mam

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECONOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

EVERTON RODRIGUES BARBOSA

GESTÃO DO CONHECIMENTO E O USO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO EM REDES DE FRANQUIAS NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

NATAL/RN
2010

EVERTON RODRIGUES BARBOSA

GESTÃO DO CONHECIMENTO E O USO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO EM REDES DE FRANQUIAS NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pósgraduação em Engenharia de Produção da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial
para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de
Produção.
Orientador: Dario Jose Aloise, Dr.
Co-orientador: Ana Célia Cavalcanti F. Campos, Drª

NATAL/RN
2010

Catalogação da Publicação na Fonte.
UFRN / SISBI / Biblioteca Central Zila Mamede

Barbosa, Everton Rodrigues.
Gestão do Conhecimento e o uso estratégico de Tecnologias de Informação:
um estudo em Redes de Franquias no Estado do Rio Grande do Norte / Everton
Rodrigues Barbosa. – Natal, RN, 2010.
144 f : il.
Orientador: Prof. Dr. Dario José Aloise
Co-Orientador: Profa. Dra. Ana Célia Cavalcanti Fernandes Campos
Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Tecnologia. Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção.
1. Gestão do Conhecimento – Dissertação. 2. Tecnologias de informação –
Dissertação. 3. Franquias – Dissertação. I. Aloise, Dario José. II. Título.
RN/UF/BCZM

CDU: 658

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECONOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

GESTÃO DO CONHECIMENTO E O USO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO EM REDES DE FRANQUIAS NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
por
EVERTON RODRIGUES BARBOSA
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA, UFRN, 2005

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ABRIL, 2010
© 2010 EVERTON RODRIGUES BARBOSA
TODOS DIREITOS RESERVADOS.

Assinatura do Autor: _______________________________________________
APROVADO POR:
________________________________________________________________
Prof. Rodrigo José Pires Ferreira, Dr. Sc. – Presidente
________________________________________________________________
Profa. Ana Célia Cavalcanti, Dra. Sc., - Co-Orientador
________________________________________________________________
Profa. Eliane Ferreira da Silva, Dra. Sc. - Membro Examinador
________________________________________________________________
Profa. Maria Ângela Campelo Melo, Ph. D. - Membro Externo

Everton Rodrigues Barbosa é Graduado em Biblioteconomia pela UFRN.
Enquanto aluno da graduação atuou como estagiário em bibliotecas
públicas e privadas. Como Bibliotecário coordenou a Biblioteca Setorial
do Centro de Ciências Exatas e da Terra (UFRN) por dois anos. Durante
o Mestrado participou de projetos, desenvolveu pesquisas, e produziu
artigos nos seguintes temas: gestão da informação e do conhecimento, e o
uso estratégico de Tecnologias de Informação. Em 2008 foi aprovado no concurso público da
UFRN para exercer o cargo de Bibliotecário/Documentalista. Atualmente é bibliotecário da
Biblioteca Especializada em Música Pe. Jaime Diniz (UFRN).

ARTIGOS PUBLICADOS DURANTE O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
REGIS, J. F. V. ; CAVALCANTI, A. C. ; TORRES, E. F. ; BARBOSA, Everton Rodrigues. ;
DESIDÉRIO, V. . Ergonomia cognitiva do trabalho: um estudo baseado na gestão do
conhecimento e no capital intelectual. In: XV Simpósio de Engenharia de Produção, 2008,
Baurú, SP. XV Simpósio de Engenharia de Produção. Baurú, SP : UNESP, 2008.
TORRES, E. F. ; CAVALCANTI, A. C. ; REGIS, J. F. V. ; DESIDÉRIO, V. ; BARBOSA,
Everton Rodrigues. . A Utilização da Jornada Flexível de Trabalho como Ferramenta de
Gestão: Um Estudo de Caso em Uma Empresa do Ramo de Informática.. In: II CONGRESSO
DE GESTÃO DE PESSOAS DE MOSSORÓ: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:
PERSPECTIVAS, MUDANÇAS E REFLEXOES, 2008, Mossoró - RN. II Congresso de
Gestão de Pessoas de Mossoró: Qualidade de Vida no Trabalho: Perspectivas, Mudanças e
Reflexões.. Mossoró : Queima-Bucha, 2008.
TORRES, E. F. ; CAVALCANTI, A. C. ; BARBOSA, Everton Rodrigues. ; DESIDÉRIO, V.
. A Jornada Flexível de Trabalho na gestão de pessoas: uma tendência no contexto da Era da
Informação.. In: IV Simpósio de Engenharia de Produção da Região Nordeste, 2009,
Fortaleza, CE. IV Simpósio de Engenharia de Produção da Região, 2009.

Aos meus amados pais, Aldo Barbosa e Cleonilde Rodrigues.

AGRADECIMENTOS

Sobre tudo a Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, sem Sua destra mão me sustentando,
jamais conseguiria chegar até aqui.
À minha amada família, obrigado pelo apoio e carinho.
Às minhas colegas de mestrado, Élvia Florêncio, Josiana Régis e Vanessa Desidério.
Aos meus orientadores Ana Célia Cavalcanti e Dario José Aloise pelo auxílio na elaboração
deste trabalho.

"Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio,
e cuja esperança está posta no SENHOR seu Deus."
Salmos 146:5 (Bíblia Sagrada)

RESUMO

Aborda o uso das tecnologias de informação para a gestão do conhecimento em redes de
franquias no Rio Grande do Norte, cuja problemática advêm das barreiras de comunicação e
compartilhamento de informações entre as unidades da rede, que se encontram despesas
geograficamente. Em vista disto, as seguintes hipóteses foram formuladas: a gestão do
conhecimento pode ser uma alternativa positiva para melhorar a comunicação entre as
unidades e a tecnologia da informação pode eliminar diversos problemas relacionados
principalmente a captura e compartilha de conhecimento. Em geral, objetiva investigar como
a tecnologia da informação pode apoiar a gestão do conhecimento em redes de franquias,
especificamente pretende registrar a existência de práticas gerenciais relacionadas à gestão do
conhecimento nas empresas do setor de franquias. Foi considerada para fins da pesquisa, a
população constante no ranking nacional das franquias disponível no site da Associação
Brasileira de franquias, em que foram selecionadas apenas as redes com unidades no estado
do Rio Grande do Norte, resultando no total de vinte unidades franqueadas. O estudo
caracteriza-se como exploratória descritiva, e a análise dos resultados utiliza-se de uma
abordagem quantitativa e qualitativa. Conclui-se que a gestão do conhecimento torna-se uma
alternativa positiva, nomeadamente através do reforço dos laços de comunicação e partilha de
conhecimento entre as franquias. Neste sentido, a tecnologia da informação deve fornecer
todos os serviços da corporação para facilitar a comunicação entre franqueador e franqueado,
através de um sistema único e integrado. No entanto, eles ainda mostram inadequados para
plataformas tecnológicas mais sofisticadas.
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Tecnologias de Informação. Internet. Portais
Corporativos. Franquias.

ABSTRACT

This study discusses the use of information technologies for knowledge management in
networks of franchises in the Rio Grande do Norte/Brazil, whose management and operation
are complex activities, characterized by the geographic spread of their network unities,
creating barriers to communication and information sharing between franchisors, franchisees
and final customers. In view of this, the following hypotheses were formulated: the
knowledge management can be a positive alternative for improving communication between
units; and information technology can eliminate many problems related mainly to capture and
share knowledge. In general, it aims to investigate, in qualitative and quantitative aspects,
how information technology can support knowledge management in networks of franchises.
Specifically purposes to register the existence of managerial practices related to knowledge
management in enterprises at the franchising sector; to verify whether they have the
technological resources with the potential to facilitate the sharing of information; to identify
what are the technologies of information and communication used in the organizational
environment; and suggest measures that will facilitate the process of organizational learning,
using information technology and communication as tools. It concludes that knowledge
management becomes a positive alternative, especially in strengthening of bonds of
communication and sharing of knowledge between the franchises. In this regard, information
technology must provide all the services of the corporation to facilitate communication
between franchisor and franchisee, through a single and integrated system. However, they still
show unsuitable for more sophisticated technology platforms.
Keywords: Knowledge Management. Information Technology. Internet. Corporative Portals.
Franchises.
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1 INTRODUÇÃO

Grande parte da riqueza produzida no mundo atualmente provém do bem intangível
denominado conhecimento. Com isso, o valor de mercado não está apenas nas máquinas ou
nos processos de negócios, mas sim na capacidade de inovação, experiência e talento das
organizações e de seu componente humano.
O fato de o conhecimento ser altamente pessoal, e profundamente enraizado nas
experiências do indivíduo, mostra que o conhecimento existente nas empresas reside nas
pessoas. Dessa forma, o capital humano ou intelectual passa ser o capital vigente na sociedade
do conhecimento, e pode-se dizer que é considerado um diferencial competitivo para pessoas,
instituições e países.
Para o setor empresarial, a mudança de paradigmas econômicos que torna o
conhecimento um bem patrimonial faz com que o sucesso das empresas dependa, cada vez
mais, da eficácia com que incorporam os novos conhecimentos aos sistemas de produção. A
inovação tecnológica, por sua vez, está inserida neste contexto por caracterizar-se como um
dos principais agentes de transformação da economia globalizada.
Segundo Davenport e Prusak (1998), o arranjo de várias fontes de idéias para gerar
inovação e enfrentar mudanças revela que as empresas mais inovadoras são aquelas que
demonstram maior competência para gerar e administrar conhecimentos, ou seja, são aquelas
em que a gestão do conhecimento faz parte do trabalho de todos os membros da organização.
Para que as organizações convertam conhecimento pessoal tácito em conhecimento
explícito, é necessário criar condições para estimular o compartilhamento do conhecimento,
estruturando-o e aprimorando-o. O conjunto desses processos potencializa o acúmulo de
conhecimento em nível individual e organizacional. Nesse sentido, Vasconcelos (2000)
afirma que a gestão do conhecimento assume um elevado grau de importância e relevância
para as empresas de todos os setores da economia, que devem focar suas atenções na
aquisição, geração, compartilhamento e no registro do conhecimento.
Deve-se considerar também que a criação do conhecimento tem implicações para a
estrutura organizacional (NONAKA; TAKEUCH, 1997). À medida que crescem em escala e
complexidade, as organizações de negócios devem maximizar simultaneamente tanto a
eficiência em nível de empresa quanto à flexibilidade. Nessa perspectiva, as organizações
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precisam esquecer as estruturas organizacionais tradicionais, pois essas apresentam algumas
limitações quando se trata de criação e colaboração do conhecimento.
Além da necessidade premente de se adotar modelos gerenciais e estruturas
organizacionais que estimulem a iniciativa individual baseada na dinâmica participativa e de
natureza contínua, a nova economia de rede baseada no conhecimento exige que as empresas
utilizem ferramentas capazes de promover o conhecimento coletivo e a cooperação em rede,
com facilidade para transferência de know-how entre os outros membros da organização, e
capacidade de estabelecer e alcançar metas ou visão no nível organizacional.
Terra e Gordon (2002) afirmam que, na era de redes, as empresas que aprenderam a
trabalhar de forma colaborativa, utilizaram, em sua maioria, tecnologias de informação e
comunicação - TICs. As ferramentas tecnológicas permitem que pessoas e empresas de
diferentes partes do mundo trabalhem em conjunto superando os limites naturais impostos
pela distância geográfica. Além disso, as TICs melhoram a eficiência ao reduzir a
variabilidade de informações entre funcionários espalhados pelo mundo e entre participantes
da cadeia de valor: Clientes, fornecedores e empresa.
Em busca de estabelecer conexões eletrônicas com todo o ambiente no qual a empresa
opera, a presença on-line supõe a exploração dos limites desta nova possibilidade tecnológica.
Para descobrir e avaliar estas oportunidades, é preciso analisar o papel desempenhado pela
informação na organização, bem como a comunicação e os relacionamentos com seu
ambiente de negócios. Para Castells (2008), as empresas que aprendem como desenvolver e
orquestrar uma rede de colaboração saudável serão, provavelmente, vencedoras na economia
de rede.
No contexto da economia do conhecimento e abordagens contextuais levantadas até
então, pode-se afirmar que: a gestão do conhecimento tornou-se um instrumento valioso para
as empresas que objetivam se manter competitivas no atual mercado globalizado; para se
adaptar ao modelo econômico vigente, é necessário que haja uma mudança na visão dos
administradores quanto à estrutura organizacional e os modelos de gestão; e as tecnologias de
informação são introduzidas nesse processo como ferramentas capazes de potencializar a
dinâmica da captura, criação e partilha de conhecimento organizacional, na medida em que
colaboram com o controle dos fluxos de informação e conhecimento entre os membros,
setores e departamentos de uma empresa.
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Neste sentido, buscou-se delimitar o foco da pesquisa, observando os segmentos
empresarias que mais crescem atualmente no Brasil, que sofrem constantes modificações com
a economia globalizada, e cuja implantação de métodos e modelos de Gestão do
conhecimento através do uso de TIs representa uma vantagem competitiva, colaborando para
a solução de problemas gerenciais.
Contudo, destacaram-se as redes de franquias, ou sistema franchising, considerado na
atualidade como um dos segmentos mais bem sucedidos e populares de expansão de negócios,
que se caracterizam pela adoção de modelos de gestão em rede, considerados os constructos
organizacionais mais complexos, porém com maior e melhor desempenho econômico.
O sucesso desse modelo pode ser aferido pelo crescimento das redes de franquias no
Brasil, que de acordo com os dados da ABF (Associação Brasileira de Franquias) seu
desempenho mostra-se bastante superior à média da economia nacional. Atualmente, existem
redes de franquias atuando em variados segmentos, oferecendo produtos e serviços que cada
vez mais precisam atender às exigências em mercados altamente competitivos (KALAF et al.,
2008).
Mas qual a relação da franchising com a nova economia baseada no conhecimento? De
acordo com Cherto et al. (2006), o sistema de franchising é uma estratégia de expansão de
negócios, mediante um acordo contratual entre duas empresas independentes em que o
franqueador cede ao franqueado o direito de comercializar produtos e serviços utilizando as
marcas de sua propriedade em uma determinada localidade e por um período de tempo
determinado. Nesse contexto, o uso de marca, transferência de tecnologia e know-how,
fornecimento de produtos e prestação de serviços impõem importantes desafios nos processos
de colaboração em Pesquisa e Desenvolvimento. Naturalmente, o sucesso de uma rede de
franquias está fortemente relacionado à sua capacidade e qualidade de gestão.
Cientes dessa nova realidade, esta modalidade de negócio têm buscado se adaptar aos
diferentes modelos de gestão que atendam às exigências emergentes. No caso do franchising,
a dispersão geográfica atrelada à necessidade de gestão centralizada para melhor consecução
dos objetivos empresariais são alguns dos problemas a ser enfrentados.
Por ser um dos modelos mais bem sucedidos para a expansão de um negócio, a
operação e o gerenciamento de redes de franquias se mostram, na prática, atividades bastante
complexas, em grande parte pelo próprio modelo de organização em rede. Esta complexidade
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advém de diversos fatores, que incluem a dispersão geográfica das unidades da rede e a
dificuldade de comunicação entre os elementos da rede, entre muitos outros.

1.1 PROBLEMÁTICA

Segundo Cherto et al. (2006) e Plá (2001), pode-se citar alguns desafios para a gestão de
uma rede de franquias, no que concerne a troca e o compartilhamento de
informação/conhecimento:



A dispersão geográfica das redes de franquias reduz o controle sobre os pontos de
varejo, assim, novas práticas operacionais, novos produtos e serviços precisam ser
rapidamente compartilhados com toda a rede;



Os produtos e serviços de uma rede precisam seguir um padrão de qualidade
determinado pelo franqueador, para isso os franqueados precisam ser orientados e
treinados periodicamente;



As práticas operacionais são controladas pelo franqueador com o intuito de
estabelecer uniformidade aos produtos e serviços, porém a dispersão geográfica
implica a possibilidade das redes de franquias atenderem consumidores de
dimensões culturais e necessidades diferentes;



O uso da marca, transferência de tecnologia e know-how, supõe desafios no
processo de colaboração em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e
serviços;

A análise dos problemas mostra que algumas das grandes dificuldades de gestão das
redes de franquias originam-se nas barreiras de comunicação e compartilhamento de
informações entre franqueadores, franqueados e clientes finais. Diante disto, como as
tecnologias de informação podem apoiar a gestão do conhecimento nas redes de franquias? A
partir dessa questão de pesquisa, levantaram-se as seguistes hipóteses: A gestão do
conhecimento pode ser uma alternativa positiva na melhoria da comunicação entre as
empresas, e as tecnologias de informação podem eliminar diversos problemas gerenciais
relacionados principalmente à captura e ao compartilhamento de informação e conhecimento.
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

Diante do exposto até aqui, este estudo tem por objetivo geral investigar o uso
estratégico de tecnologias de informação para apoiar a gestão do conhecimento em redes de
franquias. A seguir, os objetivos específicos:
 Registrar a existência de práticas gerenciais relacionadas à gestão do conhecimento
nas empresas do setor de franquias;
 Verificar se as unidades franqueadas dispõem de recursos tecnológicos com
potencial para facilitar o compartilhamento de informação;
 Identificar quais são as tecnologias de informação e comunicação utilizadas no
ambiente organizacional das redes de franquias, bem como constatar seu nível de
apoio a Gestão do Conhecimento;
 Sugerir medidas que venham facilitar o processo de aprendizagem organizacional,
desde o processo de captura até o compartilhamento do conhecimento, utilizando as
tecnologias de informação e comunicação como ferramentas desse processo;
1.3 RELEVÂNCIA DO TRABALHO
Considerando sua relevância prática, esta pesquisa pretende mostrar a importância que o
conhecimento representa para as organizações, em específico, à franchising, cujo
gerenciamento apresenta característica de gestão em rede. Nesse sentido, é necessidade que as
empresas desse segmento se adaptem ao atual modelo de negócios, que trata o conhecimento
como um recurso estratégico passível de ser gerenciado. Portanto, a troca e o
compartilhamento de informações através das redes de colaboração em linha, como a Internet,
Intranet e os portais corporativos, são considerados ferramentas poderosas por reduzir custos e
superar barreiras naturais de tempo e espaço.
Observamos que o faturamento das redes de franquias também justifica a necessidade
de estudos mais direcionados e específicos nesta área, objetivando revelar suas vantagens.
Está mais do que comprovado o sucesso desse setor. No Brasil, o sistema de franquias vem
obtendo crescimento bastante superior à média do Produto Interno Bruto (PIB) nacional,
como mostra o gráfico 01.
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Gráfico 01 – Variação do PIB do Brasil e do faturamento das redes de franquias entre 2001 a 2006.
Fonte: Associação Brasileira de Franquias – http://www.portaldofranchising.com.br (1200502007)

Quanto à relevância teórica, os estudos de Melo e Andreassi (2008) revelam um
crescimento no número de publicações sobre franchising. Nos anos de 1998 a 2002, não foi
constatado qualquer publicação sobre franchising em âmbito nacional nos veículos
analisados. Em 2004, ocorreu o pico dessa produção com 21% dos artigos publicados, mesmo
tendo reduzido a participação no ano subseqüente, 33% da produção está concentrada nos
dois últimos anos analisados, 2006 e 2007, conforme o gráfico 02:

Gráfico 02 – Número de publicações sobre franchising
Fonte: Melo e Andreassi (2008)
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Porém, observou-se que não há publicações na literatura acerca da gestão do
conhecimento para o setor de franquias. Considera-se importante tratar esse tema, visto que
pouco se conhece do assunto em âmbito local, pouco se considera a importância do
conhecimento e sua influência sobre aspectos econômicos, e em específico o papel do
conhecimento frente um mercado extremamente competitivo. É uma área pouco explorada no
país, porém precisa ser consolidada, tendo em vista o crescimento das organizações, na busca
pela qualidade.
Pressupõe-se que a empresa estudada não reconheça a importância de práticas
gerenciais relacionadas à gestão do conhecimento, bem como sua influencia sobre resultados
empresariais. Nesta oportunidade, o trabalho identificará modelos de gestão do conhecimento
e tecnologias de informação que viabilizam o processo de criação e conpartilhamento do
conhecimento, em segmentos que apresentam caracteristica de gestão em rede como é o caso
das redes de franquias. Apresentando soluções técnicas para uma melhor definição de ações
estratégicas no ambito do franchising.
O interesse pela Gestão do Conhecimento surgiu a partir de estudos e pesquisas em
disciplinas do curso de Graduação em Biblioteconomia, bem como, através de leituras e
atividades realizadas no decorrer do curso de Mestrado em Engenharia de Produção, na
oportunidade de matricular-me como aluno especial.

