localização próxima o que facilita o acesso a dados e informações; grau 
tecnológico de seus produtos e serviços a eles agregados o que possibilita a identificação de 
um modelo de gestão do conhecimento; existência de um processo de desenvolvimento de 
produtos e de projeto: sua inexistência não justificaria uma análise do caso desta organização; 
e implementação de um modelo de gestão da qualidade em conformidade com a ISO 
9001:2000. 
O esquema explicativo do PDP da empresa objeto de estudo é descrito na figura 1. 

FIGURA 1 - Fluxograma do Processo de desenvolvimento de Produtos em conformidade com 
a ISO 9001:2000. 

 
* O retrabalho pode ocorrer ao longo de todos os processos destacados. 
 
As alterações do PDP podem ter respectivas origens nas etapas de verificação e validação 
sendo também registradas no Controle de Retrabalho no Processo pelo desenhista e 
posteriormente são anexadas ao desenho.  
Para a verificação da primeira proposição - �A ISO 9001:2000 contribui com a transformação 
do conhecimento tácito em explícito identificado na elaboração de documentos e registros no 
Processo de Desenvolvimento de Produtos� - foi realizada um análise crítica dos dados 
compilados das entrevistas, para então, ser elaborada um quadro comparativo das quatro 
formas de conversão do conhecimento (modelo de Takeuchi & Nonaka). 
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Pode se ressaltar que a elaboração de documentos e registros do PDP trouxe procedimentos de 
controle e verificação dos critérios de qualidade, criação do arquivo de evidências de 
retrabalho e de não-conformidades de alterações ao longo de toda a cadeia produtiva. Vale 
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ressaltar que antes tais mecanismos de controle e verificação eram realizados na sua maioria 
como ações de disposição não tendo um padrão nem método de análise definido 

QUADRO 3 � Detalhamento das entradas e saídas do PDP antes e depois da ISO 9001:2000 
(Continua) 
 

Fases Registro Descrição Contribuições 

Registro de 
entrada de 
Projeto 

Antes: controle informal 
Depois: Planilha para registro de entrada 
de novos projetos contendo 
especificações do cliente, prazo de 
entrega entre outras informações. 
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QUADRO 3 � Detalhamento das entradas e saídas do PDP antes e depois da ISO 9001:2000 
(Continua) 

Fases Registro Descrição Contribuições 

Orçamento 
Sem alterações. 
Dados comerciais do produto e 
especificações iniciais de projeto. 

Base de dados para planejamento. 

Pedido de 
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técnico 
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Ordem de 
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Normativa 
EMDEP 

Sem alterações. 
Informações das especificações do 
produto do cliente quanto aos requisitos 
de qualidade do cliente, dimensionais, 
método operatório para a formulação do 
projeto. 

A normativa EMDEP mesmo não 
sofrendo alterações ganha maior 
status com o foco na gestão da 
qualidade. 

Desenho 

Sem alterações. 
Desenho do produto a ser projetado, 
aspectos dimensionais e funcionais, 
critérios de teste e alterações ao longo do 
projeto. 
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PDP uma vez que contêm 
informações importantes sobre o 
andamento do projeto e do 
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Antes: registro no Controle de qualidade 
no Processo das não conformidades 
geradas posteriores ao projeto. Sem 
nenhuma tabulação, análise e posterior 
ações de aperfeiçoamento. Consiste de 
um checklist com níveis de controle de 
qualidade do processo tais como: 
inspeção visual do produto, dimensional 
do produto entre outros fatores. 
Depois: tabulação, análise e ações 
efetivas de bloqueio das causas das não 
conformidades oriundas do projeto. 

Utilização dos dados registrados, 
uma vez que antes eram realizadas 
meras ações de disposição. Registro 
de apoio às ações corretivas e 
preventivas por fornecer 
estratificações das não 
conformidades oriundas do projeto. 
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QUADRO 3 � Detalhamento das entradas e saídas do PDP antes e depois da ISO 9001:2000  
Fases Registro Descrição Contribuições 

V
er

ifi
ca

çã
o Registro de 

Verificação de 
Projeto 
(desenho) 

Antes: controle infor mal 
Depois: criação no desenho do 
campo verificação. Consiste na 
verificação com a assinatura no 
desenho do supervisor do setor de 
projetos, que utiliza  um chek list 
com os parâmetros que devem ser 
verificados no desenho, ordenados 
por nível de criticidade. Seu 
objetivo é verificar a presença de 
informações necessárias as 
próximas etapas do processo 
produtivo. 

Evidência da fase de verificação proposta 
pelo PDP no que tange aos requisitos do 
cliente 

 Registro de 
Teste final 

Sem alterações. 
Autenticação e registro do teste 
final do produto 

Evidência de que o produto esta em 
conformidade com as especificações de 
projeto do cliente. 