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

O estudo está organizado da seguinte forma: a parte introdutória buscou apresentar
questões norteadoras e pertinentes à gestão do conhecimento e ao uso de tecnologias de
informação, objetivando delimitar o foco da pesquisa, identificar sua problemática, apresentar
os objetivos gerais e específicos, e, por conseguinte, tratar da relevância e justificativa da
escolha do tema a ser abordado.
O segundo Capítulo, que trata dos fundamentos teóricos, inicia-se com uma breve
abordagem histórica e evolutiva das organizações na era do conhecimento, enfatizando os
modelos teóricos observados na literatura. Em seguida, apresentam-se algumas das
tecnologias de informação, enfatizando suas possibilidades de utilização e importância na
tarefa de gerir conhecimento, e, posteriormente, os conceitos e características do setor de
franquias.
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No terceiro Capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos, que
caracterizam a tipologia da pesquisa, o universo da amostra e os procedimentos para a coleta
de dados.
No quarta Capítulo, os dados coletados são analisados e discutidos, e no quinto e
último capítulo são apresentadas as considerações finais e recomendações do trabalho.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O estudo exploratório descritivo a seguir, permite conhecer o significado e o alcance
da gestão do conhecimento, os benefícios advindos dessa nova prática, bem como os
fundamentos norteadores de sua aplicação, considerando os modelos gerenciais e estruturas
organizacionais capazes de potencializar a dinâmica da criação do conhecimento. Não
obstante, o uso de tecnologias de informação nos processos de gestão do conhecimento,
reflete a necessidade de considerar essas ferramentas como parte integrante dos modelos de
gestão.
Na seqüência, segue os fundamentos teóricos que apresentam os conceitos e
características do setor de franquias no Brasil, e a viabilidade da aplicação de modelos de
gestão do conhecimento ao referido setor.

2.1 ORGANIZAÇÕES NA ERA DO CONHECIMENTO

São muitos os sinais de que o conhecimento, em suas várias formas, se tornou um
fator determinante para a competitividade tanto das empresas quanto dos países. Um desses
sinais se reflete nos rumos da nova economia mundial, o que Castells (2008) chama de
economia informacional, global e em rede.

É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou
agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem
basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma
eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque as
principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus
componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação,
tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, diretamente ou
mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque,
nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, e a concorrência é
feita em uma rede global de interação entre redes empresariais.
(CASTELLS, 2008, p.119)

O conhecimento se tornou a força motriz para a geração de riqueza, e a informação,
mais que o capital ou a terra, é o recurso econômico de maior importância desta nova
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sociedade, denominada Sociedade do Conhecimento. Marcada pelos avanços da ciência, ela
surpreende não somente pelas conquistas tecnológicas e inovações, mais sim pela velocidade
da sua difusão e seu alcance global através de culturas, classes e lugares. (DRUCKER, 1999)
Assim como no campo da economia, política e cultura este novo cenário provocou
mudanças nos modelos de gestão empresarial. As organizações passaram a se conscientizar da
importância de revisar seus modelos anteriores, e de se adaptar ao novo modelo vigente,
baseado na economia da informação e do conhecimento, considerando esses como fatores
estratégicos capazes de promover a competitividade numa esfera global.
Dentro de um contexto histórico, é possível observar a convergência dos modelos de
gestão tradicionais, e sua passagem em evolução para as novas práticas de gestão empresarial
baseado no conhecimento. Suas relações podem ser observadas na figura 1, que ilustra os três
níveis conceituais dos modelos de gestão.

Figura 01 - Evolução dos modelos de gestão
Fonte: Santos et al. (2001, p. 13).

Analisando a figura, temos em um primeiro momento o conceito de Ondas de
Transformação (TOFFLER, 1980, p. 24) que trata dos grandes momentos históricos de
evolução da sociedade humana, cada qual com seus paradigmas próprios relacionados aos
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aspectos político, econômico, social, tecnológico e organizacional. Nele observamos três
grandes períodos: a Revolução Agrícola (até 1750 D.C.), a Revolução Industrial (1750 a
1970) e a Revolução da Informação (após 1970).
A segunda fase desta transição é caracterizada pelo conceito de Eras Empresariais que
releva os estágios de evolução empresarial, a partir da Revolução Industrial (Segunda Onda
de Transformação), cada um com seus paradigmas gerenciais próprios. Observa-se neste
conceito: a era da produção em massa, com ênfase na quantidade de produção e na
padronização do processo apoiada pelas teorias clássicas da administração; A era da
eficiência, concentrado no controle interno das operações (burocratização); Era da qualidade
com ênfase na satisfação do cliente; E a era da competitividade, caracterizada pela busca da
excelência empresarial (eficiência e eficácia).
A diante, com o início da fase “pós-industrial” e o surgimento da informática,
podemos

observar

transformações

nas

estruturas

econômicas

da

sociedade

e

subseqüentemente, o surgimento de modelos emergentes. O trabalho passou a ser cada vez
mais intelectual e menos braçal, o número de trabalhadores no setor de serviços superou a
quantidade de empregados no setor de manufatura, e a convergência da sociedade baseada no
poder da informação provocaram significativas mudanças nas estratégias empresariais,
culminando em novos modelos gerenciais. (TEIXEIRA FILHO, 2000).
Identificaram-se nesses modelos algumas características comuns, destacando-se dois
aspectos: uma forte orientação para o cliente e um estilo mais participativo de gestão. Assim,
as características e os instrumentos gerenciais desenvolvidos por estes modelos procuram
substituir a visão da estrutura vertical, orientada pela burocracia, para uma estrutura
horizontal, orientada para resultados.
Além disso, todos os modelos gerenciais levaram a introdução de práticas
administrativas, que outrora representavam os esforços das empresas em gerenciar um recurso
até então não reconhecido como um dos principais ativos: o conhecimento organizacional.
Este conjunto de práticas veio a se consolidar ao longo dos anos 90 como a Gestão do
Conhecimento. (SANTOS et al., 2001).
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2.1.1 Gestão do conhecimento

Teixeira Filho (2000) afirma que o conhecimento, não apenas no sentido teórico e
abstrato, mas aplicado ao cotidiano, tornou-se o fator econômico mais importante no ambiente
competitivo das organizações. Pensando nisso, as organizações são atraídas pelos métodos
eficazes de geração e controle do conhecimento, reconhecendo este como recurso estratégico
passível de ser gerenciado.
Apesar de ser um recurso invisível, intangível e difícil de imitar, uma de suas
características fundamentais é o fato de esse recurso ser altamente reutilizável, ou seja, quanto
mais utilizado e difundido, maior seu valor. (TERRA, 2000).
De acordo com Teixeira Filho (2000) a Gestão do Conhecimento insere-se neste
contexto como um conjunto de processos que governam a criação, uso e disseminação do
conhecimento na organização, de forma a atingirem seus objetivos de negócio. Gestão do
Conhecimento é uma forma peculiar de olhar a organização, em busca de nuances dos
processos de negócio em que o conhecimento possa ser usado como vantagem competitiva.
Para Davemport e Prusak (1998) a gestão do Conhecimento é um processo
sistemático, articulado e intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação e
apropriação de conhecimentos fundidos dentro da empresa, com o propósito de atingir a
excelência organizacional. Porém o conhecimento, não é puro nem simples, é uma mistura de
vários elementos.
Para a consolidação de todo o processo de criação, coordenação e codificação do
conhecimento na empresa, temos o conjunto de elementos, são eles: Dados, informação e
conhecimento. Este último assume os formatos tácito e explícito.
Dados
O‟Brien (2004, p. 12) considera dados como fatos ou observações crus. “Mas
especificamente, os dados são medidas objetivas dos atributos (as características) de entidades
(como pessoas, lugares, coisas e eventos)”. Os dados são a matéria-prima que pode ser
convertido em produtos acabados de informação. Logo, informação, pode ser considerada
como dados que foram convertidos em um contexto significativo e útil para usuários finais
específicos.
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Informação
Segundo Barreto (1991) informação é constituída por dados que se encontram
dispersos e que ao serem organizados formam estruturas significantes que tem a competência
de gerar conhecimentos no indivíduo, em seu grupo, ou na sociedade. Desta forma podemos
afirmar que Dados são fatos que se tornam informação, se forem combinados em uma
estrutura compreensível. Já Informação torna-se conhecimento, se for colocada em um
contexto, ou seja, ligá-las a outras informações.
Conhecimento
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.

Nesta perspectiva, existem duas partes constituintes do conhecimento, trabalhado por
muitos pesquisadores e abordado em todas as literaturas consultadas, sendo eles o formato
tácito e explícito.
Formato tácito
Conhecimento subjetivo; habilidades inerentes a uma pessoa; sistema de idéias,
percepções e experiências; difícil de ser formalizado, transferido ou explicado a outra pessoa.
Conhecimento tácito é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, que está na
cabeça das pessoas. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois
é subjetivo e inerente as habilidades de um indivíduo. A palavra “tácito” vem do latim tacitus
que significa "não expresso por palavras". Isto se deve ao fato de que lidamos com algo
subjetivo, não mensurável, quase impossível de se ensinar, de se passar através de manuais ou
mesmo numa sala de aula. (MENDES, 2005). A melhor forma de transmiti-lo é através da
convivência, das interações que fazemos com o grupo que participamos, via comunicação
oral, no contato direto com as pessoas.
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Formato explícito
Conhecimento relativamente fácil de codificar, transferir e reutilizar; formalizado em
textos, gráficos, tabelas, figuras, desenhos, esquemas, diagramas, etc., facilmente organizados
em bases de dados e em publicações em geral, tanto em papel quanto em formato eletrônico.
Segundo Mendes (2005) o conhecimento explícito é formal, claro, regrado, fácil de ser
comunicado. Pode ser formalizado em textos, desenhos, diagramas, etc. assim como guardado
em bases de dados ou publicações. A palavra “explícito” vem do latim explicitus que significa
"formal, explicado, declarado". Geralmente está registrado em artigos, revistas, livros e
documentos. Alguns dizem que este tipo de conhecimento é confundido com a própria
informação, na sua forma mais simples.
Desta forma, o conhecimento não é dado nem informação, mas está relacionado a
ambos. Pode-se pensar em informação como sendo um dado que faz sentido, que faz
diferença, o conhecimento seria um conjunto formado por experiências, valores, informação
de contexto e criatividade, que se pode apresentar no formato tácito ou explícito.

2.1.2 Abordagem da criação do conhecimento

Com o objetivo de explicar a inovação, Nonaka e Takeuchi (1997) desenvolveram uma
abordagem da teoria da criação do conhecimento organizacional, que possui sua própria
epistemologia, fundamentada na distinção entre o conhecimento tácito e explícito. E sua
dimensão ontológica preocupa-se com os níveis de entidades criadoras do conhecimento:
individual, grupal, organizacional e inter-organizacional.
Diferente da epistemologia tradicional, em que o conhecimento deriva-se da separação
entre sujeito e objeto da percepção, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a objetividade
científica não constitui a única fonte de conhecimentos. Grande parte de nossos
conhecimentos é fruto de nosso esforço voluntário de lidar com o mundo. Nesta perspectiva, o
conhecimento da experiência tende a ser tácito, físico e subjetivo, enquanto o conhecimento
da racionalidade tende a ser explícito, metafísico e objetivo.
Para os referidos autores, o conhecimento tácito e explícito não são entidades
totalmente separadas, e sim mutuamente complementares. Interage um com o outro e realizam
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trocas nas atividades criativas dos seres humanos e na interação social, promovendo o
processo denominado conversão do conhecimento, a partir dos quatro modos: Socialização,
externalização, internalização e combinação. Desta maneira o conhecimento tácito e explícito
se expande tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade.
No núcleo da criação do conhecimento, a sua dimensão ontológica e a interação entre
os conhecimentos tácitos e explícitos criam uma relação dinâmica ocorrendo a “espiral” da
criação do conhecimento. Os referidos autores introduzem também os quatro modos de
conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. Esses
modos são considerados mecanismos através dos quais o conhecimento individual é
articulado e amplificado na organização. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), esses são
considerados um processo cíclico e dinâmico, formando um espiral nos níveis ontológicos e
epistemológicos do conhecimento, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 01 - Espiral do conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80).

Em primeiro lugar, para transmitir conhecimento, o conhecimento pessoal deve ser
compartilhado com outros por meio da socialização, permitindo que os indivíduos interajam
uns com os outros através de diálogos pessoais. É nesse campo que eles compartilham
experiências e sincronizam seus ritmos corporais e mentais. São observadas também as
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metáforas e analogias, que estimulam o processo criativo. A partir dai surgem novos
conhecimentos em meio à ambigüidade e redundância.
Na segunda fase, o conhecimento tácito compartilhado é convertido em conhecimento
explícito na forma de um novo conceito, um processo semelhante à externalização, quando
um modelo mental compartilhado é formado no campo da interação, dessa forma o modelo
mental tácito é verbalizado em palavras e frases, e finalmente, cristalizado em conceitos
explícitos. Os conceitos criados precisam ser sistematizados na terceira fase, na qual a
organização determina se vale a pena perseguir o novo conceito. Esse modo de conversão do
conhecimento envolve a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito. Os
indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de meios como documentos, reuniões,
conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas.
Por último temos o processo de internalização, que se realiza por meio de incorporação
do conhecimento explícito e tácito. É intimamente relacionada ao “aprender fazendo”.
Quando são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de
modelos mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências através da socialização,
externalização e combinação tornam-se ativos valiosos.
A estrutura conceitual apresentada dispõe a integração das visões tradicionais e nãotradicionais do conhecimento, juntamente com a teoria da criação do conhecimento nas
dimensões epistemológicas e ontológicas. Quanto à dimensão ontológica, sabemos que a
organização não pode criar conhecimento sem indivíduos, como parte da rede de
conhecimentos da organização e inserido no processo que ocorre dentro de uma comunidade
de interação em diversos níveis e fronteiras inter-organizacionais. A dimensão epistemológica
baseia-se na distinção entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Assim, a
criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, que começa no nível
individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que cruzam fronteiras entre
seções, departamentos, divisões e organizações.
O Conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base da criação do conhecimento
organizacional, cabe a organização mobilizar o conhecimento tácito criando e acumulando no
nível individual, ampliando-o através dos quatro modos de conversão do conhecimento, como
parte do processo de criação do conhecimento na empresa.
Contudo, as empresas devem dispor de mecanismos capazes de estimular a interação
necessária para promover a dinâmica da criação do conhecimento, seja na base dos modelos
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gerenciais ou na estrutura organizacional. Nesta perspectiva, vários teóricos ao longo da
história vêm desenvolvendo métodos e abordagens teóricas para as organizações que buscam
se adaptar na atual era do conhecimento.

2.1.3 Modelos teóricos para implementação da Gestão do conhecimento

Entender como se comportam as organziações na atual economia do conhecimento,
bem como revelar as possibilidades de articulação e coordenação do conhecimento para gerar
riqueza, são tarefas de pesquisadores e teóricos da área. Neste sentido, com o objetivo de
fundamentar o referido estudo, segue um levantamento dessas abordangens que exploram as
melhores práticas na tarefa de gerir conhecimento.

2.1.3.1 Aquisição e geração do conhecimento

O conhecimento é a mais preciosa fonte de riqueza das organizações, neste contexto, o
capital humano tem um papel relevante para as empresas que desejam se manter competitivas,
pois ainda que os indivíduos sejam evidentemente tangíveis, oferecem às empresas o recurso
intangível - o “Conhecimento” - que se revela por meio das experiências e habilidades de
raciocínio e resolução de problemas. (STEWART, 2002)
Discutiu-se na seção anterior o modelo teórico da abordagem da criação do
conhecimento organizacional apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997), fundamentado nos
quatro modos de conversão do conhecimento e diferenciação entre os formatos tácito e
explícito. Nesta seção pretende-se estudar os processos que permitem a aquisição de
capacidades e conhecimentos através das pessoas, considerando os recursos humanos um bem
patrimonial a partir da discussão dos conceitos de capital intelectual (STEWART, 2002),
gestão de ativos intangíveis (SVEIBY, 1998), e mercados do conhecimento (DAVENPORT;
PRUSAK, 1998).
Segundo Stewart (2002, p. 38) o capital intelectual é definido como “[...] ativos do
conhecimento

que

contemplam

talentos,

habilidades,

know-how,

know-what

e

relacionamentos, assim como as máquinas e redes que os incorporam – utilizados para criar
riqueza.” Assim, os ativos intelectuais podem ser encontrados tanto nas pessoas, como na
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estrutura e infra-estrutura organizacional e nos relacionamentos que a empresa mantém com
clientes e colaboradores, devendo, conseqüentemente, serem cultivados e alinhados por uma
estratégia organizacional.
O Capital intelectual é composto pela tríade: Capital Humano, Capital de Clientes ou
relacionamentos e Capital Estrutural. O Capital Humano é constituído pelo conjunto de
competências das pessoas que integram a organização. O capital de clientes ou de
relacionamentos concentra-se na capacidade das empresas de se relacionarem com seus
clientes e obter deles o precioso conhecimento sobre como suas necessidades podem ser
atendidas. O Capital Estrutural pertence à empresa e pode ser mais facilmente gerenciado,
pois dizem respeito à componente explícita (ou codificável) do conhecimento, são os
exemplos mais claros de capital estrutural: Tecnologias, invenções, processos patenteáveis,
procedimentos e especificações.
A tarefa de gerir o capital intelectual é relativamente difícil, principalmente pelo seu
caráter tácito, constituído por ativos intangíveis. Na tentativa de articular esses ativos, e tornar
explicito seu valor para as organizações, Sveiby (1998, p.11) classifica esses ativos em um
grupo de três elementos: Competência dos funcionários, estrutura interna e estrutura externa.
Ativos Intangíveis
Patrimônio
Visível
(Valor contábil)
Ativos tangíveis
menos a dívida
visível

Estrutura externa

Estrutura Interna

(marcas, relações com
clientes e fornecedores,
imagem e reputação da
empresa)

(a organização: gerência,
estrutura legal, sistemas,
manuais, atitudes, P&D,
software)

Competência dos
funcionários
(escolaridade,
experiência)

Quadro 02 - Valor de Mercado de uma empresa: Patrimônio visível e os três ativos intangíveis
Fontes: Sveiby (1998, p.14)

A competência dos funcionários está intimamente relacionada à sua capacidade de
ação e solução de problemas diante das situações vividas. O conhecimento adquirido pela
vivência inclui habilidades, educação e valores do indivíduo, estes podem apresentar
características de um bem tangível ou intangível.
Segundo Sveiby (1998) a estrutura interna representa o quanto à cultura
organizacional está voltada para a geração, articulação e codificação do conhecimento. Esses
elementos ou processos assumem formas explícitas e tangíveis como patentes, marcas,
conceitos e modelos. Enquanto que a estrutura interna representa o conhecimento gerado entre
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a empresa e os seus agentes externos, que constituem de itens difíceis de serem gerenciados e
mensurados, tais como: relações com clientes, fornecedores, imagens e reputação da empresa.
Assim, a partir da interação entre a competência pessoal, estrutura interna e externa, é
possível entender como a empresa se comporta diante do mercado de conhecimentos e
identificar os ativos invisíveis da organização.
Na concepção de Davenport e Prusak (1998, p. 29) o conhecimento organizacional é
altamente dinâmico. Ele pode ser adquirido, “intercambiado”, comprado, descoberto, gerado e
aplicado ao trabalho. Nesta perspectiva o conhecimento é considerado como um bem cujas
forças do mercado impelem seu movimento, assim como nos mercados de bens tangíveis.
Desta forma, os autores evidenciam a existência de mercados de conhecimento, estes
possuem demandas específicas e um sistema próprio de preços. Segundo os referidos autores
o mercado do conhecimento tem compradores, vendedores, e corretores:


Compradores- Os compradores de conhecimento estão em busca de insight,
discernimento e entendimento de um fato para a solução de um problema, cuja
complexidade e sua incerteza não permitem uma resposta fácil. Assim,
recorrem ao conhecimento especializado que os auxiliam na realização de uma
tarefa com mais eficiência, melhoram o julgamento e habilidades, e ainda
colaboram com a tomada de decisão.



Vendedores- Os vendedores do conhecimento são pessoas da organização que
tem reputação no mercado interno por possuir conhecimento especializado em
um determinado processo ou assunto. Eles podem vender o seu conhecimento
por partes ou em pacotes em troca de um salário.



Corretores- Os corretores são os responsáveis pela intermediação entre
compradores e vendedores. Para isso precisam conhecer suas organizações,
compreender como ocorrem os processos e fluxos de informação, para então
saber onde obter o conhecimento demandado. Neste sentido, os bibliotecários
podem agir como corretores do conhecimento, eles passam a entender bastante
sobre os vários recursos e necessidades de conhecimento da organização, por
seu temperamento e seu papel de guia de informações, para a tarefa de estreitar
os contatos pessoa-pessoa e pessoa-informação. Os bibliotecários valorizam o
atendimento ao cliente e possuem técnicas altamente desenvolvidas para
encontrar aquilo que eles ainda não sabem.
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Os sistemas de preços contemplam as trocas de valor que podem ser feitas e
registradas de forma eficiente. Os autores afirmam que há pelo menos três fatores operando,
são eles a reciprocidade, a reputação e o altruísmo:


Reciprocidade- Ocorre quando um vendedor demanda esforço e tempo para
compartilhar seu conhecimento, esperando que o seu comprador esteja disposto
a partilhar também o seu conhecimento quando solicitado.



Reputação- Todo possuidor de conhecimento deseja ser reconhecido pela sua
valiosa especialidade. A reputação fará com que os compradores desejem
solicitar seus serviços com freqüência. Embora a reputação seja algo
intangível, pode trazer resultados intangíveis, pois aumenta a probabilidade da
reciprocidade.



Altruísmo- Ocorre quando um vendedor compartilha o seu conhecimento
motivado simplesmente pelo prazer de ser útil, paixão pelo assunto, ou pelo
bem da empresa. O altruísta se coloca na posição de orientador que transfere o
conhecimento obtido pela sua experiência, muitas vezes através de
treinamentos.

O valor do conhecimento não é tangível ou explícito, quanto o valor de um bem
material, por isso, um dos grandes desafios da gestão do conhecimento é assegurar que
compartilhar o conhecimento seja mais lucrativo. Além de comprado, o conhecimento externo
pode ser alugado ou financiado. Um tipo comum de financiamento é o apoio financeiro que
uma empresa dá à pesquisa universitária ou institucional em troca do direito de prioridade no
uso comercial de resultados promissores (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Deve-se ressaltar também, a valorização e capacitação de pessoal qualificado, partindo
do pressuposto de que o conhecimento adquirido ou “intercambiado” através das pessoas,
também são da organização. Nisto também está a base do conceito de “retorno sobre o
investimento”, quando mais a organização investe em pessoal, mais aumentará seu repertório
de vantagens sobre a concorrência.
Nesta pensamento, Terra (2000) afirma que deve-se estimular as práticas e políticas de
administração de recursos humanos associados à aquisição de conhecimentos externos e
internos à empresa, assim como à geração, difusão e armazenamento de conhecimentos,
destacando-se as seguintes iniciativas: melhorar a capacidade das organizações de atrair e
manter pessoas dedicadas ao conhecimento; estimular comportamentos alinhados aos
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processos individuais e coletivo de aprendizado; adequar esquemas de remuneração
associados à aquisição de competências individuais, da equipe e ao desempenho da empresa.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) o caos organizacional instalado permite a
descoberta de soluções inovadoras e criativas. Assim, o sucesso da empresa está na sua
capacidade de criar novo conhecimento e difundi-lo na organização como um todo, resultando
em constantes inovações em seus produtos, serviços e sistemas gerenciais.

2.1.3.2 Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento

De acordo com Terra (2000) o hábito de manter a organização informada e alerta
quanto aos campos de conhecimento a serem exploradas pela empresa, e o estabelecimento de
“macrovisões” para a condução de projetos inovadores, colaboram para que os funcionários
da organização focalizem seus esforços de aprendizado. A comunicação torna-se valiosa, pois
é através desse processo que o conhecimento é difundido e as melhores práticas são
disseminadas
A comunicação eficiente é uma das peças chave para a gestão do conhecimento, pois
organizações do conhecimento compartilham seus valores, metas, estratégias e até mesmo
decisões com todos os níveis hierárquicos. Davemport e Prusak (1998) destacam neste
aspecto, que o apoio da alta gerência é fundamental. São eles os responsáveis pela clarificação
da estratégia empresarial e pela definição de metas desafiadoras.
Deste modo, todos são mobilizados para alcançar metas e objetivos organizacionais
em benefício da instituição. A visão compartilhada permite que os processos e variáveis sejam
analisadas de maneira sistêmica e não isoladas. Os laços de amizade são feitos, a
comunicação informal flui entre os departamentos e estimula a transferência de conhecimento
de indivíduo para indivíduo.
O aprendizado também deve ser considerado nesta etapa. Senge (1990) fala-nos da
importância de transformar os locais de trabalho em verdadeiros locais de aprendizado, em
que todos os membros da organização se colocam na condição de aprendizes. Para o referido
autor o progresso das organizações está relacionado muito mais a capacidade dos indivíduos
em aprender, do que com os recursos naturais, ou com as competências tecnológicas.
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Mas para que se constitua uma “Organização de aprendizagem” é necessário entender
que o ato de aprender não significa reproduzir comportamentos ou memorizar conteúdos
determinados, mas antes se constitua na capacidade de reflexão e conseqüentemente
autotransformação. Neste sentido, é preciso que as mudanças necessárias não ocorram apenas
nas organizações de que fazemos parte, ou em cada colega de trabalho, mas interiormente em
cada indivíduo.
Assim aprender é um processo integrado e integrante do indivíduo e das suas
vizinhanças. Este processo implica, por parte dos sujeitos, o desenvolvimento de técnicas de
aprendizagem organizacional agrupadas por Senge (1990) em cinco disciplinas.
As disciplinas são um conjunto de práticas de aprendizagem, através das quais um
indivíduo se modifica, adquirindo novas habilidades, conhecimentos, experiências e níveis de
consciências de si. Quando desenvolvidas em conjunto podem ter um impacto significativo e
mensurável sobre o desempenho da equipe, pois os esforços para desenvolver capacidades de
aprendizagem misturam mudanças “comportamentais” e “técnicas”. (SENGE, 1990, p.25).
As cinco disciplinas intitulam-se: Domínio pessoal, Modelos mentais, visão
compartilhada, Aprendizagem em grupo e Pensamento sistêmico.
a) Domínio pessoal: refere-se à consciência que o indivíduo tem de si, e o
desenvolvimento de suas capacidades para obter aquilo que deseja. Esta atitude é
uma mistura de autoconhecimento e “heteroconhecimento”, que pressupõe uma
atitude reflexiva de conhecimento dos limites pessoais. O indivíduo empenhado na
aprendizagem dessa técnica compromete-se com os acontecimentos e traz para si,
a parte da responsabilidade que lhe compete, auxiliando no todo.
b) Modelos mentais: A todo o momento cada um de nós faz diferentes leituras e
interpretações do mundo, das pessoas e das situações, baseadas em pressupostos
que modelam o nosso modo de agir, os nossos modelos mentais. Estes diferem de
indivíduo para indivíduo. O trabalho com modelos mentais começa por aprender a
expressar nossas impressões internas acerca do mundo e das coisas, torná-los
disponíveis e submetê-los a rigorosa análise. Isso implica também na capacidade
de realizar conversas, que equilibrem indagação com argumentação, em que as
pessoas exponham de forma eficaz os próprios pensamentos e estejam abertas a
influência dos outros. (SENGE, 1990, p.42).
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c) Visão compartilhada: Todo grupo possui objetivos comuns, que a todo o
momento nos fazem lembrar “o que devemos perseguir” para alcançar tal meta.
Nesse sentido, a visão compartilhada nos permite compreender a necessidade de
estar comprometido com os objetivos da organização.
d) Aprendizado em grupo: Aborda o diálogo em detrimento da discussão. Importa
mais encontrar a solução, misto de várias soluções, do que saber quem tem a
melhor solução. Treinam-se competências como: saber ouvir, diminuir o grau de
“defensividade”, saber expor os seus pontos de vista, entre outras.
e) Pensamento sistêmico: Chamado a “quinta disciplina” Consiste em perceber o
mundo como um conjunto integrado de acontecimentos e relações. Neste sentido é
importante conhecer bem o todo antes de nele fazer qualquer intervenção, pois
uma alteração num sistema afeta necessariamente a sua globalidade e as suas
vizinhanças. O pensamento sistêmico impede que as outras disciplinas não passem
de meros truques pontuais de aparente mudança. Opõe-se a pensamento estático.
O pensamento sistêmico reflete a necessidade dos colaboradores em manter uma visão
holística sobre os processos organizacionais. Segundo Angeloni (2008), a visão holística é ter
uma visão organizacional que contempla os acontecimentos de forma sistêmica, buscando as
interseções e relações de cada parte com o todo, ao contrario da visão cartesiana e
reducionista que vislumbra os acontecimentos e processos organizacionais de forma
fragmentada.
Para Terra (2000) o nível organizacional reforça a importância das organziações em
desenvoler uma cultura voltada para a inovação, para a experimentação, para o aprendizado
contínuo e comprometida com os resultados de longo prazo e com a otimização de todas as
áreas da empresa deve ser uma das preocupações fundamentais da alta administração. Neste
sentido as novas estruturas e práticas de organização do trabalho, também devem estimular a
inovação, o aprendizado e à geração de novos conhecimentos. Essas novas estruturas
baseiam-se no trabalho de equipes multidisciplinares com alto grau de autonomia.
Nesta perspectiva, não há transferência de conhecimento sem que todos trabalhem
integralmente de maneira sistêmica e em colaboração. A empresa que estimula a criatividade,
experimentação, e inovação, deve sem dúvida, incentivar o compartilhamento de
conhecimento, e consolidar as cinco disciplinas nos processos organizacionais.
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2.1.3.3 Codificação, coordenação do conhecimento e construção da memória organizacional

Para Davenport e Prusak (1998) o objetivo da codificação é apresentar o conhecimento
numa forma que o torne acessível àqueles que precisem dele. A principal dificuldade
encontrada no trabalho de codificação é de como codificar o conhecimento sem perder suas
propriedades distintivas e sem transformá-lo em informações ou dados menos vibrantes. A
codificação dá permanência para o conhecimento que, de outra forma, existiria apenas nas
mentes das pessoas.
Nesta perspectiva, os gerentes devem saber identificar o conhecimento existente,
avaliar o conhecimento segundo sua utilidade, definir para que objetivos o conhecimento
codificado irá servir, e construir meios para seu aprimoramento e distribuição que se dá pela
documentação e armazenamento do conhecimento explícito, e pela exploração dos meios
físicos ou eletrônicos de armazenamento, de maneira a permitir a recuperação, acesso e uso.
De acordo com Cowan e Foray (1997) o processo de codificação do conhecimento
pode ser dividido em três fases: o desenvolvimento de uma linguagem, a construção de
modelos e a criação de mensagens.
Quando a atividade de codificação ocorre em uma nova esfera ou disciplina, exige o
desenvolvimento de uma infra-estrutura, uma linguagem comum que possibilite o uso
potencial e difusão da informação. Para que isso ocorra, os agentes devem entender a
linguagem na qual o conhecimento foi armazenado. Diferentes tipos de conhecimento
demandam diferentes tipos de linguagem (música, filmes, softwares).
Segundo Cowan e Foray (1997) a fase inicial do processo de codificação compreende
o período necessário para o desenvolvimento de uma linguagem comum aos agentes. É nesta
fase que os custos relacionados ao processo de codificação são maiores.
O segundo passo é a construção de modelos que permitam converter o conhecimento
em informação, o que envolve mudanças fundamentais na forma como o conhecimento é
organizado. Os modelos são programas de aprendizagem utilizados para estabilizar e
reproduzir o conhecimento e, portanto, cobrem apenas parcialmente a base de conhecimento
tácito que será codificada. Quando os modelos e a linguagem subjacente estão
suficientemente desenvolvidos, podemos dizer que existe um “livro de códigos”, e o
conhecimento pode ser codificado como informação, transferido e reconstituído.
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A última fase consiste na transformação do conhecimento em informação através da
criação de mensagens decodificáveis que expressem o conhecimento pré-existente. As
operações realizadas nesta fase, a aquisição, armazenamento e transferência do conhecimento,
têm custo marginal. Quando a codificação do conhecimento torna-se suficientemente
difundida para estabilizar a linguagem, o fluxo de informações pode crescer rapidamente. Um
contexto estável para o conhecimento não implica no término do desenvolvimento da
linguagem. O conhecimento codificado pode sofrer incisões de novos significados e
terminologias.
Os esforços demandados pela partilha do conhecimento provocam a construção e
descoberta de novos conceitos. Neste ponto, se inicia o processo de registro do conhecimento,
onde este é coordenado e codificado. Os conceitos são articulados e o seu escopo constitui a
memória organizacional. (VASCONCELOS, 2000).
Contudo, torna-se necessário o monitoramento e o controle desses fluxos de
informação para uma efetiva gestão do conhecimento. Destacam-se o apoio das infraestruturas tecnológicas para acesso e uso de todo o repertório de conhecimentos, permitindo
que soluções viáveis sejam encontradas em tempo hábil e aplicadas a problemas comuns.
Segundo Terra (2000), a eficiência nos processos de codificação e cordenação do
conhecimento depende também da infra-estrutura tecnologica organizacional. Esta deve
acompanhar os avanços das tecnologias de comunicação e dos sistemas de informação, sem
desconsiderar o papel desempenhado pelos indivídos, pois os melhores sistemas de
informação dependem essencialmente dos inputs individuais.
Configura-se como resultado de uma boa intra-estrutura tecnlógica aquelas que
possuem bom desempenho no controle dos fluxos de dados. Destacam-se, em particular, as
ferramentas de gerenciamento eletrônico de documentos, Sistemas de gerenciamento de
contúdos, e ferramentas que integram dados não estruturados aos dados estruturados em bases
de dados. (TERRA; GORDON, 2002).

2.1.3.4 Aprendizado com o ambiente externo

Os clientes e parceiros por muito tempo foram tratados como entidades de pouco valor
para o conhecimento empresarial. Atualmente a maioria das empresas está estreitando o

41

relacionamento com seus clientes e desenvolvendo alianças estratégicas com outras empresas.
Nesta visão abrangente os concorrentes não devem ser encarados como empresas que tem
produto semelhante, mas sim um conhecimento semelhante. Muito do conhecimento
necessário à empresa está fora dela. (VASCONCELOS, 2000).
Entre as principais atividades geradoras de conhecimentos citadas por Terra (2000)
cabe ressaltar a "importação do saber de fora da empresa" e "as outras organizações" que
representam importantes fontes de conhecimento ressalta-se o papel das instituições de
pesquisa e universidades, que fornecem a base do desenvolvimento científico e tecnológico,
para a geração de conhecimentos e capacitação de pessoas.
As alianças firmadas com institutos de pesquisa ou até mesmo com empresas do
mesmo segmento, constituem um grande diferencial no campo da gestão do conhecimento. O
conhecimento adquirido através de fontes externas pode ser comprado, vendido ou
“intercambiado”, constituindo assim um bem patrimonial intangível e extremamente valioso.
Suas vantagens permitem que as empresas estejam atualizadas com o que há de mais novo e
observem demandas externas passíveis de afetar seu comportamento frente mercado
competitivo.
As empresas que se engajam em processos de aprendizado com o ambiente e, em
particular, por meio de alianças com outras empresas (fornecedores, parceiros, universidades,
concorrentes, governo) e do estreitamento do relacionamento com clientes. Ampliam as
possibilitades de manter uma política para integrar os capitais de cliente e relacionamentos,
abordados anteriormente por Stewart (2002).
É preciso destacar o apoio das tecnologias de informação e comunicação nos
processos de GC. Além de permitir o estreitamento das relações entre as partes de cada
processo, permite o controle dos fluxos de conhecimento, dispõe de recursos que facilitam a
coordenação, aquisição, partilha e disseminação do conhecimento em nível organizacional e
inter-organizacional.
Neste contexto, as tecnologias de informação impulsionam a gestão do conhecimento,
pois sua natureza dinâmica contempla tanto o nível estratégico, passando por toda a estrutura
organizacional, incluindo clientes, fornecedores, parceiros e etc. Desta forma, destacaremos
na próxima seção, sua importância, pragmática e alguns recursos mais utilizados na tarefa de
gerir conhecimento.
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2.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO

“A gestão do conhecimento é muito mais que tecnologia, mas a tecnologia certamente faz
parte da gestão do conhecimento”
(DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p.149)

Com o advento das novas tecnologias de informação, as empresas vêm reestruturando
processos e relacionamentos a partir de novos desenhos organizacionais. Nesse sentido, as
soluções tecnológicas são aplicadas com objetivo de integrar, tornar flexível, reduzir o tempo
gasto nos processos, bem como intensificar os fluxos de informação e conhecimento para a
convergência de estratégia, e aumento da competitividade. (BARBOSA; SACOMANO;
PORTO, 2007)
Nesse contexto, Davenport e Prusak (1998) afirmam que os avanços tecnológicos
têm o potencial de mudar dramaticamente a dinâmica do mercado. Porém, devem-se observar
algumas limitações no uso da tecnologia da informação ligado ao conhecimento, como tentar
obrigar o conhecimento a fluir por estruturas rígidas de dados, ou se concentrar demais no
sistema e de menos no conteúdo.
O papel principal da Tecnologia da Informação (TI) na gestão do conhecimento
consiste em ampliar o alcance e acelerar a velocidade dos fluxos de conhecimento. As
ferramentas de gestão do conhecimento pretendem auxiliar no processo de captura e
estruturação do conhecimento de grupos de indivíduos, disponibilizando esse conhecimento
em uma base compartilhada por toda a organização. As organizações que têm no
conhecimento seu insumo de negócios não devem mantê-lo em sistemas fechados e
inacessíveis, pois isso pode constituir a perda de sua eficácia empresarial.
De acordo com Terra (2000, p.4), o principal papel da gestão do conhecimento é o de
criar condições para que os indivíduos possam exercer todo o seu potencial criativo e de
contribuição para os fluxos e estoques de conhecimento das empresas. Para tanto, a tecnologia
da informação oferece soluções de infra-estrutura, como as redes de computadores para os
fluxos de dados e as bases de dados para os estoques.
Isso quer dizer que o desafio para a área das Tecnologias de Informação passa de uma
posição de suporte a processos para o suporte a competências. É preciso sair do patamar do
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processamento de transações, da integração da logística, do comércio eletrônico e agregar um
perfil de construção de formas de comunicação, de conversação e aprendizagem, de
comunidades de trabalho e de estruturação e acesso às idéias e experiências. Neste sentido as
ferramentas utilizadas devem ser flexíveis e fáceis de manusear por todos na organização.
(TERRA, 2000).
É possível classificar as diversas ferramentas tecnológicas de acordo com sua visão de
aplicação. Assim, baseado em Teixeira Filho (2000), pode-se agrupá-las em três grupos
básicos:

i. Destinadas ao armazenamento do conhecimento: Encontram-se nesta classe os
produtos voltados para o armazenamento de dados, com potencial para estimular a
criação e gestão do conhecimento, como por exemplo, os bancos de dados, Data
Warehouse, e os Sistemas de Gestão de Documentos. Essas tecnologias, por estarem
intimamente relacionadas com o conhecimento explícito, as organizações sabem que
tipo de conhecimento possui e onde se localiza.
ii. Destinadas ao compartilhamento do conhecimento: estão inseridas aqui todas aquelas
ferramentas que visam dar suporte ou contribuições para compartilhar informações e
integrar aos processos de negócios e funcionários. Destacam-se pela prioridade ao
conhecimento tácito. Como ferramentas estratégicas deste grupo, estão as de
Groupware (tendo como principais representantes o Lotus Notes, e o Exchange da
Microsoft, entre outros) e as Intranets / Internets. Essas ferramentas permitem, muitas
vezes, a interação entre a organização e o conhecimento tácito que ela sabe existir,
mas não sabe como capturá-lo.
iii. Destinadas ao descobrimento do conhecimento: são inseridas aqui as ferramentas que

auxiliam no processo de localização de novos conhecimentos que a organização,
apesar de possuir, não conseguiu identificar. Como exemplo, pode-se citar Data
Mining, que possibilita trabalhar, através de algoritmos mais poderosos envolvendo
inteligência artificial, com os dados estruturados, para extrair e explorar novos
conhecimentos a fim de enriquecer a criatividade da organização. Como exemplo, os
Portais de Conhecimento Corporativos mais avançados que integram ferramentas de
alto nível tecnológicas.
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Observando as diversas características das ferramentas tecnológicas, categorizamos
aqui as ferramentas originalmente direcionadas para a aplicação em softwares específicos, o
que Jamil (2001, p.72) define como “linhas de produtos de suporte à automação de
escritórios”, e os recursos eletrônicos fundamentados nos serviços e funcionalidades da rede
mundial de computadores. Dessa forma, consideram-se os Sistemas de Gestão Eletrônica de
Documentos, Groupware, workflow, Business Intelligence (BI), Data warehousing, e Data
mining, como aplicações específicas de softwares. A Internet, Intranet e Extranet, Portais de
Conhecimento Corporativo são classificados como ferramentas baseadas na estrutura de redes
de computadores.
Nesse sentido, fez-se um levantamento de todos os recursos tecnológicos que apóiam a
gestão do conhecimento, com base nos estudos de Carvalho (2000); Jamil (2001) O‟Brien
(2004), Angeloni (2008) e Terra e Gordon (2002), apresentando seus objetivos, características
e principais funcionalidades.