Relatório de 
itens 
reprovados 

Antes: controle informal 
Depois: todo item reprovado pelo 
cliente gera uma solicitação de 
ação corretiva, que é abordada no 
procedimento de ações corretivas 
e preventivas. 

Não avaliado 

V
al

id
aç

ão
 

Controle de 
qualidade no 
Processo 

Já descrito anteriormente  

Para a verificação da primeira proposição - �A ISO 9001:2000 contribui com a transformação 
do conhecimento tácito em explícito identificado na elaboração de documentos e registros no 
Processo de Desenvolvimento de Produtos� - foi realizada uma análise crítica dos dados 
compilados, para então, estabelecer-se como as formas de conversão do conhecimento 
(modelo de Takeuchi & Nonaka) ocorreram no PDP da empresa. Com relação à dimensão 
epistemológica do conhecimento apresenta-se a: 

 Socialização: ocorre principalmente a experimentação mental e física da função 
exercida por parte do funcionário do setor de projetos. As formas de aprendizado 
dessa função no setor de projetos se resumem na observação do colega, na facilitação 
da realização da função pela graduação técnica do funcionário e de cursos previamente 
realizados de Desenho, Solid Works, Pneumática, entre outros. Existem casos em que 
a experiência prévia em outras empresas permite que a socialização do conhecimento 
potencialize interação entre o conhecimento existente na empresa e o funcionário. 
Conforme afirmação do projetista �... o projetista já vem com a formação técnica o 
que facilita a execução do trabalho, porém existe um processo de aprendizado no 
trabalho mediante a observação do colega e na própria execução dos projetos�. As 
dificuldades de projeto são discutidas entre os projetistas permitindo maior troca de 
informações e favorecendo a busca de soluções criativas para os problemas. Foi 
afirmado também que existe interação com o cliente quando surge a necessidade de 
esclarecimento de dúvidas e implicações técnicas do produto em desenvolvimento de 
ambas as partes (Cliente-Fornecedor, Fornecedor-Cliente). Este relacionamento com o 
cliente ocorre em todo o fluxo do PDP, facilitando a elaboração do projeto, 
minimizando riscos de retrabalho nas etapas produtivas.  

 Externalização: na articulação das informações que levam ao entendimento e 
transformação do conhecimento tácito em explícito pode-se descrever que ocorrem 
principalmente de maneira escrita quando não são suficientes, portanto dialogadas e 
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discutidas em grupo dependendo da complexidade do assunto em questão. Segundo o 
projetista �... uma série de informações são descritas no projeto com relação ao 
desenho suas alterações e especificações, quando estas informações não fornecem os 
dados suficientes para esclarecimento de eventuais dúvidas existe retratação das 
mesmas podendo-se consultar o departamento comercial ou até mesmo o cliente caso 
necessário.� Estas contribuições podem ser visualizadas nos procedimentos internos 
na organização. Assim de modo a potencializar a transformação do conhecimento 
tácito em explícito são utilizadas analogias frente a outros projetos para a formação 
dos conceitos do produto a cada novo projeto. Segundo a observação da pesquisadora, 
isso potencializa ainda mais esta forma de conversão do conhecimento, pois todo 
projeto á tratado como novo cada vez que um outro surge na organização fato este 
confirmado pela gerente da planta. Foi levantado que outros projetos são inclusive 
utilizados como base para o desenvolvimento de novos no que se refere, por exemplo, 
aos desenhos dos produtos mediante semelhanças funcionais ou estruturais presentes 
na normativa EMDEP.  

 Combinação: conforme as respostas apresentadas, pode se identificar que nas 
interações e combinações dos conhecimentos compartilhados nas etapas anteriormente 
descritas têm-se como canais mais fortemente utilizados a intranet, arquivos e a 
internet. Segundo estas mesmas respostas foram considerados de menor importância o 
sistema de gestão integrada ERP Microsiga, porém conforme a observação da 
pesquisadora este fato se dá principalmente a recente implementação do sistema de 
gestão integrada e mediante sua complexidade e dificuldade por parte dos funcionários 
em estarem utilizando-o de maneira mais eficiente. Assim foi identificado que existe 
uma oportunidade de melhoria e eficiência do processo de combinação do 
conhecimento. Segundo o projetista entrevistado, �... sempre que necessário o setor de 
manufatura via CAM identifica as necessidades de alteração no projeto, problemas 
com especificações, sempre de maneira dinâmica para que se atenda as necessidades 
dos clientes�. Assim foi observado pela pesquisadora que com os outros setores a 
interação se restringe a retratação de informações não resultando em um processo de 
geração de conhecimento frente ao dinamismo do relacionamento com o setor de 
manufatura que resulta numa constante troca de experiência de projeto e reprojeto. Foi 
identificado também que os mais experientes repassam aos funcionários mais novos o 
conhecimento através de histórias no caso de resolução de problemas ou sanam 
dúvidas através de conversas corriqueiras no caso de meras dúvidas. Considera-se que 
este tipo de troca de experiência é suficiente para garantir a qualidade na execução do 
PDP, porém, no entanto, não foi revelado uma política de treinamento formal. É 
considerado pelos entrevistados o fator �tempo de casa� como sinônimo de 
experiência. As consultas aos registros de treinamento evidenciam que a maioria dos 
treinamentos realizados abordaram procedimentos e a política da qualidade, não sendo 
associados à execução técnica do projeto. Considera-se que os resultados obtidos com 
este treinamento foram a formação de conscientização da qualidade no projeto do 
produto e na formalização de registros.  