2.2.1 Ferramentas de softwares

Muitas são as ferramentas criadas com o intuito de administrar e gerir o conhecimento.
Não se pretende aqui listar os softwares utilizados na prática de GC; o objetivo desse item é
de apresentar as aplicações observadas na literatura sobre o tema, que representam o maior
número de ferramentas disponíveis no mercado de gestão do conhecimento.

I. Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos

De acordo com Rowley (2002), os sistemas de Gerenciamento de Documentos, ou
GED, como são conhecidos, são sistemas que suportam a criação, o armazenamento e a
subseqüente recuperação de documentos ou suas representações em formato eletrônico. Os
documentos que tais sistemas gerenciam encontram-se em qualquer meio, inclusive textos,
gráficos, som, imagens estáticas ou em movimento, vídeo ou combinação destas na forma de
um documento multimídia. Assim, adotam-se esses sistemas em vasta gama de aplicações na
recuperação de informações, desde o acesso a documentos eletrônicos na Internet e Intranets
até o acesso a bases de dados em CD-ROM e arquivos pessoais e institucionais.
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Carvalho (2000) afirma que o conceito de GED surgiu na década de 80 e buscava
resgatar os documentos dos arquivos empilhados nas empresas, colocando-os na linha de
frente da batalha pela competitividade. Davenport e Prusak (1998) caracterizam o sistema
GED como repositórios de documentos corporativos que atuam como armazéns do
conhecimento explícito. A disponibilização de acesso aos manuais de produtos e documentos
históricos constitui um exemplo de uma aplicação típica de GED.
Os sistemas GED permitem aos usuários acessarem os documentos de forma ágil e
segura, normalmente via navegador web por meio de uma Intranet corporativa. A capacidade
de gerenciar documentos é uma ferramenta indispensável para a gestão do conhecimento.
As organizações procuram otimizar cada um dos seus processos internos para ganhar
agilidade e produtividade em mercados competitivos. Mas o que adianta captar um cliente via
Internet, se a empresa não estiver apta para processar a transação de negócios internamente?
A GED tem como objetivo permitir uma rápida e eficiente localização de documentos, além
de auxiliar as atividades de criação, processamento e revisão desses. Para algumas empresas,
a gestão de documentos pode ser o passo inicial para a gestão do conhecimento. A
combinação do poder da gestão eletrônica de documentos com a automatização do WorkFlow
também tem sido uma constante em diversos modelos de software, oferecendo duas
tecnologias perfeitamente integradas. (TERRA; GORDON, 2002).

II. Sistemas de Workflow

O objetivo da implantação de um workflow está na possibilidade de melhorar a
produtividade e eficiência dos processos existentes, baseada na gestão e no fluxo de
informações, possibilitando a monitoração e trazendo a tona os pontos passíveis de melhoria.
O seu uso assegura que as atividades previstas serão realizadas assim que possível, por uma
pessoa previamente estabelecida e numa seqüência pré-definida. As suas principais
características são de associar as pessoas às atividades, criando uma lista de trabalho a ser
cumprida, aumentado a colaboração entre as diversas pessoas envolvidas no processo. Outro
aspecto importante é a organização das informações existentes em cada fase do processo.
(JAMIL, 2001, p. 344).
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Nas organizações que possuem um grande número de processos formalizados, que
regulam o fluxo da informação, os sistemas de workflow permitem que os utilizadores
codifiquem os processos de transferência do conhecimento quando se requer um método mais
rígido de disseminação. Por exemplo, o processo de aprovação de crédito em uma indústria
requer a coleta de informações sobre o cliente e a geração de novas informações específicas
sobre as condições do empréstimo para que assim se possa tomar a decisão definitiva.
O workflow aplica-se em processos deste tipo que exigem a preparação de informações
estruturadas e ordenadas. As empresas estão percebendo que uma simples falha em uma das
etapas de um determinado processo de trabalho pode resultar em um negócio mal sucedido.
Segundo Pereira e Belline (2008), o objetivo do workflow é determinar o fluxo dos processos
envolvidos num determinado trabalho, mostrando as etapas corretas para sua concretização e
acompanhando constantemente todas as atividades que compõem o processo, como mostrado
na figura 02.

Figura 02 - Trabalho em fluxo (workflow)
Fonte: Adaptação do modelo de Jamil (2001, p. 346)

É possível estabelecer uma taxionomia básica para o workflow, composta de
atividades, pessoas, ferramentas e dados/informações. As atividades são compostas pelas
tarefas a serem executadas. Essas atividades estão dispostas no workflow na seqüência que
realmente devem ser realizadas para que o processo tenha continuidade. Para Jamil (2001), as
pessoas representam quem irá executar as tarefas, as ferramentas representam os recursos
necessários para a execução da atividade (por exemplo: uma máquina, computador, etc.) e os
dados são todos os detalhes contidos em documentos, fichas de registros e outros tipos de
informações que são necessárias para a execução da atividade.
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Dessa forma, podemos afirmar que a participação dos sistemas de workflow na gestão
do conhecimento está em armazenar e organizar conhecimentos sobre os processos
executados. Nesses conhecimentos estão inseridas as especificações dos trabalhos a serem
realizados pelas pessoas, bem como todo o acompanhamento das ocorrências durante sua
execução.

III. Sistemas de Groupware

As empresas usam sistemas de groupware quando os grupos de trabalho precisam
comunicar e colaborar informações importantes às atividades seguintes. Isso torna o
groupware uma tecnologia importante para melhorar o intercâmbio de conhecimento tácito.
Jamil (2001, p. 340) considera o groupware um produto de computação colaborativa,
que compreende os programas que possibilitam o trabalho simultâneo, realizados por usuários
conectados a um servidor, a partir de pontos da rede. A figura 03 mostra a idéia geral do
trabalho em grupo, ou groupware, em que os usuários interagem simultaneamente numa base
de contextos ou de trabalho, possibilitando ganhos produtivos.

Figura 03 - Trabalho em grupo (groupware)
Fonte: Adaptação do modelo de Jamil (2001, p. 341)
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Um sistema de groupware proporciona a plataforma ideal para a criação de aplicações
de colaboração (TERRA; GORDON, 2002). Uma aplicação de colaboração facilita o
compartilhamento de informações e o trabalho conjunto em projetos. Tendo como
característica principal tornar o trabalho em grupo e a comunicação entre seus membros mais
efetiva, essas aplicações devem ser executadas sobre uma rede de computadores para
aproveitar a infra-estrutura existente de troca de mensagens. Entre as aplicações de
colaboração mais comuns, Jamil (2001) destaca os Lótus Notes, correios eletrônicos, grupos
de discussão, centrais de suporte e atendimento a clientes.

IV. Business Intelligence - BI

As soluções de BI são aquelas que permitem às empresas encontrarem dados e
informações fundamentais sobre o seu negócio, podendo assim antecipar tendências e
adiantar-se no lançamento de produtos, conhecer melhor os seus clientes e alavancar o seu
potencial competitivo. As possibilidades de verificação e análise dos dados são diversas.
Podem ir desde a obtenção de vários tipos de estatísticas de venda sobre cada um dos
produtos da empresa até o recebimento de relatórios para conhecer o comportamento e as
preferências de cada cliente.
Segundo Jamil (2001, p. 279), o Business Intelligence compreende técnicas, métodos e
ferramentas que possibilitam analisar dados e, com base nessas análises, emitir respostas que
possam subsidiar de maneira objetiva e confiável os processos de decisão numa empresa. A
sua infra-estrutura tecnológica é composta de Data Warehouses, Sistemas de Suporte à
Decisão (DSS), sistemas de Informações Executivas (EIS), Sistemas de Gestão Integrados
(ERP) e Ferramentas de “mineração” (do inglês mining) de dados.
Os bancos de dados são a infra-estrutura básica de qualquer sistema de BI. Os mais
comuns são bancos de dados multidimensionais, que permitem análises através das estruturas
de cubos. Para não prejudicar a desempenho do ambiente transacional, a maior parte das
empresas prefere estruturar um ambiente à parte para as aplicações de BI. Segundo Carvalho
(2000), são necessárias ferramentas para extrair, limpar e transformar dados dos sistemas,
fontes que podem estar em uma variedade de plataformas de hardware usando vários bancos
de dados. Depois que é preparado para o uso das aplicações de BI, o dado é armazenado em
um data warehouse ou data mart.
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V. Sistemas de Data Warehouse

As ferramentas de Data Warehouse surgem com a proposta de otimização do uso da
informação, a fim de transformá-la em diferencial competitivo. Foram desenvolvidas com a
finalidade de promover suporte à tomada de decisão, tendo como elementos básicos:
orientação para o objeto, integração, tempo como variável e a não volatilidade de dados.
(NÓBREGA, 2001).
De modo geral, o funcionamento do DW é simples de entender. Uma das premissas do
sistema é a integração de dados. Segundo O‟Brien (2004), os dados de várias fontes são
recolhidos e migrados para o ambiente do Data Warehouse, onde recebem um tratamento
visando à sua padronização, que facilitará a recuperação de informações (os dados já sofreram
interferência, já possuem valor agregado, então são considerados informações) pelo utilizador
final através de ferramentas de acesso.
Antes de ser apenas um conjunto de dados importados das bases de dados
operacionais, o data warehouse é um ambiente que permite dar tratamento a estas
informações gerando novos conhecimentos. Essas informações estão definidas no data
warehouse como fatos que se deseja analisar. Como exemplo: vendas de uma loja, produção
de uma unidade fabril, recebimentos de um departamento financeiro, etc. (JAMIL, 2001, p.
25).

Figura 04 - Extração de dados para o Data Warehouse
Fonte: Adaptação de O‟Brien (2004, p. 142)

Geralmente, o data warehouse está associado à visão dimensional. Segundo O‟Brien
(2004), a metáfora de um cubo passa a sensação de que as informações possuem múltiplas
dimensões associados aos fatos. Nessa visão, cada face do cubo representa uma dimensão a
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ser analisada. Esses cubos podem ser compostos por diversas camadas (dimensões). Nas
ferramentas de análise, os utilizadores podem fatiar esses cubos, determinando quais
dimensões irão fazer parte das suas análises.
De maneira resumida, o conceito de Data Warehousing está associado ao processo de
entendimento, coleta, organização, armazenamento, atualização e uso de informações com
vista à implantação de um ambiente de negócio e tomada de decisão.
Dados de diversas fontes bibliográficas podem ser os alimentadores de um sistema de
Data Warehouse para que, após a padronização oferecida pelo sistema, possam ser
disponibilizados ao cliente final, sob a forma de informação, possibilitando a identificação de
tendências de pesquisas ou autores que mais produzem em um determinado assunto. Esta
aplicação diz respeito a um serviço tradicional de bibliotecas, isto é, pesquisa numa base de
dados, que a partir da tecnologia de Data Warehouse, seriam integradas.
Na verdade, esta tecnologia poderia ser um instrumento para a aplicação da técnica
bibliométrica, que é o estudo de aspectos quantitativos da produção, distribuição e uso da
informação registrada. Desenvolve modelos matemáticos e medidas para esses processos e
depois utiliza-os para a previsão e tomada de decisão. (NÓBREGA, 2001).

VI. Sistemas de Data Mining

Data Mining é um conjunto de técnicas utilizadas para explorar e achar relações
complexas em bases de dados grandes. O objetivo da Data Mining é descobrir de forma
automática ou semi-automática, o conhecimento que está escondido em grandes volumes de
dados armazenados em banco de dados. (SULAIMAN; SOUZA, 2001).
O Data mining pode descobrir novas correlações, padrões e tendências em vasta
quantidade de dados das empresas, armazenados em data warehouse. O software de data
mining utiliza algoritmos avançados de reconhecimento de padrões, assim como uma
variedade de técnicas matemáticas e estatísticas para selecionar montanhas de dados e extrair
informação empresarial estratégica anteriormente desconhecida. (O‟BRIEN, 2004).
Por exemplo, analisando a questão: Quais são os fatores que influenciam as vendas?
Verifica-se a existência de uma infinidade de possibilidades, não sendo possível calcular a
priori todos os agregados dimensionais, porém utiliza-se um primeiro conjunto de agregados
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e interativamente, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, procura-se descobrir
novos relacionamentos entre as informações.
Conclui-se que o Data mining vai muito além de uma simples consulta a um banco de
dados, no sentido em que permite ao utilizador explorar e inferir sobre informações úteis a
partir dos dados, descobrindo relacionamentos escondidos. Pode ser considerado como uma
forma de descobrimento de conhecimento em banco de dados, a qual envolve o uso de
inteligência artificial em banco de dados. (SULAIMAN; SOUZA, 2001).

2.2.2 Serviços e funcionalidades da Internet

A rede mundial de computadores conhecida como Internet surgiu sob a forma de um
projeto conjunto entre o Conselho de Segurança norte-americano e institutos de pesquisa, com
o objetivo de possibilitar a comunicação entre computadores de agências militares e de
universidades durante a Guerra Fria. Posteriormente, sua utilização é expandida para as
demais universidades, servindo de apoio para a pesquisa e as troca de informações cientificas
e tecnológicas, através de computadores conectados a redes locais, regionais e internacionais.
(CAMPELO; CENDÓN; KREMER, 2000).
Para Cavalcanti e Nepomuceno (2007, p. 22) a Internet é considerada uma
convergência de mídias, que engloba todos os veículos numa teia [...] “assim como o Jornal
incorporou a escrita, o rádio o discurso oral, e a televisão a imagem, trazendo junto os
elementos dos dois anteriores.” A web incorpora todas essas mídias em uma única plataforma,
potencializando assim a interação entre usuários de todas as partes do planeta.
O avanço da internet como ferramenta comercial se consolida a partir do surgimento
da WWW (World-Wide-Web) e da linguagem HTML (Hyper Text Markup Language), a partir
da década de 90, ambas criadas pelo físico suíço Tim Berners-Lee e o estudante de
computação Marc Andressen. A HTML é uma linguagem de marcação que permite a
construção de páginas na web, incorporadas diretamente a um texto normal. Posteriormente, a
partir dos estudos de Berners-Lee surgiram os protocolos HTTP (Hypertext transfer protocol),
que permite a interconexão ilimitada de servidores através dos links, caracterizados na web
como um sistema de hipertexto ou hipermídia. (FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA,
2004).
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Para muitas pessoas, os termos Internet e WWW, ou Web se confundem, porém são
distintos. De acordo com Freitas, Quintanilla e Nogueira (2004, p.17):

A internet é a maior rede de comunicação capaz de interligar uma rede de
computadores com abrangência mundial, englobando milhares de redes
menores baseadas em protocolos de redes. Internet é o meio físico de
comunicação. Já a WWW é um sistema de informações organizado de
maneira a englobar todos os outros sistemas de informação disponíveis na
Internet. [...] A WWW é o sistema que incorpora Internet. Uma vez
conectado à Internet o usuário navega na WWW através de um software
especifico, denominado browser ou navegador.

A partir de 1994, com a popularização da WWW e as facilidades implementadas por
Berners-Lee, houve um crescimento exponencial do número de sites e páginas HTML, o que
resultou na grande quantidade de informações publicadas, muitas vezes duplicadas, não
organizadas e portando sem valor.
Esse caos gerou a necessidade de ferramentas que facilitassem e agilizassem a busca
de informações. Começaram a surgir as ferramentas de busca em sites como Yahoo, Altavista
e outros. Segundo Freitas, Quintanilla e Nogueira (2004, p.18) “Estas ferramentas de busca
foram um instrumento para o fortalecimento das comunidades virtuais, pois permitiram que
pessoas rapidamente encontrassem e agrupassem informações sobre um determinado assunto
de seu interesse”.
No âmbito da interação proporcionada pela Internet e as possibilidades de
comunicação multidimensionais, tem-se o conceito de Inteligência coletiva, introduzido por
Pierre Lévy que nada mais é do que uma “[...] nova forma de produzir conhecimento em rede
[...] através de conexões sociais e de ações dirigidas por comunidades, que utilizem ou se
apropriam de ferramentas interativas disponíveis nos ambientes de rede (Internet, Intranet,
Extranet e Outras)”. (LÉVY, 1998 apud CAVALCANTI; NEPOMUCENO, 2007, p.35)
Nesse contexto, o conceito de comunidades ampliou-se e surgiu o conceito de
comunidades virtuais. Segundo Castells et al. (2004, p. 73), uma comunidade virtual é

Um grupo de indivíduos que realizam atividades sociais e se
intercomunicam assiduamente à distância e adota espontaneamente estilos,
normas e éticas próprias de interação social. [...] Indivíduos constroem suas
redes on-line e off-line, com base em seus interesses, valores, suas
afinidades e seus projetos. Por causa da flexibilidade e do poder de
comunicação da Internet, interações sociais que ocorrem on-line estão tendo
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um papel cada vez mais importante para a organização social de uma
maneira geral.

Esse novo ambiente de rede contribui para uma nova possibilidade de comunicação,
diferente do modelo vertical tradicional em que há um emissor e uma platéia passiva
receptora. Hoje, existe a possibilidade de comunicação multidimensional, permitindo que
usuários articulados desenvolvam, divulguem, comentem, distribuam e multipliquem
conteúdos livremente, construindo assim um novo ambiente de cooperação, inovação e
conhecimento.
Observa-se um novo conceito atribuído a Internet, definido como Web 2.0
considerado “um conceito para agrupar, nomear e incentivar projetos que expandem o
principal potencial do ambiente de rede – um novo conceito, enfim, fortemente voltado para a
interação, e capaz de implementar novas formas de produzir conhecimento: a Inteligência
Coletiva em rede” (CAVALCANTI; NEPOMUCENO, 2007, p.4)
A Web 2.0 é um termo criado em 2004 pela empresa norte americana O‟Reilly Media
para designar uma segunda geração de comunidades e serviços, concebendo a "Web como
plataforma". Embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a Web, ele não
se refere à atualização de suas especificações técnicas, mas está diretamente relacionado a
uma mudança na forma como ela é encarada por usuários e desenvolvedores, numa
perspectiva de interação que engloba inúmeras linguagens e motivações. (WIKIPÉDIA,
2009).
As ferramentas da Web 2.0 também estão retratadas na onda de projetos interativos,
como o MySpace, Delicious, Youtube, Flickr e mais recentemente o Twitter.
Em resumo, Web 2.0 é um conceito atribuído ao conjunto de ferramentas tecnológicas,
cujos níveis de sofisticação potencializam a dinâmica da interação entre os usuários da
Internet e estimulam a criação do conhecimento coletivo em rede. Uma nova forma de
enxergar a Internet como uma ferramenta capaz de promover de forma ágil e permanente a
comunicação e multiplicação de saberes, numa perspectiva “de muitos para muitos”.
Destacam-se neste ambientes diversos recursos:


As listas de discussão: São ferramentas de comunicação assíncronas, e por isso, para
o recebimento e envio de mensagens não é necessário que os participantes estejam
conectados ao mesmo tempo. Em geral usuários utilizam as listas de discussão para

54

troca de informações (dos mais variados assuntos) entre um grupo de pessoas que se
interessam pela mesma temática.


Os chats ou IRC (Internet Relay Chat): Os chats são os precursores do famoso
MSN. Chat que significa "conversa" em inglês, é o nome popular que foi dado para o
IRC (Internet Relay Chat). O IRC ou chat é a conversa virtual entre pessoas em tempo
real através de mensagens escritas, que possibilita uma comunicação síncrona,
exigindo que os participantes da discussão estejam conectados simultaneamente para
que o processo de comunicação seja efetuado.



Os Wikis : O termo wiki é utilizado para identificar um tipo de coleção de documentos
em hipertexto, ou um software colaborativo para sua edição e publicação em que o
usuário redige e comenta um determinado termo acessível a todos os outros que lêem,
e podem também contribuir com alterações (Ex. Wikipédia). A grande maioria dos
wikis são baseados na web, e permitem que os documentos sejam editados
coletivamente com uma linguagem de marcação muito simples e eficaz, através da
utilização de um navegador web. Uma das características definitivas da tecnologia wiki
é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas.



Folksonomia e Tags: A folksonomia é uma maneira de indexar informações, em que a
organização do conteúdo é feita também pelo próprio usuário sob forma de marcações.
Essa expressão é uma analogia com a taxonomia e inclui o prefixo folks, que significa
pessoas. O ponto forte da folksonomia é sua construção a partir da linguagem natural
da comunidade que a utiliza, e permite a cada usuário classificar com uma ou mais
palavras-chaves, por meio dos tags (em português, marcadores). Um tag é uma
palavra-chave ou termo associado a uma informação (ex: uma imagem, um artigo, um
vídeo) que reflete a classificação de determinado conteúdo. Os Tags são inseridas
informalmente pelo criador do item, e por isso, não é parte de um esquema formal de
classificação. É um recurso encontrado em muitos sites de conteúdo colaborativo
recentes, permitindo que as pessoas classifiquem conteúdo de diversas maneiras. A
cada vídeo inserido no YouTube, por exemplo, podemos colocar um tag diferente,
tornando-a específica. No momento da busca, o tag servirá para que aquele vídeo seja
recuperado exclusivamente. Sistemas que usam tags para classificar conteúdo,
presentes em serviços populares como Technorati, Del.icio.us e Flickr, lidam com a
percepção e opinião humana como solução para problemas de organização de
informação.
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 O Google: que faz o cálculo das relevâncias, colocando no topo dos resultados os sites
mais visitados. O Google, hoje, fornece dezenas de outros serviços online, em sua
maioria gratuitos, que incluem serviço de e-mail, edição e compartilhamento de
documentos e planilhas, redes sociais, comunicação instantâneo, tradução,
compartilhamento de fotos e vídeos, assim como ferramentas de pesquisa
especializada, que inclui, entre outras coisas, notícias, imagens, vídeos e artigos
acadêmicos.


Plataforma P2P: Peer-to-Peer (do inglês: par-a-par), entre pares, é uma arquitetura
de sistemas distribuídos caracterizada pela descentralização das funções na rede, em
que cada nodo realiza tanto funções de servidor quanto de cliente. Ex.: O software
eMule – que permite o compartilhamento de arquivos por milhares de usuários a longa
distância;



Feed RSS e XML: Os feeds RSS oferecem conteúdo Web ou resumos de conteúdo.
Essa tecnologia permite aos usuários da Internet inscreverem-se em sites que mudam
ou atualizam o seu conteúdo regularmente. Dessa maneira, o utilizador pode
permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites sem precisar visitálos um a um. Esta informação é entregue como um arquivo XML chamado "RSS
feed", "webfeed", "Atom" ou ainda canal RSS. O RSS é a abreviatura usada para se
referir a um conjunto de dialetos XML, sua abreviatura corresponde aos seguintes
padrões: Rich Site Summary (RSS 0.91); RDF Site Summary (RSS 0.9 e 1.0); Really
Simple Syndication (RSS 2.0). Estes podem ser acessados mediante programas
agregadores ou sites agregadores. São observados em sites de notícias e blogs.

 Blogs- Um Blog é um registro cronológico e freqüentemente atualizado de opiniões,
emoções, fatos, imagens ou qualquer outro tipo de conteúdo que o autor ou autores
queiram disponibilizar. É uma espécie de "diário pessoal e público" publicado na
internet, caracterizado também como um tipo de página pessoal no qual o dono
desenvolve alguma conversa sobre um ou vários assuntos interessantes e deixa aberto
um mural com a opinião dos visitantes. O Twitter se caracteriza como micro blog.

A principal diferença entre as ferramentas abordadas, é que os conteúdos não estão
armazenados em discos rígidos de computadores. Com o avanço da web, os conteúdos estão
na nuvem, ou seja, a Internet está se transformando em um grande repositório de conteúdos
acessíveis em qualquer lugar e a qualquer hora.
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A computação em nuvem é caracterizada pela tendência integrante da Web 2.0 de se
levar todo tipo de dados de usuários, inclusive os próprios sistemas operacionais, a servidores
online, tornando desnecessário o uso de dispositivos de armazenamento e possibilitando o
compartilhamento de tal conteúdo com qualquer plataforma de acesso à web. Isso não inclui
somente computadores, mas também notebooks, celulares e até iPods. (RYDLEWSKI, 2009).
Assim como todo projeto de tecnologia, os níveis de sofisticação dessa poderosa
ferramenta tem se multiplicado com vistas a proporcionar melhor interação entre os usuários
da rede. Em uma década, a Internet tornou-se o canal de comunicação mais utilizado não só
como instrumento de trabalho em empresas, mas também como utensílio doméstico. Os
usuários conectados em todo mundo, em todo tempo contribuem, compartilham e criam
conteúdos.
Embora o ambiente de rede permitir que o espaço de comunicação floresça, isso não
significa que estar na rede faz necessariamente gerar inovação ou conhecimento. Para
Cavalcanti e Nepomuceno, (2007, p.18), “O novo meio de comunicação apenas potencializa o
novo, mas não o concretiza”.
Observando os vários recursos da Internet, pode-se atestar a importância desta
ferramenta para o compartilhamento de dados, permitindo que informações sejam
transmitidas de um lugar para outro, rompendo barreiras de tempo e espaço. Da mesma forma
que seus recursos ultrapassam as fronteiras geográficas, as fronteiras entre as organizações
também se “diluem” e a informação passa a ter valor inestimável. Porém, é necessário que ela
se apresente de forma sistematizada e organizada para disponibilidade e uso (DIAS;
BELLUZO, 2003, p. 23).
As corporações, percebendo que poderiam fazer uso das facilidades das tecnologias
aplicadas à Internet, iniciaram o desenvolvimento de suas webs internas como ferramenta para
o compartimento das informações de seu interesse, sejam estas internas ou externas às
corporações.
Segundo Benett (1997, p. 24), o desenvolvimento das webs internas deu-se devido aos
problemas de distribuição de documentos e dados e à necessidade de aprimorar a capacidade
de uso de software para a dinamização de treinamentos de usuários. Esses sítios internos, por
sua característica privativa, eram chamados de web internas, e posteriormente denominados
Intranets.
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2.2.3 Intranet

O termo Intranet começou a ser usado em meados de 1995 por fornecedores de
produtos de rede para se referirem ao uso, dentro das corporações, de tecnologias projetadas
para a comunicação por computador entre empresas. (BENETT, 1997).
Segundo Freitas, Quintanilla e Nogueira (2004, p.18) uma Intranet consiste

[...] em uma rede privativa de computadores que se baseia nos padrões de
comunicação de dados da Internet pública. [...] As corporações perceberam
que poderiam fazer uso das facilidades e tecnologias aplicadas à Internet e
iniciaram o desenvolvimento de suas webs internas como ferramenta para o
compartilhamento das informações internas ou externas de interesse das
corporações.

Além de incorporar toda a tecnologia Internet, as Intranets podem utilizar a estrutura de
comunicação de dados da própria rede pública para se comunicar com filiais ou com qualquer
empresa conectada à grande rede. Dentro dos limites da empresa, tudo o que circula em
forma de papel pode ser colocado na Intranet de forma simples e objetiva: desde manuais e
políticas de procedimento até informações de marketing, catálogos de venda de produtos,
recursos humanos e catálogos telefônicos. Tudo baseado na estrutura de Hipertexto,
interligados por links.
Baseados no protocolo IP que se caracteriza pelo uso das tecnologias World Wide Web
no ambiente privativo da empresa, as Intranets são compostas por um servidor Web
corporativo, torna-se disponível para os usuários através de uma rede interna ou acesso
discado privativo, fornecendo assim uma variedade de informações por meio de um único
paginador (browser) Web. (CARVALHO, 2006).
Nesse cenário, podemos observar também o conceito de Extranet, nome dado a um
conjunto de Intranets interligadas através da Internet. A Extranet, segundo Medeiros et al.
(1998), é uma rede de negócios que une empresas parceiras por meio de suas Intranets
utilizando os padrões abertos da Internet. Esses parceiros não precisam ter o mesmo tipo de
computador (hardware), sistema operacional, gerenciadores de bancos de dados (software) ou
browser para navegação.
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Quando uma empresa se conecta à Internet, todos os seus funcionários podem,
confortavelmente e ao mesmo tempo, acessar a Internet. Da mesma forma, qualquer pessoa ou
empresa conectada à Internet pode também acessar os dados da empresa em questão,
incluindo seus clientes e concorrentes. Surge, portanto, a necessidade de controlar o acesso à
rede de dados, separando o que se deseja que seja público do que se quer manter sob acesso
restrito.
Nesse sentido, a confidencialidade dos dados da empresa é de extrema relevância num
projeto de Intranet, o qual deve estar em conformidade com a política de Segurança da
informação da corporação. A segurança da Informação, um conceito relativamente novo no
campo da informática, refere-se à proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar
o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São características básicas da
segurança da informação os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos
dados, não estando essa segurança restrita somente a sistemas computacionais, informações
eletrônicas ou sistemas de armazenamento. (MARCIANO, 2006).
Num projeto Intranet, a proteção ou restrição de acesso aos dados é vital e é feita
principalmente pelo mecanismo ou ferramenta conhecido como FireWall (do inglês cortafogos). O FireWall é uma combinação de Hardware e Software, com características tais como
filtros de endereçamento, isolação rede local versus rede remota, criptografia e autenticação,
entre outras. Pode ser implementado parcialmente em roteadores, ou em sua totalidade em
microcomputadores e até mesmo equipamentos dedicados. (MENDES, 2008).
Com a evolução e a criação de novas tecnologias para o desenvolvimento de
aplicações web, começaram a ser desenvolvidas Intranets mais elaboradas que proporcionam
recursos mais organizados em termos de usabilidade, manutenção e razoável integração com
sistemas, porém ainda com grande quantidade de páginas dispersas e dificuldade de
atualização. Estas eram consideradas Intranets de segunda geração.
Marcus e Watters (2002, apud CARVALHO, 2006) propõem a classificação da
evolução das intranets nos três seguintes níveis:
 Intranet de publicação ou de primeira geração: caracterizada por um modelo de
publicação de sentido único, em que o conteúdo é submetido a um webmaster que
gerencia a intranet. Esse modelo aplica-se melhor às informações mais estáticas e
administrativas, como listas de ramais internos, materiais de treinamento,
procedimentos internos, benefícios médicos e informações do gênero;
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 Intranet colaborativa ou de segunda geração: integrada com sistemas de correio
eletrônico e softwares de gerenciamento de projetos. O foco do uso da intranet reside
na colaboração de profissionais que trabalham nos mesmos projetos, compartilhando
informações entre si;
 Intranet de última geração: integrada aos processos de negócio e bancos de dados
corporativos. Não existe mais o papel do webmaster como intermediário, pois existe
um workflow para a publicação do conteúdo. Nesse nível, as intranets apresentam
recursos avançados de busca e personalização.

Atualmente, a evolução das Intranets encontra-se no estágio conhecido como Intranets
de Terceira geração ou Portais corporativos. Estas incorporam tecnologias mais avançadas e
caracterizam-se pela implementação de comunidades virtuais, agregando conceitos de Gestão
do conhecimento e Portais. (FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA, 2004).

2.2.4 Portais de Conhecimento Corporativo

O termo Portal em relação à Internet começou a ser utilizado para definir os portais de
pesquisa, como Yahoo e Altavista. Depois, com a expansão da Internet e rápida evolução
tecnológica, os provedores de acesso à Internet passaram a oferecer conteúdo para seus
assinantes, na tentativa de ter algum diferencial.
Esses tipos de portais são classificados na literatura como Portais públicos. O portal
público, segundo Dias (2001) também denominado portal Internet, portal web ou portal de
consumidores, provê ao consumidor uma única interface à imensa rede de servidores que
compõem a Internet. Caracteriza-se por atender a um público geral de usuários da Internet,
través de um canal de comunicação virtual, que estabelece um relacionamento unidirecional
com seus visitantes e constitui uma mídia adicional para o marketing de produtos.
Segundo Freitas, Quintanilla e Nogueira (2004), os Portais web, como são chamados,
surgiram da evolução natural dos sites de busca, conhecidos como máquinas de busca. O
objetivo inicial desses sites era facilitar a localização das informações na WWW, utilizandose de pesquisas booleanas e navegação associativa entre links. O passo seguinte dessa
evolução foi a inclusão de outras funções, como aplicações dos conceitos de comunidade
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virtual e suas listas de discussão, chats em tempo real, uso dos recursos de personalização dos
sites de busca e acesso a conteúdos especializados e comerciais.
Para os referidos autores, esses portais são considerados Portais Horizontais, pois
possuem conteúdos de várias áreas. Outro modelo é o Portal vertical, que apresenta o
conteúdo especializado e direcionado a um público com necessidades informacionais
específicas.
A denominação Portal corporativo serve para definir o conjunto de ferramentas que
utiliza metadados e a linguagem XML para integrar dados não estruturados aos dados
estruturados dos bancos de dados institucionais, fornecendo acesso às informações a partir de
uma interface individualizada, disponível na rede hipertextual corporativa – Intranet que
estende sua aplicação à Intranet, e se constitui em um único portal de acesso a todos os
recursos de informação e conhecimento em uma instituição. (DIAS, 2001).
Segundo Angeloni, Teixeira e Reis (2008), através do Portal, o inter-relacionamento
de processos de uma corporação é mapeado e integrado, possibilitando que as informações e
interdependências de atividades se cruzem. Através dele, o relacionamento com o cliente é
facilitado, e o controle integrado das atividades da empresa promove a interoperabilidade do
sistema.
Na literatura, encontram-se diversas categorizações e tipos de portais. Murray (1999)
distingue os portais corporativos em quatro tipos: Portais de informação, Portais Cooperantes,
Portais especialistas e Portais do conhecimento.
 Portais de informações: São aqueles que somente organizam grande quantidade de
informações e conteúdos, conectando os colaboradores às informações. São baseados
no modelo dos portais de busca e portais públicos;
 Portais cooperativos: São aqueles que provêem acesso às informações e meios de
processamento cooperativo, congregam características dos portais de negócios aliadas
a informações geradas por indivíduos ou comunidades internas ou externas à
organização;
 Portais especialistas: Se assemelham as funções dos Portais Cooperativos, porém
servem para conectar pessoas às informações de acordo com suas experiências e
interesses específicos.
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 Portais de Conhecimento: são capazes de conciliar todas as características dos
anteriores, com enfoque em atender às necessidades das organizações, auxiliam na
tomada de decisão, suportam ferramentas de colaboração, e contribuem para a gestão
dos ativos de conhecimento.
Todos os modelos citados possuem similaridades quanto aos objetivos principais,
porém quanto aos benefícios, destaca-se o portal de conhecimento. Segundo Freitas,
Quintanilla e Nogueira (2004), esta modalidade de portal caracteriza-se pela convergência
entre todos os modelos apresentados, oferecendo vasto conteúdo exclusivo, ferramentas de
busca avançada, ferramentas de personalização e customização, configurando-se como um
Portal com ênfase na gestão do conhecimento corporativo.
Terra e Gordon (2002) destacam que alguns dos papeis fundamentais dos Portais de
Conhecimento Corporativo na Era de Redes é a orientação externa para gerir os fluxos de
conhecimento e informação, fomentando conexões significativas dentro e fora dos limites da
organização. Os portais devem ser considerados como o único ponto de contato para todas as
fontes diárias de informação e aplicações relevantes de software, base tecnológica esta que
serve para diminuir a sobrecarga de Informações.
Neste sentido devem-se observar algumas características relevantes dos portais
apresentados por Terra e Gordon (2002), que demonstram a relevância dos portais para a
descoberta e colaboração do conhecimento:
Quanto à taxonomia - Para simplificar as buscas e a navegação, facilitando os
processos de avaliação, organização, eliminação, arquivamento de informações e também
fornecer apoio aos usuários, as organizações necessitam desenvolver estruturas de informação
que façam sentido para seus próprios negócios e suas comunidades específicas que utilizam o
sistema. Desta forma, a categorização da informação ou taxonomia, é considerada uma
atividade fundamental, pois auxiliam na busca futura de um documento indexado na base. O
processo de indexação é um passo importante para assegurar que os mecanismos de busca
encontrarão os documentos solicitados de maneira rápida e eficiente, e para distribuir os
documentos segundo as necessidades de informação da clientela. (TERRA; GORDON, 2002;
FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA, 2004)
Quanto às ferramentas de busca- Para a consolidação de todos os processos acima,
os PdCCs dispõem de mecanismos de buscas eficientes, que permitem a localização de um
documento importante, fornecendo os resultados mais relevantes no menor tempo possível.
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Os sistemas de busca em sua maioria apresentam mecanismos de busca avançados, como por
exemplo, o uso de operadores booleanos permitindo a combinação de termos, buscas por
palavras-chave ou frase exata, buscas com inferência bayesiana baseados na freqüência com
que as palavras selecionadas aparecem em cada documento, buscas conceituais (thesaurus),
dentre outros.
Quanto à customização e personalização - A personalização é uma característica
peculiar dos PdCCs, permitindo que os empregados independente de sua localização e meio
de acesso, personalizem seus acessos a um grande volume de informações armazenadas nos
diversos bancos de dados corporativos e formatos digitais. Esse recurso permite que o
individue esteja claramente vinculado aos processos e objetivos específicos dos negócios nos
quais opera a empresa.
O Grande diferencial observado em sua arquitetura é a possibilidade de customização,
em que o usuário define como visualizar suas páginas no portal, destacam-se as soluções mais
intuitivas, por permitirem que o acesso a informações em ambientes mais relevantes e
contextualizados.
Quanto ao gerenciamento de conteúdo - Uma característica importante neste nível é
a iniciativa de descentralizar e delegar poder para que os funcionários possam facilmente
incluir informações e conhecimento no sistema, e tê-los eficientemente e rapidamente
distribuídos para grupos específicos, toda a empresa e até mesmo clientes permitindo a
colaboração. Esses processos incluem a criação, publicação, o reuso e armazenamento de
conteúdo, utilizando as implementações de um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo SGC, mencionados anteriormente, a exemplo da GED.
Segundo Terra e Gordon (2002) os SGCs podem também ser integrados com
aplicações eletrônicas de workflow e outras ferramentas de colaboração e gerenciamento de
projeto, seguindo os processos nesta seqüência: criação de documentos, revisão de
documentos, inclusão de metadados e controle de qualidade, publicação, revisão periódica,
arquivamento e eliminação dos documentos. Eles estão descritos na figura
Quanto às ferramentas de colaboração – Algumas das ferramentas mais sofisticadas
de ambiente digital de trabalho fornecem uma integração fácil de informações e dados
estruturados e não-estruturados, através de ferramentas síncronas e assíncronas de groupware,
ferramentas de comunidades, comunicações e discussões baseadas na web (TERRA;
GORDON, 2002). Neste sentido, essas ferramentas ajudam a codificar parte do conhecimento
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tácito desenvolvido em qualquer empresa, aumentam a colaboração indireta, para que os
indivíduos encontrem, compartilhem informações e opiniões, e façam apresentações, ou até
tomem decisões colaborativas em tempo real. (ANGELONI; TEIXEIRA; REIS, 2008).
As ferramentas síncronas (sistemas eletrônicos de reuniões, vídeo conferências e
ferramentas de chat) permitem que duas ou mais pessoas trabalhem em conjunto ao mesmo
tempo, independentemente de estarem juntas no mesmo lugar ou em lugares diferentes. As
ferramentas assíncronas permitem que as pessoas trabalhem juntas em momentos diferentes
(e-mail, repositórios de conhecimentos, fóruns de discussão, sistemas de gerenciamento de
conteúdo e documentos e ferramentas de workflow). As ferramentas assíncronas são
particularmente úteis para indivíduos que têm agendas intensas e participam em muitos
projetos.
Para que esse conjunto e funcionalidades apóiem a Gestão do conhecimento, é
necessário desenvolver uma arquitetura de PdCCs, que forneçam soluções eficientes para
melhorar a eficiência dos processos organizacionais e gestão da informação. Basicamente sua
arquitetura deve ajudar os funcionários a encontrar informações relevantes e fontes de
conhecimento, codificar e publicar seus conhecimentos e colaborar on-line.
Estas ferramentas estão sendo implementada em organizações dos mais variados
portes para a integração e disseminação de informações valiosas; suporte a colaboração de
equipes e parceiros; e de forma crescente, para melhor atender aos clientes da organização,
levando-se em consideração necessidades específicas de usuários, departamentos, unidades de
negócio, processos, temas estratégicos, projetos, comunidades etc. (TERRA; GORDON
2002).
É neste contexto que se inserem os portais corporativos. Eles representam, em suas
implementações de maior êxito, não apenas uma classe de tecnologias, mas também uma
postura, abordagem e conjunto de políticas e regras para gerenciar a informação. Os Portais
Corporativos potencializam a captura e o compartilhamento do conhecimento, visto que
fornecem os meios necessários para que as empresas superem alguns dos principais desafios
que enfrentam em um ambiente pré-web.
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2.2.6 Colaboração das ferramentas tecnológicas para a gestão do conhecimento
O capítulo apresentou as diversas ferramentas tecnológicas, e suas funcionalidades,
que podem ser livremente integradas às práticas de gestão do conhecimento organizacional.
Percebeu-se também uma evolução dos recursos tecnológicos, inicialmente caracterizados
pela aplicação em softwares, e posteriormente incorporados a rede mundial de computadores
Internet, e seus derivados, Intranet e Portais corporativos. Ainda observamos uma nova
característica conceitual atribuída à evolução dos recursos e funcionalidades da Internet,
denominada Web 2.0, que expressa o seu verdadeiro potencial como plataforma de aplicações
para o provimento de serviços e conteúdos interativos.
Foi possível identificar conceitos distintos, semelhanças principalmente na
arquitetura, e suas diferenças quanto aos níveis de sofisticação tecnológica de cada recurso. A
revisão colaborou para que fossem identificadas as nuances dos recursos tecnológicos que
apóiam o processo de criação e colaboração do conhecimento fundido na organização, no
âmbito dos recursos destinados a aplicação em softwares, destacam-se as ferramentas que
colaboram com a geração, codificação e transferência de conhecimento, dispostas de maneira
resumida no quadro seguinte:
Categoria de

Processos Baseados no

Conhecimentos

Áreas dos conceitos

softwares

conhecimento

Envolvidos

usados nos softwares

Sistemas de GED

Sistemas de Workflow

Sistemas de groupware

Business Intelligence

Data Warehousing

Data mining

Codificação e
transferência
Codificação e
transferência
Geração codificação e
transferência
Codificação e
transferência
Geração, codificação e
transferência
Codificação e
transferência

Explícito

Ciência da Informação

Explícito e tácito

Organização e Métodos
CSCW (Trabalho

Explícito e tácito

cooperativo apoiado
por Computador)

Explícito

Banco de dados

Explícito

Banco de dados

Explícito

Quadro 03 – Resumo da Tipologia de ferramentas para GC
Fonte: Adaptação do modelo de Carvalho (2000)

Banco de dados e
Inteligência Artificial
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Analisando a contribuição das ferramentas fundamentadas na rede mundial de
computadores, verifica-se que a grande vantagem para sua utilização nas empresas se deve a
característica interativa que possui, colaborando com a interoperabilidade entre unidades de
negócios, numa perspectiva da comunicação multidimensional, ou seja, de “muitos para
muitos”. Atribui-se a essa nova possibilidade de comunicação, as Internet, Intranets e aos
Portais corporativos.
As abordagens teóricas revelam que esses recursos são ferramentas fundamentais nos
processos de interação dos indivíduos, que contribui principalmente, para conversão de
conhecimentos tácitos /explícitos e explícitos/tácitos. Neste sentido, apresentaremos o caráter
relacional desses tipos de conhecimentos, e os recursos utilizados como apoio a GC,
apresentados no quadro.