 Internalização: neste campo de transformação de conhecimento tácito em explícito foi 
notado que está associada a prática no desenvolvimento dos projetos (aprender 
fazendo). Assim, conforme dito pela gerente da planta �... existe cooperação entre as 
áreas e a interação é feita mediante necessidade de comunicação de informações do 
projeto, na resolução de problemas de maior complexidade e nas reuniões de análise 
crítica�. Foi levantado também que a área com maior envolvimento com o setor de 
projetos é o setor de CAM, pois estão associados devido às dificuldades de 
desenvolvimento e execução do projeto que dependem fortemente do desenho do 
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produto. Segundo a observação da pesquisadora a documentação das informações 
pertinentes à função exercida por um funcionário só constam da descrição do cargo e 
não existe outra forma de consulta podendo ser considerada quase ausente uma vez 
que a amostra dos entrevistados teve dificuldade na resposta ao item relacionado. 
Assim conforme afirmado pelo projetista �... compete a supervisão exercer a função 
do funcionário caso esteja ausente�, não se podendo contar com a multifuncionalidade. 

Pode-se validar a proposição de que a ISO 9001:2000 contribui com a transformação do 
conhecimento tácito em explícito identificado na elaboração de documentos e registros no 
Processo de Desenvolvimento de Produtos. Verifica-se dentro do contexto da dimensão 
epistemológica verifica-se que: 

 Na socialização o conhecimento compartilhado entre os projetistas manteve-se 
inalterado, a certificação ISO 9001 implementou de maneira sistemática as ocasiões 
em que se torna obrigatório a interação entre o setor de projeto com os demais setores. 
Assim, é evidente que a concepção de desenvolvimento de produtos seqüencial 
dificulta a socialização do conhecimento com as outras áreas da empresa. Apesar das 
outras unidades da EMDEP mundiais serem certificadas a socialização do 
conhecimento entre elas é nula. 

 Já na externalização o processo é dependente da formação e experiência dos 
projetistas (adquirida através do tempo de EMDEP na elaboração de projetos). 
Portanto, a ISO 9001 contribuiu no estabelecimento formal do perfil do projetista e 
nos mecanismos de monitoramento da capacitação no trabalho de novos funcionários 
(projetista tutor para o novato aprendiz). 

 Por outro lado, a internalização encontra-se presente nos registros padronizados 
(orçamento, pedido, ordem de serviço, normativa EMDEP, desenhos, controle de 
qualidade no processo, registros de retrabalho). Desse modo, a certificação ISO 9001 
implementa, portanto mecanismos formais de controle (indicadores, auditorias e 
reuniões de análise critica) exigindo dos funcionários o correto registro dos 
documentos, que antes eram parcialmente preenchidos. 

 Por fim, a combinação é intimamente dependente do �tempo de casa� como sinônimo 
de experiência. Realizada através de diálogos entre os envolvidos no processo de 
desenvolvimento de produtos, principalmente entre os projetistas. 