Conversão de Conhecimento PARA Tácito
Interação Individual

DE Tácito
Interação Face a Face

Socialização – Originando
(compartilhamento de
conhecimento entre indivíduos)




DE Explícito
Interação Virtual

Portais
Internet
Plataforma Web 2.0

Internalização – Internalizando
(Fazendo conhecimento tácito em
explicito novamente)



Ferramentas de Apoio à
Inovação
Plataforma Web 2.0

PARA Explícito
Interação Coletiva
Externalização – Conversando
(Conversar em grupo para
formar um conceito)





Groupware / Portais
Workflow
Bases Intelig. Conhec.
Plataforma Web 2.0

Combinação – Documentando
(Convertendo o conhecimento no
formato de conhecimento
explicito)





Intranet / Extranet e
Portais
GED / Intelig. Comp.
Business Intelligence.
Plataforma Web 2.0

Quando 04 – Suporte da Tecnologia de Informação à conversão do conhecimento
Fonte: Adaptação do Modelo de Carvalho (2000)

A figura anterior, tenta de uma forma resumida identificar as principais tecnologias de
informação que contribuem para a conversão do conhecimento, em que:
Tácito para Tácito: Também designado de socialização, é o processo em que se reúnem os
indivíduos em comunidades para discutir uma determinada área do conhecimento.
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Atualmente, este processo tem sido muito utilizado por pesquisadores, professores e
profissionais com interesses de atualizações rápidas e eficientes. Muitas destas comunidades
são criadas virtualmente através do uso da Internet, como por exemplo, através do serviço dos
grupos de discussão. Diversos portais foram criados para permitir a rápida disseminação
desses conhecimentos. Dentro das organizações já existe um movimento muito grande para
que comunidades semelhantes sejam criadas e permitam que funcionários, clientes e
fornecedores abram linhas de discussões que permitam a redução do ciclo de
desenvolvimento de produtos, bem como, da solução de problemas.
Tácito para Explicito: denominado Memória Organizacional, é o processo de exteriorização
de conhecimentos que procura, através de um mapeamento da organização, estabelecer quais
são os conhecimentos existentes na empresa, sejam eles individuais ou coletivos. Este
processo assemelha-se muito ao processo de padronização existente nos movimentos de
qualidade total. A grande diferença está no fato de que, no caso da gestão do conhecimento
não há procura de certificação. A ênfase está em disponibilizar os diversos conhecimentos
existentes para todos os elementos da organização. Este mapeamento é realizado com dois
focos: Pessoas (o que elas sabem e o que elas precisam saber) e em Processos (como são,
como funcionam e quem sabe sobre eles).
Explícito para Explícito: São os conhecimentos existentes nos sistemas, manuais e
documentações da organização. Muitas vezes, as organizações possuem quantidades enormes
de informação guardadas nos seus sistemas de informação. No entanto, a organização passa
por um período desgastante de falta de conhecimento. A maioria das empresas tem usado os
sistemas de informação apenas para acelerar o processamento dos dados. No momento em
que as empresas passarem a converter estes dados em informações os seus processos de
decisão passarão a ser mais ágeis. A adoção de tecnologias que permitam que as informações
existentes tornem-se conhecimentos que possam ser utilizados pelos dirigentes da empresa, é
fundamental num processo de Gestão do Conhecimento. Estes conhecimentos representam
factores decisivos em processos de decisão estratégica. Ferramentas tecnológicas como
Business Intelligence, DataWarehouse, Data Mining, WorkFlow, entre outros são hoje as
mais utilizadas pelos especialistas em tecnologias.
Explícito para Tácito: Concentra-se numa única prática: formação. Com base no mapeamento
da organização, em ferramentas tecnológicas de informação e em ferramentas de solução de
problemas, podem determinar que conhecimentos são necessários para a organização, quais as
prioridades, quem são os profissionais habilitados e quais a habilitar para que se crie um

67

processo intenso de formação dentro de cada organização. Com a formação, os indivíduos
transformarão os novos conhecimentos explícitos apresentados e farão uma compreensão com
base nas suas experiências, crenças, valores, entre outros, transformando-os novamente em
conhecimentos tácitos.

Considerações sobre o quadro:


Forte concentração nos processos de Externalização e de Combinação



Não existe uma melhor categoria de ferramenta de GC



Convergência de funcionalidades rumo aos Portais do Conhecimento que utilizam
tecnologias características da Web 2.0



A Plataforma Web 2.0 está presente em todos os formatos e processos de conversão de
conhecimento, pois na Web 2.0 os softwares funcionam pela Internet, não somente
instalados no computador local, de forma que vários programas podem se integrar
formando uma grande plataforma.



A Web 2.0 permitindo que usuários conectados compartilhem, distribuam,
comuniquem, criem, colaborem conhecimento, condicionando a Inteligência coletiva
plena.



A tecnologia de informação é apenas parte de todo o processo



O Conhecimento Explícito refere-se a algo que possa estar documentado, arquivado
ou codificado, habitualmente recorrendo a Tecnologias de Informação (patentes,
planos de negócio, pesquisas de mercado, listas de clientes, etc.).



O Conhecimento Tácito já tem a ver com o know-how das pessoas envolvidas. O
desafio está em conseguir reconhecer, gerar, partilhar e gerir essa inteligência. A
função da Tecnologia de Informação aqui está na partilha da Informação através de
ferramentas de comunicação.



A tecnologia tem um papel importante na gestão do conhecimento explícito, enquanto
o seu papel na gestão do conhecimento tácito vai recair no suporte ao intercâmbio de
conhecimento entre pessoas. Adicionalmente, a tecnologia vai assumir a maioria do
trabalho de rotina, libertando as pessoas para as atividades orientadas ao
conhecimento, que naturalmente requerem inteligência humana.
Isto posto, a revisão teórica colaborou para que houvesse um entendimento quanto às

possibilidades de utilização das TI, aqui mencionadas, nos processos que governam a gestão
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do conhecimento. Além disso, contribuiu para a construção e fundamentação dos indicadores
utilizados para a coleta de dados e posterior análise.
As redes de franquias se destacam por apresentar prerrogativas que contribuem para a
construção de um modelo de Gestão do Conhecimento baseado no uso de TIs com vistas em
melhorar os processos de comunicação em negócios. Neste sentido, os fundamentos teóricos
que seguem pretendem também destacar os conceitos e características do setor de franquias
no Brasil, e a viabilidade da aplicação de modelos de gestão do conhecimento e uso de TIs no
referido setor.
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2.3 GESTÃO DE REDES DE FRANQUIAS

A gestão em rede para o setor de franquias constitui uma configuração de
relacionamento empresarial para a expansão de negócios. Diferentemente da concepção de
redes de empresas em que os envolvidos compartilham custos, conhecimentos, competências,
etc., esse relacionamento nada mais é que uma estratégia, podendo se resumir à distribuição
de um produto ou serviço concedido a outrem para comercialização, ou o relacionamento
dinâmico observado nas franquias de última geração, em que as partes compartilham decisões
e participam do planejamento estratégico (PAIVA, 2005).
Nesse sentido a concepção de rede restringe-se ao conjunto de empresas (matrizes e
filias) que compartilham uma marca e seu pacote de produtos e serviços. Apesar dessa
distinção, é possível encontrar nessas empresas algumas características que incorporam o
sentido de redes como uma teia, uma organização.
Segundo Castells (2008), as empresas que não aderirem a essa nova configuração em
rede dificilmente continuarão a existir, pois oportunidades são geradas a toda hora dentro das
redes. O autor também ressalta que a configuração empresarial em rede, característica da
economia informacional, é viabilizada pelo avanço tecnológico:

[...] a experiência histórica recente já oferece algumas das respostas sobre a
novas formas organizacionais da economia informacional. [...] As redes são
e serão os componentes fundamentais das organizações. E são capazes de
formar-se e expandir-se por todas as avenidas e becos da economia global
porque contam com o poder da informação propiciado pelo novo paradigma
tecnológico. (CASTELLS, 2008, p.188).

As redes de empresas encontram nas novas tecnologias de informação e comunicação
um importante aliado, pois seus recursos facilitam os processos de colaboração e integração
de tarefas, promovendo a expansão desse novo modelo empresarial. Corroborando esse
aspecto, Ricardo Young, ex-presidente da Associação Brasileira de Franchising - ABF, afirma
que a idéia de rede de empresas utiliza algumas idéias presentes na informática:

O conceito de gestão em rede é muito novo. Ele empresta da informática
vários princípios, como o de que uma rede é mais eficiente do que uma soma
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de unidades de negócios. Ao mesmo tempo, soma-se a esse princípio a
questão da inteligência empresarial, que é a forma através da qual a
informação é disseminada e assimilada numa dada empresa. (ABF, 2001,
p.16)

Devido à sua formação em rede, as empresas necessitam de uma gestão moderna,
diferente do estilo tradicional de administrar. Na organização em rede, as informações e
decisões devem ter fluidez rápida e dinâmica. Valores como hierarquização, autoritarismo,
burocracia não combinam com a natureza das organizações em rede. Diante da gama de
possibilidades para formação de rede de empresas, destaca-se o sistema de franquia, estratégia
empresarial adotada como alternativa para a comercialização e distribuição de produtos ou
serviços em diversos mercados. Na próxima seção, se inicia a abordagem teórica conceitual
do sistema franchising, bem como sua evolução histórica.

2.3.1 Franchising: conceitos e características

O Sistema Franchising começou na Europa de modo rudimentar, porém se
popularizou nos Estados Unidos ao longo do último século. Segundo Schneider et al. (1991),
a idéia básica do sistema era permitir a uma empresa aumentar o número de pontos-de-venda
de sua marca sem que, com isso, tivesse de financiar, com capital próprio, a expansão
desejada.
De acordo com Leite (1991), a origem do termo franchising remota da idade média,
quando foram estabelecidas as cidades francas, ou seja, cidades livres. Na Idade Média,
franchise era o direito ou privilégio que garantia certas liberdades ou autonomias, tanto a
cidades ou países, como aos seus cidadãos. Na época do feudalismo, uma cidade „franca‟ era
aquela que obtinha dispensa permanente de pagar tributo ao rei ou ao senhor da região e cujos
habitantes tinham direito à livre circulação. Mas a idéia de „direito‟ tem mais a ver com o
sentido em que o termo passou, desde cedo, a ser empregado: „liberdade de servidão‟ ou
„dispensa de servidão‟ (CHERTO, 1991).
Segundo Cherto (1991), na língua inglesa o termo franchise apresenta dois
significados. A palavra em si mesma significa, juridicamente, direito. Um direito que alguém
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adquire, de fazer algo, por autorização ou concessão de outrem. Em sua origem do francês,
seu significado era ligeiramente diverso.
Pelo que se conhece da história econômica universal, a evolução do franchising
sofreu transformações durante séculos até chegar ao conceito moderno do Business Format
Franchising que, em interpretação livre, Leite (1991) chama de Sistema de Franquia
Formatada.
Leite (1991, p. 26) também faz a descrição de definições dos termos utilizados:
 Franchising – “Genericamente, significa o ato de franquear ou, se quiserem
uma tradução literal, adotem franqueamento”. O autor utiliza o termo em
inglês, pois, segundo ele, sua tradução não revela a idéia e não tem a
sonoridade desejada, podendo levar a um entendimento diverso.
 Franqueador – “O conceito exato de franqueador indica aquele que outorga,
ou que concede o direito de uso de sua marca a outrem”.
 Franqueado – “[...] indica aquele que recebe a outorga, ou melhor dizendo,
aquele que recebe a licença ou a concessão do direito de uso da marca”.
 Franquia – “Denomina o sistema como um todo. Utilizamos franquia para
designar a tipologia adotada como um sistema de distribuição avançado.
O conceito mais bem aceito, observado em toda a literatura, define franchising como
um acordo contratual entre duas empresas independentes em que o franqueador cede ao
franqueado o direito de comercializar produtos e serviços utilizando as marcas de sua
propriedade em uma determinada localidade e por um período de tempo determinado.
O franchising pode ser basicamente encarado sob dois pontos de vista, a saber, do
franqueador e do franqueado. Para o franqueador, o franchising permite a expansão de um
conceito e uma forma de operação de uma unidade particular para uma rede de
estabelecimentos presentes em diversos lugares e oferecendo uma gama importante de
produtos ou serviços. O franqueado adquire a oportunidade de guiar economias de escala na
produção, na distribuição e na publicidade. Além disso, aproveita a notoriedade da marca
registrada e uma contínua assistência técnica e administrativa. (BERNARD, 1993).
A evolução dos conceitos de franquias partiu do que a literatura denomina de
franchising de primeira geração, até sua forma mais atual, franchising de quarta geração. O
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conceito evoluiu de uma geração quase artesanal, para um conceito baseado no trabalho em
grupo.
O franchising de primeira geração é a mais simples e antiga estrutura do setor. Tratase de um processo de distribuição associado a um produto ou a uma linha de serviço de uma
empresa. Nessa abordagem, uma empresa fornece um produto ou uma linha de produtos para
outra empresa que os vende para os consumidores finais. O contrato de suprimento é
extremamente superficial, se comparado aos contratos das gerações seguintes. (PLÁ, 2001).
As características das franquias dessa geração são apresentadas no quadro 05.

Franquia de Primeira Geração
Tipo de Concessão
Nível de Profissionalização
Tendência de Mercado
Grau de Risco
Liberdade de Ação para o
Franqueado
Contrato
Investimentos do Franqueador
Tipos de
Assistência/Consultoria

Produto/serviço e marca
Baixo
Tende a desaparecer
Oferece muitos riscos de ambas as partes.
Grande

É raro um contrato entre as partes
Poucos
Falta assistência na operação do negócio
e na tecnologia de rede
Pode oferecer apenas o know-how de
Experiência Piloto
uma única experiência piloto de
comercialização
Quadro 05 – Características das Franquias de Primeira Geração
Fonte: SEBRAE. Estágios de Franquias. 2004. Disponível em:<
http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/tdn/tdn_fra_est.asp>. Acesso em: 16 jan. 2010.

Nessa primeira geração, o franchising é entendido como um canal de distribuição em
que o franqueador apenas se compromete a fornecer o produto em pontos de venda que não
compartilham do mesmo nome, ou seja, a mesma marca do franqueador. Um exemplo dessa
primeira geração são as concessionárias de automóveis. (SCHNEIDER et al., 1991).
No franchising de segunda geração, a franquia, além de distribuir o produto com
exclusividade de fornecimento, também leva a marca de tal fabricante. Como exemplo dessa
geração, tem-se os distribuidores de petróleo ou postos de gasolina. Vale ressaltar que a
padronização é restrita aos produtos e marcas, não abrangendo assistência do franqueador
quanto aos serviços ou treinamentos. Segue algumas características das franquias de segunda
geração no quadro 06.

73

Franquia de Segunda Geração
Tipo de Concessão
Nível de Profissionalização
Tendência de Mercado
Grau de Risco
Liberdade de Ação para o
Franqueado
Contrato
Investimentos do Franqueador
Tipos de
Assistência/Consultoria

Produto/serviço e marca. Revenda ou distribuição
exclusiva
Baixo/Médio.
Pouca duração.
Oferece alguns riscos de ambas as partes.
Médio/Grande.

É eventual um contrato entre as partes.
Alguns.
Pouca assistência na operação do negócio e na
tecnologia de rede.
Pode oferecer apenas o know-how de uma única,
ou de algumas experiências piloto de
comercialização. Normalmente, só o primeiro
Experiência Piloto
franqueado, se for bem sucedido, serve como
modelo. Exemplo: Corretores de Franquias, sem
manuais de informação ou sem contratos
específicos da modalidade de franquia.
Quadro 06 – Características das Franquias de Segunda Geração
Fonte: SEBRAE. Estágios de Franquias. 2004. Disponível em:<
http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/tdn/tdn_fra_est.asp>. Acesso em: 16 jan. 2010.

No franchising de terceira geração, conhecido como Business format franchising BFF, é o mais conhecido e utilizado atualmente. Nesse sistema, a padronização evolui da
exclusividade de fornecimento e da marca para um nível de negócio formatado. De acordo
com Plá (2001), o franqueador passa a fornecer um composto de produtos, serviços e
tecnologia altamente desenvolvidos e padronizados, auxilia o franqueado na escolha do ponto,
dispõe de programa de treinamento gerencial para os franqueados e treinamento operacional
para os funcionários, serviços de propaganda e assistência técnica de vendas e promoções. Os
franqueados são capazes de administrar suas unidades e operacionalizar suas atividades
produtivas, seguindo os conceitos da rede. Algumas características das franquias de terceira
geração são observadas no quadro 07. São exemplo as franquias de fast food, as escolas de
idiomas em geral e as redes de beleza, estética e saúde.
Franquia de Terceira Geração
Produto/serviço e marca. Revenda ou
Tipo de Concessão
distribuição exclusiva
Nível de Profissionalização
Médio.
Tendência de Mercado
Tende a permanecer, a médio prazo.
Oferece grau médio de riscos em ambas as
Grau de Risco
partes.
Liberdade de Ação para o
Menor liberdade ao franqueado. Maior
Franqueado
controle pelo Franqueador.
Contrato
É normal um contrato entre as partes
Investimentos do Franqueador
Médios.

(Continua)
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Tipos de
Assistência/Consultoria

Avanço na assistência na operação do
negócio e na tecnologia de rede.

Pode oferecer planejamento e experiência
de várias unidades piloto. Busca maior
controle de gestão das unidades
Quadro 07 – Características das Franquias de Terceira Geração
Fonte: SEBRAE. Estágios de Franquias. 2004. Disponível em:<
http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/tdn/tdn_fra_est.asp>. Acesso em: 16 jan. 2010.
Experiência Piloto

O Learning Network Franchising - LNF é o novo conceito de franquia, denominada
franquia de quarta geração. Esse novo conceito está baseado em uma relação de rede,
confiança e troca de informações constantes entre as partes. Nesse sentido, o franqueado passa
a fazer parte do planejamento estratégico da rede, das atividades de tomada de decisão, e do
desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologia.
Enquanto no sistema BFF o conhecimento explícito é mais utilizado na troca de
informações a partir de manual do franqueado, o sistema LNF valoriza o conhecimento tácito,
pela troca de experiências e know-how, e caracteriza-se pelo estreitamento das relações entre
franqueador e franqueado, principalmente na interação e compartilhamento de conhecimento,
diminuindo a importância do contrato e aumentando a importância do relacionamento interno
entre os agentes. O quadro 08 apresenta algumas características das franquias de quarta
geração. Como exemplos deste segmento destacam-se o China in Box e Spoleto.

Tipo de Concessão
Nível de Profissionalização
Tendência de Mercado
Grau de Risco
Liberdade de Ação para o
Franqueado
Contrato
Investimentos do
Franqueador

Franquia de Quarta Geração
Produto/serviço e marca. Revenda ou distribuição
exclusiva. Operação Comercial do Negócio
Alto
Em alta
Oferece pouco risco de ambas as partes.
Pequena
Há sempre um contrato entre as partes.
Muito investimento em qualidade da rede.

Grande assistência na operação do negócio e na
tecnologia de rede. Muita assistência em Planos
Estratégicos de Marketing, com Terceirização de
Serviços Especializados em Franquias.
Grande assistência na operação do negócio e na
tecnologia de rede. Muita assistência em Planos
Experiência Piloto
Estratégicos de Marketing, com Terceirização de
Serviços Especializados em Franquias.
Quadro 08 – Características das Franquias de Quarta Geração
Fonte: SEBRAE. Estágios de Franquias. 2004. Disponível em:<
http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/tdn/tdn_fra_est.asp>. Acesso em: 16 jan. 2010.
Tipos de
Assistência/Consultoria
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2.3.2 Característica do setor no Brasil

O Sistema Brasileiro de Franchising é, atualmente, o mais importante da América
Latina, e o quarto maior do mundo, muito à frente de algumas das economias emergentes do
planeta, como Rússia, Índia e China.
Sua origem no Brasil é fruto do processo de consolidação da formatação de grandes
redes de lojas, em 1940, caracterizadas por oferecer o mesmo produto, em condições de
pagamento semelhantes, aos consumidores de pontos diferentes de uma mesma cidade. Mais
adiante, em 1970, os Shopping Centers do país protagonizaram o crescimento deste setor,
passando a oferecer ao consumidor uma enorme gama de produtos e serviços concentrados
em um mesmo ponto.
Hoje, as praças de alimentação dos Shopping Centers são um verdadeiro desfile de
franquias. O sistema destaca-se pela grande quantidade de redes de fast-food, escolas de
idiomas e de tecnologia. Um dos fatores interessantes também é que o franchising ultrapassou
as fronteiras do país. Já há dezenas de lojas que vendem chocolate brasileiro nos Estados
Unidos, moda sendo comercializada na Itália, escolas brasileiras de ensino profissionalizante
capacitando jovens na América Central e pontos de venda de produtos naturais em países da
antiga África portuguesa. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING, 2008).
De acordo com os dados da Associação Brasileira de Franchising (2008), entidade
representativa das franquias brasileiras, o sistema é formado por 1.013 redes com mais de
65,5 mil lojas, gerando cerca de 570 mil postos de trabalho. Tamanho crescimento é
observado quando comparado com o Avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 1.
Em 2006, o sistema brasileiro de franquias cresceu 11%, diante de 3,7% do PIB. No
ano anterior, o progresso foi de 13% contra 2,3% de crescimento econômico. A verdade é que
desde 2001 o franchising cresceu mais do que o desempenho econômico do Brasil.
A Associação Brasileira de Franchising anuncia o desempenho do setor de franquia no
Brasil durante o ano de 2008 e constata que a crise financeira internacional não atrapalhou os
planos de crescimento das empresas, tanto no Brasil, como no exterior. Em 2008, o setor
faturou R$ 55 bilhões, 19,5% a mais do que em 2007 e 200 novas empresas adotaram o

1

Segundo os dados da Associação Brasileira de Franquias o faturamento das redes de franquias entre 2001 a
2006 foi maior que a variação do PIB do Brasil (Ver Gráfico 01).
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modelo de franquias como estratégia de crescimento, o que contribuiu muito para o aumento
do faturamento do setor.
Para o estudo de desempenho do setor, a ABF reúne os franqueadores em 12
segmentos. O levantamento utiliza os dados fornecidos pelas redes associadas (cerca de 600
marcas) juntamente com os dados de mercado de todo o ano.

Tabela 01 - Faturamento do Setor de Franchising em 2008 (Valor em Bilhões de R$)

Segmentos
Acessórios Pessoais e Calçados
Alimentação
Educação e Treinamento
Esporte, Saúde, Beleza e Lazer
Fotos, Gráficas e Sinalização
Hotelaria e Turismo
Informática e Eletrônicos
Limpeza e Conservação
Móveis, Decoração, Presentes e Mobiliárias
Negócios, Serviços e Outros Varejos
Veículos
Vestuário

2007
2008 Variação
1,823 2,640
44,8%
7,476 8,971
20,0%
4,713 4,833
2,5%
6,730 8,468
25,8%
1,401 1,438
2,6%
0,915 1,021
11,6%
0,684 0,723
5,7%
0,574 0,566
-1,4%
2,197 2,350
7,0%
14,774 17,894
21,1%
1,837 2,420
31,7%
2,915 3,708
27,2%
46,039 55,032
19,5%

Fonte: Associação Brasileira de Franquias (2009)
Disponível em: <http://www.portaldofranchising.com.br >. Acesso em: 04 jun. 2009

Os segmentos que mais cresceram em 2008 foram Acessórios Pessoais e Calçados
(44,8%), Serviços relacionados a Veículos (31,7%), Vestuário (27,2%) e Esporte, Saúde,
Beleza e Lazer (25,8%). Apenas um segmento apresentou queda no faturamento: Limpeza e
Conservação (-1,4%). A partir da tabela 01, é possível esboçar graficamente o ranking das
franquias por segmentação, como mostra o gráfico 03.
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Gráfico 03 – Ranking do Faturamento por Segmentação
Fonte: Associação Brasileira de Franquias (2009) Disponível em:
<http://www.portaldofranchising.com.br >. Acesso em: 04 jun. 2009.

A Associação Brasileira de Franquias também disponibiliza o ranking das franquias
por número de unidades. Os números, apresentado no quadro 09, revelam que “O Boticário” é
a maior rede de franquias no país, com 2667 unidades, atendendo ao segmento de cosméticos
e perfumaria.
Classificação

Rede

Segmento

Total de Unidades

1ª

O BOTICÁRIO

Cosméticos e Perfumaria

2667

2ª

KUMON

Educação e Treinamento

1555

3ª

WIZARD IDIOMAS

Escolas de Idiomas

1246

4ª

COLCHÕES ORTOBOM

Móveis, Decoração e Presentes

1149

5ª

ESCOLAS FISK

Escolas de Idiomas

966

6ª

L´ACQUA DI FIORI

Cosméticos e Perfumaria

966

7ª

HOKEN

Beleza, Saúde e Produtos Naturais

898

8ª

CCAA

Escolas de Idiomas

805

9ª

MICROLINS

Educação e Treinamento

745

10ª

AM PM MINI MARKET

Negócios, Serviços e Conveniência

725

11ª

BOB´S

Alimentação

659

12ª

JET OIL

Serviços Automotivos

622

13ª

CACAU SHOW

Alimentação

617

14ª

ÁGUA DE CHEIRO

Cosméticos e Perfumaria

580

15ª

MCDONALD´S

Alimentação

549

(Continua)
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16ª

ESTAPAR

Serviços Automotivos

518

17ª

BR MANIA

Negócios, Serviços e Conveniência

517

18ª

CNA

Escolas de Idiomas

480

19ª

DROGARIAS FARMAIS

Beleza, Saúde e Produtos Naturais

470

20ª

CASA DO PÃO DE QUEIJO

Bebidas, Cafés, Doces e Salgados

450

21ª

LOCALIZA RENT A CAR

Serviços Automotivos

408

22ª

YÁZIGI INTERNEXUS

Escolas de Idiomas

402

23ª

VARIG LOG

Negócios, Serviços e Conveniência

304

24ª

HABIB´S

Alimentação

300

25ª

SKILL INGLÊS ESPANHOL

Escolas de Idiomas
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Quadro 09 – Ranking das Franquias por número de unidades.
Fonte: www.portaldofranchising.com.br (25/02/2009)

De acordo com os dados da ABF (2008), o Rio Grande do Norte aparece na quarta
posição no nordeste, em termos de localização das sedes das empresas franqueadores,
representando 1% das redes distribuídas pelo Brasil. Destacam-se no RN os segmentos de
alimentação, protagonizado pelo crescimento das redes de fast-food, as escolas de idiomas, e
educação e treinamento, espalhados por todo estado, sendo sua maior concentração na capital
Natal.

2.3.3 Viabilidade da Gestão do conhecimento para o setor de franquias

Segundo Campora (2006a), o modelo de gestão em redes de franquias está intimamente
relacionado ao conjunto de conhecimentos, processos e sistemas que garantem a estabilidade
e qualidade do modelo de negócio junto aos clientes. Quanto mais organizado, mais simples
será transmitir informações aos franqueados e menor será o custo de controle das operações,
ampliando seu potencial competitivo.
Sendo assim, o modelo de gestão em rede para o setor do franchising preconiza a
necessidade dos franqueadores manterem um gerenciamento integrado sobre os pontos de
venda. Ribeiro (2006) afirma que, quanto mais o franqueador puder contar com ferramentas e
instrumentos, melhor para todos os envolvidos. Essas ferramentas servem, entre outras coisas,
para saber o que de fato ocorre na rede; captar, processar e disseminar as „melhores práticas‟;
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suportar a rede com conhecimentos relevantes; e melhorar a comunicação do franqueador
com seus franqueados.
Essas ferramentas, sem dúvida, remetem ao conjunto de iniciativas e princípios que
regem a gestão do conhecimento. Apesar da pouca literatura sobre o tema, pretende-se
discorrer sobre aspectos da gestão das redes de franquias, alinhando características que
supõem a adoção de práticas de GC.
A primeira característica em questão é próprio modelo de organização em rede, já
abordado no início desta seção. Para assegurar os bons resultados, as redes de franquias
precisam se comunicar, porém a natureza da organização em rede para as franquias supõe
desafios nos processos de comunicação, seja na partilha de informações relevantes e
pertinentes aos processos de negócios, seja na comunicação dos valores e visão estratégica
entre franqueadores e franqueados. A integração da cadeia de valor pode garantir a
excelência dos resultados de vendas e lucratividade, garantindo a manutenção da boa imagem
da marca e o conseqüente sucesso do negócio como um todo.
Para a consecução desses objetivos, o franqueador precisa manter iniciativas como a
construção de central de negociação e atendimento com o objetivo de receber contato do
cliente, levantar necessidades, avaliar situações, encaminhar a solução e acompanhar
resultados. (RIBEIRO, 2006).
Nesse sentido, o conhecimento pode também ser gerado pelas redes informais.
Davenport e Prusak (1998) afirmam que as redes informais são constituídas por comunidades
de possuidores do conhecimento, motivados por interesses comuns, que acabam partilhando
conhecimento e cooperando, podendo gerar novo conhecimento dentro das organizações.
Podem-se considerar os clientes e fornecedores como redes informais, na medida em que o
levantamento de suas necessidades pode auxiliar as redes de franquias a identificar pontos
passíveis de erros, bem como a definição de estratégias capazes de suprir demandas de sua
clientela. Com isso, o caos provocado pela a urgência na resolução de problemas pode
contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários, incentivo a
experimentação, abertura a novas idéias e tecnologias.
Uma outra característica importante é a visão e estratégia das redes de franquias,
responsável por todas as diretrizes do sistema, incluindo expansão, avaliação, formato do
negócio e produtos e serviços disponíveis. Para Terra (2000), a visão estratégica é papel da
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alta gerência, bem como a delimitação do tipo de conhecimento a ser perseguido pela
organização, na definição do foco, competências centrais e áreas de conhecimento.
Plá (2001) afirma que o primeiro passo na formatação do sistema franchising é a
definição do tipo de franquia que será utilizado para fazer a expansão. Para que essa definição
seja adequada, é vital que a o franqueador, antes de tudo, verifique as características de cada
geração e veja em qual delas o negócio se enquadra melhor. Desta forma as melhores práticas
devem ser consideradas e, evidentemente, as que melhor focarem seus esforços em algumas
competências-chave e áreas de conhecimento serão aquelas que também obterão os melhores
resultados. (TERRA, 2000).
Nesse mesmo nível, podem-se destacar a criação de metas e o senso de direção
definido pelos franqueadores. Os franqueadores são os detentores da marca e dos serviços e
operações. Por isso, as metas e a direção a serem seguidas pelos fraqueados devem obedecer a
parâmetros definidos para as atividades de produção, que se realiza por meio de elaboração de
manuais e treinamentos com toda a rede. (CHERTO, et al. 2006).
Não obstante, Ribeiro (2006) afirma que os formatos em franquias somente já não
bastam, pois o franchising cada vez mais deixa de ser rígido ou um pacote fechado de knowhow e de processos de atuação de marketing. Torna-se evidente a necessidade de melhoria
contínua, contando com a efetiva participação de toda a rede de franqueados, por meio de seu
comprometimento, engajamento e colaboração. Assim, a direção é dada pelo franqueador,
mas está passível de sugestões e adaptações pelos franqueados, a partir das exigências do
mercado.
Segundo Terra (2000), a cultura e estrutura organizacional, bem como as políticas de
recursos humanos, tornam-se fundamentais para o desenvolvimento estratégico, e podem ser
entendidas pelas normas e valores que ajudam a interpretar eventos e avaliar o que é
apropriado.
O modelo de gestão em rede de franquias está fundamentado em padrões, sistemas e
know-how, definidos no âmbito organizacional, colaborando para que a rede fale a mesma
linguagem, incentive a cooperação em conhecimento em todos os níveis e colabore para a
padronização dos processos. Nesse sentido, a cultura organizacional é regrada dos valores e
atitudes internas que guiam a empresa, e devem ser incorporadas por todos os membros da
organização.
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Para Campora (2006a), mesmo seguindo os processos, são as pessoas que fazem a
diferença na franquia. A gestão de recursos humanos deve possuir mecanismos eficientes de
recrutamento e seleção de pessoal adequado, bem como treinamento e planos de carreira e
sistemas de recompensa. (TERRA, 2000). Para o setor de franquias, a escolha certa dos
recursos humanos é o passo mais importante para o crescimento e sucesso.
Plá (2001) afirma que os funcionários do franqueador, em todos os níveis, devem ter
conhecimento geral de todo o processo, espírito de equipe, dinamismo e capacidade de lidar
com o público, especialmente com os franqueados. O bom relacionamento assegura a
manutenção de padrões estabelecidos para a rede, e, como conseqüência, o crescimento e a
credibilidade da marca.
Uma das condições necessárias para que os processos sejam executados com eficiência é
a existência de ferramentas e infra-estrutura adequadas, baseadas na capacidade do controle
de processos, mensuração de resultados e utilização de tecnologias para o gerenciamento de
informações pertinentes às operações da rede.
Segundo Imperatore (2006), a definição e a criação das ferramentas devem acontecer
conforme a necessidade. As ferramentas podem ser simples como uma planilha eletrônica ou
um checklist, ou mais sofisticados como um software para a automação de atendimento,
registro e processamento de informações.
A infra estrutura tecnológica pode colaborar para a transferência de know-how,
monitoramento da rede de franquias, melhorar o relacionamento com os franqueados e
maximizar os resultados da rede. Em geral, as redes investem bastante em consultorias e
treinamentos, que podem ser livremente integrados as plataformas tecnológicas de última
geração, e podem constituir um canal único para troca, compartilhamento de conhecimento e
aprendizado contínuo no âmbito organizacional.
Nesse contexto, apesar de ser caracterizada pela estrutura em rede, o franchising na
prática supõe que a unidade franqueadora mantenha um controle sobre os pontos de venda.
Isso, porém, não inibe a consolidação de redes de cooperação em pesquisa e desenvolvimento
de produtos. Para a consecução desses objetivos, as redes de franquias precisam dispor de
ambientes de colaboração, considerando o estreitamento das relações chefe-subordinado,
tendo em vista a formação de uma cultura voltada para a criatividade e a inovação.
Dessa forma, a gestão do conhecimento pode colaborar para o setor do franchising, na
medida em que fornece suporte para a criação, compartilhamento e cooperação do
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conhecimento organizacional, haja vista a necessidade premente das redes de franquias de
manter um gerenciamento integrado sobre os pontos de venda, ultrapassando as barreiras
geográficas, promovendo a competitividade em larga escala, e a integração de toda a cadeia
de valor.
Em resumo, podem-se elencar as principais práticas para a consolidação da gestão do
conhecimento em redes de franquias:


A alta administração deve informar qual conhecimento a ser perseguido, que
trará mais retorno sobre o investimento. A visão e estratégia da franquia
precisam ser comunicadas em todos os níveis da rede; Os gerentes devem
estabelecer desafios e incentivar projetos inovadores;



A cultura e os valores organizacionais devem estar fundamentados em um estilo
democrático participativo em que novas idéias são valorizadas;



A estrutura organizacional deve estimular grupos e equipes de redes de
aprendizado;



Valorização e incentivo para capacitação de recursos humanos apoiados em
sistemas efetivos de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. (Valorizar o
capital humano);



Prover de sistemas de informação para o compartilhamento de informações, e
constituir um repositório de conhecimentos da empresa;



Dispor de mecanismos que permitam mensurar dados, tanto contábeis quanto
ativos do conhecimento e capital intelectual;



Motivar o aprendizado contínuo e a cooperação em rede, para a consolidação do
conhecimento organizacional.

Para analisar e aperfeiçoar os processos de negócios, as tecnologias de informação, em
seus vários níveis de sofisticação, podem contribuir para a comunicação de toda a rede de
franquias. A gestão do conhecimento lida com os recursos tecnológicos mais apropriados e
direcionados aos objetivos de negócios. Dessa forma, as TIs podem se caracterizar como uma
solução para os desafios de comunicação na gestão de redes de franquias.
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2.3.4 Vantagens do uso de Tecnologias de Informação para a gestão de redes de
franquias

A gestão de redes de franquias vem se tornando um desafio complexo na era do
conhecimento. Segundo Campora (2006a), esse desafio em muitos casos seria impossível de
implementar sem a utilização das ferramentas de tecnologia da informação.
Sistemas de informação são largamente utilizados como ferramentas de apoio para a
operação de negócios. De acordo com O‟Brien (2004), o aproveitamento de recursos da
tecnologia da informação (TI) pode ser um forte diferencial competitivo do ponto de vista
operacional e gerencial.
Os recentes avanços tecnológicos da área de TI, em equipamentos, sistemas e
telecomunicações, permite a construção e implementação de soluções práticas e robustas para
a gestão de negócios. Os avanços das tecnologias relacionadas à Internet criam novas
oportunidades não apenas de gestão empresarial, mas também para a oferta de serviços para
clientes internos e externos.
De acordo com Cherto et al. (2006), o instrumento ideal para a gestão de uma rede de
franquias é uma solução centralizada, presente em todas as unidades e integrada ao sistema de
gestão do próprio franqueador. Além disso, os autores recomendam que toda a rede utilize
uma única solução para a gestão, garantindo uniformidade e padronização em mais um
elemento fundamental da rede.
A seguir, destacam-se os principais usos de ferramentas de tecnologia de informação
nas redes de franquias apresentadas por Campora (2006a) e Kalaf et al. (2008).

Operação das Unidades:
Os sistemas podem ser bastante distintos, de acordo com o tipo de operação. Porém,
têm sempre um objetivo comum: controlar os principais passos da operação das unidades,
evitando erros, garantindo padrões e permitindo melhor controle por parte do franqueado.
Neste aspecto, destacam-se os indicadores de negócios da rede, como faturamento, vendas,
lucratividade, resultados de campanhas, etc.
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Gestão das Unidades da Rede
Uma vez controladas as operações, o passo seguinte, ainda menos difundido entre as
redes, é controlar a gestão das unidades com o uso de sistemas. O objetivo é ter informações e
relatórios que demonstrem tendências da unidade, pontos falhos na operação e oportunidades
que podem ser aproveitadas para melhorar resultados. Se utilizados de forma correta, bons
sistemas de gestão de negócio potencializam resultados das franquias e desenvolvem o
conhecimento empresarial dos franqueados.
Com operações e gestão controladas, a próxima etapa é o acesso às informações pela
Franqueadora para apoiar o gerenciamento da Rede. Nesse caso, são utilizados sistemas
capazes de capturar e cruzar informações (Business Inteligence), além de criar gráficos e
comparativos, proporcionando uma melhor compreensão da situação da rede ou da situação
de uma unidade em comparação com a rede.