Para a análise da segunda proposição: �O conhecimento gerado na medição, análise e 
melhoria tem impacto na redução do número de não-conformidades internas e externas no 
processo de desenvolvimento de produtos.� Para justificar o conceito de desempenho no PDP 
com relação à redução do número de não-conformidades internas e externas foi levantado 
através de observação dados a respeito dos indicadores de desempenho na fase de 
implementação de certificação da ISO 9001:2000. 
Os indicadores avaliam matematicamente o desempenho em torno de dois parâmetros 
principais (tempo e erros de projeto). Os indicadores são calculados através de média 
semestral móvel para amenizar a sazonalidade conforme disposto a seguir (gráfico 1). 
Segundo um projetista: �... por meio de uma gestão mais focada na qualidade dos projetos 
entregues tem-se como resultado um aumento no número de projetos aprovados por parte dos 
clientes�. 
Tendo em vista segunda proposição pode-se ressaltar que realmente o conhecimento gerado 
nas ações de controle e melhoria podem sistematicamente contribuir com o desempenho 
organizacional conforme apresentado no gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 - Projetos com erros 
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4. Conclusões e recomendações 
O presente trabalho demonstrou-se limitado no que se refere ao tamanho da empresa que 
possui uma infra-estrutura modesta e sistema de gestão da qualidade recentemente 
implementado. Ainda os dados coletados restringiram-se em sua maioria a dimensão 
epistemológica, pois não existe outra planta no Brasil na qual pudesse ser tomado como base 
de referência para analisar o nível inter-organizacional. 
A partir dos resultados obtidos pode se concluir que na dimensão ontológica apresenta-se 
práticas de gestão no nível: individual, grupal e organizacional mais fortemente utilizados e 
expressa em menor escala no nível inter-organizacional, pois a mesma ocorre somente através 
do deslocamento do projetista a outros países, não havendo sistema de informações integrado 
e padronização de documentos. As práticas de gestão foram favorecidas através das reuniões 
de análise crítica com a troca de informações a respeito das especificações do projeto 
existindo contato direto com outros setores da empresa. Uma justificativa para tal fato poderia 
ser que a integração dinâmica entre os departamentos aumenta a eficácia da conversão do 
conhecimento potencializando o elemento de síntese no grupo.  
Sob a ótica da dimensão epistemológica, os resultados permitem concluir que para o caso 
analisado a certificação contribuiu para a gestão do conhecimento do processo de 
desenvolvimento de produtos, destacando-se a socialização e a internalização obtidas através 
dos documentos e controles implementados ou até mesmo melhorados conforme levantado 
pela observação da pesquisadora.  As dimensões de externalização e combinação sofreram 
poucas alterações. No caso da externalização e da combinação pode se concluir que estão 
diretamente associadas ao tempo de casa, segundo levantado pela administração e confirmado 
pelas respostas dos entrevistados.  
Para a verificação da primeira proposição - �A ISO 9001:2000 contribui com a transformação 
do conhecimento tácito em explícito identificado na elaboração de documentos e registros no 
Processo de Desenvolvimento de Produtos.� Na socialização o conhecimento compartilhado 
entre os projetistas manteve-se inalterado, a certificação ISO 9001 programou de maneira 
sistemática as ocasiões em que se torna obrigatório à interação entre o setor de projeto com os 
demais setores. Assim, é evidente que a concepção de desenvolvimento de produtos 
seqüencial dificulta a socialização do conhecimento com as outras áreas da empresa. Apesar 
das outras unidades da EMDEP mundiais serem certificadas a socialização do conhecimento 

Antes 
certificação 

Pós 
certificação 
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entre elas é nula. Já na externalização o processo é dependente da formação e experiência dos 
projetistas (adquirida através do tempo de EMDEP na elaboração de projetos). Portanto, a 
ISO 9001 contribuiu no estabelecimento formal do perfil do projetista e nos mecanismos de 
monitoramento da capacitação no trabalho de novos funcionários (projetista tutor para o 
novato aprendiz). Por outro lado, a internalização encontra-se presente nos registros 
padronizados (orçamento, pedido, ordem de serviço, normativa EMDEP, desenhos, controle 
de qualidade no processo, registros de retrabalho).  Desse modo, a certificação ISO 9001 
implementa, portanto mecanismos formais de controle (indicadores, auditorias e reuniões de 
análise critica) exigindo dos funcionários o correto registro dos documentos, que antes eram 
parcialmente preenchidos. �Por fim, a combinação é intimamente dependente do tempo de 
casa� como sinônimo de experiência. Realizada através de diálogos entre os envolvidos no 
processo de desenvolvimento de produtos, principalmente entre os projetistas. 
A análise da segunda proposição: �O conhecimento gerado na medição, análise e melhoria 
têm impacto na redução do número de não-conformidades internas e externas no processo de 
desenvolvimento de produtos.� No caso analisado pode se verificar que o conhecimento 
gerado nas medições contribui para a melhoria dos projetos no que tange a medição do 
desempenho e das saídas que esse mecanismo de controle gera. Concluindo, tendo em vista 
segunda proposição pode-se ressaltar que realmente o conhecimento gerado nas ações de 
controle e melhoria podem sistematicamente contribuir com o desempenho organizacional 
conforme apresentado no gráfico 1. 
Esta pesquisa identifica como oportunidade de continuidade escolher um objeto de estudo que 
possua um tempo maior de certificação, possibilitando uma análise quantitativa dos 
indicadores de desempenho. 
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