Comunicação, Informação e Participação:
Por fim, estão as tecnologias que proporcionam uma melhor colaboração e
comunicação entre as unidades franqueadas. Vale ressaltar a utilização das Intranets e
Extranets, e Portais de Conhecimento corporativos. Estas ferramentas servem como grandes
repositórios de informações da Rede, tornando fácil e organizado o processo de envio de
informações e troca de idéias, aumentando efetividade e reduzindo custos de comunicação
Kalaf et al. (2008) propõem uma arquitetura que garante centralização, integração e
unicidade para a infra-estrutura sistêmica de gestão de uma rede de franquias. Seu estudo,
porém, contempla apenas o uso da Internet como ferramenta tecnológica.
Considerando as ferramentas atualmente utilizadas no âmbito do gerenciamento de
unidades, a figura 05 ilustra o sistema de gestão de uma rede de franquias centralizado,
integrando franqueado e franqueador por meio de uma gama de recursos tecnológicos que
agregam dados estruturados aos não estruturados nos bancos de dados, auxiliando por sua vez
na gestão de operações, na gestão das unidades de rede e na comunicação, informação e
participação das unidades franqueadas.
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Figura 05 – Sistema de gestão de uma rede de franquias pela utilização dos recursos tecnológicos
Fonte: Adaptação de Kalaf et al. (2008, p. 9)

Com uma solução de gestão centralizada da rede, diversos benefícios são alcançados
para franqueador, franqueados e clientes finais. Entre esses destacam-se: o completo controle
sobre as operações da rede, que superam barreiras de tempo e espaço pelas ferramentas
síncronas integradas aos recursos tecnológicos; o cliente final passa a ser da rede e não apenas
das unidades franqueadas; o conhecimento do perfil do cliente final através do seu histórico
de relacionamento; redução do re-trabalho para troca de informações; e o acesso instantâneo
on-line aos indicadores de desempenho pelas ferramentas de mensuração de dados.
Assim, deve-se ressaltar que, para uma gestão eficiente das redes de franquias, é
fundamental a utilização da tecnologia de informação. Esta deve ser selecionada de acordo
com as necessidades de aplicação e campos de conhecimento a serem explorados pela
unidade.
A próxima seção apresentará os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta
de dados e análise dos resultados da pesquisa.
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3 METODOLOGIA

Este Capítulo apresenta a classificação da pesquisa quanto a sua natureza, quanto à
forma de abordagem, do pondo de vista de seus objetivos e do ponto de vista dos
procedimentos técnicos. Apresenta também o universo e a amostra da pesquisa, além de expor
como se procedeu à coleta e à análise dos dados.

3.1 TIPO DE PESQUISA

O direcionamento é dado ao estudo da efetividade das práticas de gestão do
conhecimento em redes de franquias no estado do Rio Grande do Norte, dando ênfase ao uso
de tecnologias de informação. Este estudo procura ainda compreender as relações das
variáveis e descobrir a freqüência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexões com
outros fenômenos sua natureza e características
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória descritiva, que apresenta o
fato ou o fenômeno levantado e observações sistemáticas. Segundo Gil (2007), a pesquisa
descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis.
Quanto à forma de abordagem, optou-se no primeiro momento em fazer uma
abordagem quantitativa para em seguida fazer uma qualitativa, concentrada na análise das
características dos respondentes - quanto ao sexo, idade, formação e tempo na empresa - e na
descrição das características das franquias, no tocante ao número de unidades franqueadas,
geração de franquias a qual pertence e segmentos. Em seguida, iniciou-se uma análise
direcionada às práticas de gestão do conhecimento e o apoio das tecnologias de informação
identificadas.
O propósito da pesquisa exige uma abordagem qualitativa, pois existe uma relação
dinâmica entre a Gestão do conhecimento e as Tecnologias de Informação, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido
em números. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Foi considerada, para fins desta pesquisa, a população constante no ranking nacional
das franquias disponível no site da Associação Brasileira de Franquias - ABF, em que foram
selecionadas apenas as redes com unidades no estado do Rio Grande do Norte, resultando no
total de 20 empresas, como se vê no quadro 10.
Nº

Rede

Segmento

Total de Unidades

1ª

O BOTICÁRIO

Cosméticos e Perfumaria

2667

2ª

KUMON

Educação e Treinamento

1555

3ª

WIZARD IDIOMAS

Escolas de Idiomas

1246

4ª

COLCHÕES ORTOBOM

Móveis, Decoração e Presentes

1149

5ª

ESCOLAS FISK

Escolas de Idiomas

966

6ª

L´ACQUA DI FIORI

Cosméticos e Perfumaria

966

7ª

CCAA

Escolas de Idiomas

805

8ª

MICROLINS

Educação e Treinamento

745

9ª

BOB´S

Alimentação

659

10ª

CACAU SHOW

Alimentação

617

11ª

ÁGUA DE CHEIRO

Cosméticos e Perfumaria

580

12ª

MCDONALD´S

Alimentação

549

13ª

BR MANIA

Negócios, Serviços e Conveniência

517

14ª

CNA

Escolas de Idiomas

480

15ª

CASA DO PÃO DE QUEIJO

Bebidas, Cafés, Doces e Salgados

450

16ª

LOCALIZA RENT A CAR

Serviços Automotivos

408

17ª

YÁZIGI INTERNEXUS

Escolas de Idiomas

402

18ª

VARIG LOG

Negócios, Serviços e Conveniência

304

19ª

HABIB´S

Alimentação

300

20ª

SKILL INGLÊS ESPANHOL

Escolas de Idiomas

291

Quadro 10 – Franquias Selecionadas
Fonte: www.portaldofranchising.com.br

Todas as franquias estudadas possuem mais de uma unidade, o que elevaria o número
da população, porém essas foram consideradas apenas como uma, em virtude do porte dessas
empresas, e por apresentarem características de negócio formatado (franchising), levando a
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crer que apesar de possuírem mais de uma filial, o perfil cultural e administrativo do ponto de
vista da gerência seja o mesmo.
Apesar do intensivo trabalho de sensibilização e convencimento para que várias das
empresas colaborassem com a pesquisa, foram obtidos um total de 12 questionários
respondidos, sendo 8 não respondidos. Nesses casos, o principal motivo alegado foi a
indisponibilidade de tempo e desinteresse em participar da pesquisa.
Portanto, a idéia inicial era fazer uma pesquisa com toda a população, como não
obtivemos resposta de 8, a amostra caracteriza-se como não probabilística por acessibilidade.
Mesmo assim, considera-se a amostra relevante, pois o estudo conta com 60% da população
constante no ranking.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS

O estudo contou com pesquisa bibliográfica e eletrônica em livros, periódicos, e
endereços eletrônicos pertinentes ao assunto, colaborando para a delimitação e consolidação
do tema, fundamentação teórica e construção do instrumento de coleta de dados.
Para a coleta de dados, optou-se por utilizar o questionário, aplicado aos gerentes ou
proprietários responsáveis pelas franquias (Franqueado). Nessa oportunidade, foi feito um
contato prévio com cada uma das unidades franqueadas, pretendendo saber os nomes e o
contato direto dos gerentes ou proprietários. Em seguida, os questionários foram repassados
aos respondentes através de e-mail e em alguns casos impresso, acompanhados de uma carta
de solicitação, pedindo que eles colaborassem com a pesquisa e retornassem o questionário
respondido.
O questionário foi estruturado em quatro seções:
1) Informação sobre os respondentes;
2) Informações gerais sobre as empresas;
3) Informações sobre a gestão do conhecimento;
4) Informação sobre as Tecnologias de Informação.
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A primeira e a segunda seção pretendem revelar as características dos gestores ou
proprietários das unidades; identificar o número de unidades no estado do RN; e qual geração
de franquias a unidade pertence;
A terceira seção buscou registrar a existência de práticas gerenciais relacionadas à
gestão do conhecimento nas empresas estudadas. Nesta seção, o questionário é composto de
afirmações dispostas em uma tabela (APÊNDICE A), onde foram assinalados os níveis de
freqüência com que ocorrem as práticas de organizações na era do conhecimento, obedecendo
às seguintes variáveis: (1) Prática inexistente = Nunca ocorre; (2) Prática incomum =
Raramente ocorre; (3) Prática eventual = Às vezes ocorre; (4) Prática freqüente =
Freqüentemente ocorre; (5) Prática constante = Sempre ocorre.
O quando 11 relaciona as afirmações utilizadas no questionário, área de conceitos a qual
pertence, e os autores consultados para a construção e fundamentação dos indicadores. Essa
constitui a principal colaboração dos aspectos teóricos para a dissertação.
Construção e fundamentação dos indicadores
Aquisição e geração de conhecimento
Conceitos
A empresa busca selecionar pessoas de
personalidades, experiências, culturas e formação
diversas.
Existem esquemas de incentivo à capacitação de
pessoal.
Política de Recursos
Existem esquemas de recompensas associados ao
Humanos;
desempenho da equipe.
Capital Humano.
Existe preocupação da administração no sentido de
que todos tenham algum tipo de treinamento.
O conhecimento obtido nos treinamentos é
obrigatoriamente compartilhado na empresa.
As necessidades dos clientes são monitoradas e
disseminadas na empresa.
O sucesso da empresa está na sua capacidade em criar
novo conhecimento e difundi-lo na organização como
um todo, resultando em constantes inovações em seus
produtos, serviços e sistemas gerenciais.
Disseminação, compartilhamento e transferência de
conhecimento
As habilidades e competências centrais da empresa são
amplamente comunicadas.
O Planejamento estratégico da empresa é elaborado de
forma participativa e sistemática.
A empresa disponibiliza espaços abertos e salas de
reuniões colaborando para troca de informações e
comunicação informal.

Autores

Terra (2000);
Stewart (2002)

Capital de Clientes ou
de Relacionamentos

Stewart (2002)

Criação de
conhecimento;
Inovação; Ativos
intangíveis

Nonaka e
Takeuchi (1997);
Sveiby (1998)

Conceitos

Autores

Visão e estratégia;
Visão compartilhada.

Terra (2000);
Senge (1990)

Aprendizado Coletivo;
Organizações de
aprendizagem; Modelos
mentais.

Davenport e
Prusak (1998);
Senge (1990)

(Continua)
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Os níveis hierárquicos inferiores podem tomar
decisões, desde que essas estejam alinhadas às
estratégias da empresa.
As metas são comunicadas em todos os níveis da
organização
A comunicação interna é eficiente em todos os
sentidos e flui por toda a empresa. A comunicação flui
entre pessoas, áreas, níveis e departamentos visando à
criação de competências interdisciplinares.
Os aprendizes aprendem com os seus mestres pela
observação, imitação e prática.
A empresa estimula a criatividade, experimentação,
inovação, colaboração e compartilhamento de
conhecimento entre os departamentos.
Codificação, coordenação de conhecimento e
construção da memória organizacional
Os grupos e os indivíduos documentam seus projetos e
compartilham informações sobre suas experiências
rotineiras.
Os documentos gerados são armazenados em
repositórios físicos ou eletrônicos.
Os meios eletrônicos e físicos onde o conhecimento é
armazenado são mantidos atualizados.
Os meios eletrônicos e físicos onde o conhecimento é
armazenado contêm a melhor informação disponível
sobre um amplo leque de tópicos necessários.
A empresa coleta informações com o objetivo de gerar
soluções alternativas para problemas comuns.
Aprendizado com o ambiente externo
A empresa estabelece parcerias com outras empresas,
com o objetivo de trocar informações e conhecimentos
pertinentes aos processos de negócios.
A empresa estabelece parcerias com universidades e
institutos de pesquisa, com o objetivo de estimular
pesquisas externas que tragam retorno sobre o
investimento da própria empresa.
Estimulam-se o aprendizado pela ampliação de
contatos e interações com outras pessoas de dentro e
fora da empresa.
A empresa utiliza o know how de fontes tecnológicas
externas para o desenvolvimento de novos produtos e
processos.
A decisão de formar alianças e parcerias está descrita
no planejamento estratégico.

Visão Holística;
Pensamento sistêmico;
Cultura e estrutura
organizacional flexíveis.
Visão e estratégia;
Cultura e estrutura
organizacional.

Ageloni (2008);
Senge (1990);
Terra (2000).

Terra (2000)

Domínio pessoal e
pensamento sistêmico.

Senge (1990)

Modelos mentais;
Aprendizado em grupo.

Senge (1990)

Compartilhamento e
Criatividade

Nonaka e
Takeuchi (1997);
Angeloni (2008)

Conceitos

Autores

Combinação e
externalização;
codificação.

Nonaka e
Takeuchi (1997);
Davenport e
Prusak (1998);

Sistemas de informação;
Tecnologias de
informação; Memória
organizacional

Conceitos

Capital de clientes ou de
relacionamentos;
Alianças
e parcerias;
Aprendizado em grupo.

Mercados de
conhecimento; Ativos
intangíveis (estrutura
externa); Transferência
de tecnologia.
Visão e estratégia

Cowan e Foray
(1997); Terra
(2000);
Davenport e
Prusak (1998);
Vasconcelos
(2000)
Autores

Stewart (2002);
Terra (2000);
Sveiby (1998);

Davenport e
Prusak (1998);
Sveiby (1998);
Vasconcelos
(2000).
Terra (2000)

Quadro 11 – Construção e fundamentação dos indicadores em Gestão do conhecimento
Fonte: Baseado nos autores: Terra (2000); Sveiby (1998); Stewart (2002); Senge (1990) Davemport e Prusak
(1999); Angeloni (2008); Vasconcelos (2000); Nonaka e Takeuchi (1997).
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A quarta seção buscou identificar as tecnologias de informação e comunicação
utilizadas nas redes de franquias, bem como constatar seu nível de apoio a Gestão do
Conhecimento.
A seção foi estruturada seguindo os moldes da seção anterior, em que as afirmações
eram dispostas em uma tabela, cabendo aos respondentes assinalar os níveis de satisfação
quanto aos serviços e demandas do recurso tecnológico, observando as seguintes variáveis:
(1) Serviço não disponível (2) Não atende; (3) Atende Parcialmente; (4) Atende; (5) Atende
satisfatoriamente.
Construção e fundamentação dos indicadores
Sobre o recurso tecnológico assinalado:
Conceitos
O recurso provê todos os serviços da corporação, permitindo
o compartilhamento de informações e a comunicação entre
Integração da
franqueado e franqueador, através de um sistema único e
cadeia de valor
integrado.
Facilita o intercambio de informações com fornecedores,
parceiros e clientes.
Facilita o trabalho e a integração de trabalhadores remotos,
Ferramentas de
ou seja, dispersos geograficamente
colaboração
Permite que indivíduos contribuam, compartilhem e criem
conhecimento utilizando ferramentas interativas
Provê acesso fácil aos documentos corporativos, tais como
Gerenciamento
manuais técnicos, catálogos de produtos, banco de dados, e
Eletrônico de
relatórios de projetos.
Documentos
Oferece recursos que permitem a monitoração dos processos
organizacionais e a execução de transações de negócio.
Provê acesso a fontes não estruturadas, como chats, acesso a Integração com
e-mails, listas de discussão, comunidades de práticas, etc.
aplicações
externas e
Provê acesso a fontes de informação eletrônicas externas
fontes de dados
diretamente relacionadas às atividades da empresa
Possui mecanismo de busca integrado, através de recursos
como operadores booleanos, filtros por categoria, busca
baseada em meta dados, filtros por formato de arquivo, ou
intervalo de datas.
Provê acesso fácil a mapas de conhecimento, permitindo a
localização de especialistas internos à organização, por
exemplo, através de bancos de currículos.
Oferece recursos que permitem a análise sistêmica e
divulgação de resultados empresariais de maneira ampla, por
exemplo, através de relatórios estatísticos.

Ferramentas de
busca

Autores

Terra e Gordon
(2002)

Terra e Gordon
(2002)
Freitas, Quintanilla e
Nogueira (2004)
Terra e Gordon
(2002)
Freitas, Quintanilla e
Nogueira (2004)

Terra e Gordon
(2002)
Terra e Gordon
(2002)
Freitas, Quintanilla e
Nogueira (2004)

Mapas de
conhecimento

Terra e Gordon
(2002)

Mensuração de
resultados

Terra (2000)

Quadro 12 - Construção e fundamentação dos indicadores para avaliação dos recursos tecnológicos
Fonte: Baseado nos autores: Terra e Gordon (2002); Freitas, Quintanilla e Nogueira (2004); Terra (2000)

A fim de comprovar a validade do questionário, realizou-se um pré-teste com a
primeira empresa participante da pesquisa. Verificou-se que o questionário demorou em
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média 20 minutos para ser respondido. Nessa oportunidade, percebeu-se também que alguns
indicadores não se mostraram úteis para se obter uma conclusão acerca das práticas de gestão
do conhecimento, e portando foram excluídos. Houve ainda a migração de questões para os
indicadores mais apropriados, principalmente aqueles relacionados ao aprendizado. Esses
foram deslocados da subseção “Aquisição e geração do conhecimento” para a subseção
“Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento”.
Com o objetivo de identificar as ferramentas integrantes da Web 2.0, protagonizados
pela onda de projetos interativos na Internet, a pesquisa também contemplou a coleta desses
dados por meio de um formulário para observações sistemáticas e análise dos sites das
empresas constantes na população estudada (APÊNDICE B).

3.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO E ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise e tratamento estatístico dos dados na parte quantitativa, foi utilizado o
método de distribuição de freqüência e porcentagem. Na análise qualitativa, foi apresentado o
cálculo da pontuação média obtida nas questões, em quadros de maneira a permitir uma
análise comparativa. Para tanto, foram utilizados os seguintes recursos computacionais: Word
2007, Excel 2007. Todos os dados foram tabulados e analisados pelo próprio pesquisador,
utilizando tabelas e gráficos, do tipo colunas e pizza.
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4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES
A amostra composta por 12 empresas de diversos segmentos de franquias identificou
inicialmente que a faixa etária dos gestores respondentes é diversificada. A tabela 02 permite
identificar e analisar essas variáveis.
Tabela 02 – Faixa etária e sexo dos respondentes

Faixa etária

Masculino Feminino

Menor que 20 anos
Entre 20 e 30 anos
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Acima de 50 anos
Total

0
1
1
3
1
6

0
1
3
1
1
6

Freq.
Absoluta
0
2
4
4
2
12

Porcentagem
0%
17%
33%
33%
17%
100%

Fonte: Dados da Pesquisa

No que se refere ao sexo dos respondentes, a amostra é equilibrada, mostram com 50%
dos respondentes do sexo feminino e 50% do sexo masculino. Podem-se identificar também
uma maior incidência de pessoas do sexo feminino entre 20 e 40 anos, portanto mais jovens
que os respondentes do sexo masculino, que aparecem em sua maioria com faixa etária entre
41 e mais de 50 anos.
Observa-se, também, a concentração de gestores que possuem de 3 a 5 anos de
exercício nos cargos que ocupam (Tabela 03). Vale salientar que o universo dos respondentes,
quanto a sua função na empresa contemplou desde proprietários, até os cargos de gestores,
diretores comerciais, pedagógicos e administrativos. Neste sentido, as informações oferecidas
pelos respondentes são de plena fidedignidade, haja vista suas experiências e tempo de
exercício.
Tabela 03 - Tempo na empresa

Tempo na empresa
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
Acima de 5 anos
Total
Fonte: Dados da Pesquisa

Freq.
Absoluta
0
1
2
2
2
5
12

Freq.
Relativa
0
0,08
0,167
0,167
0,167
0,417
1

Porcentagem
0%
8%
17%
17%
17%
42%
100%
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Quanto à escolaridade, o gráfico 04 mostra que a maioria dos respondentes possui
nível superior (41%) ou especialização em diversas áreas (25%). Observou-se que grande
parte das especializações estão diretamente relacionadas às áreas de atuação. Isso revela que
as empresas investem na aquisição do pessoal qualificado, e de conhecimento especializado.

Gráfico 04 - Escolaridade dos respondentes
Fonte: Dados da pesquisa

4.2 CARACTERÍSTICAS DAS FRANQUIAS PESQUISADAS

Como foi abordado na metodologia, todas as franquias estudadas possuem mais de uma
unidade. Por isso, apesar de serem consideradas como uma na participação da pesquisa, tornase importante traçar o quantitativo de filiais no Estado do Rio Grande do Norte. Nesse
sentido, buscou-se saber o número de filias apenas das franquias respondentes, como se vê na
tabela 04.
Tabela 04 - Quantitativo das franquias respondentes e unidades por segmento

Segmentos
Alimentação
Bebidas, cafés, doces e Salgados
Cosméticos e perfumaria
Educação e treinamento
Escolas de Idiomas
Móveis, decoração e presentes
Negócios, Serviços e
conveniência
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Nº
Porcentagem
Nº
Porcentagem
Franquias - Franquias Unidades - Unidades
2
17%
13
17%
1
8%
9
12%
1
8%
19
24%
2
17%
17
22%
4
34%
11
14%
1
8%
4
5%
1
8%
5
6%
12

100%

78

100%
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Observa-se um grande número de unidades no segmento de Cosméticos e Perfumaria
(24%) e Educação e Treinamento (22%). Os segmentos de Negócios, Serviços e
Conveniência (6%) figuram com o menor número de unidades no RN.
Observa-se no gráfico 05 que destacaram-se os segmentos de terceira geração de
franquias (42%). Nesta modalidade, o franqueado fornece um composto de produtos, serviços
e tecnologia, além de grande assistência e suporte. Vale ressaltar também a grande quantidade
de franquias de segunda geração (33%), cuja relação entre franqueador e franqueado está na
distribuição do produto e serviço que também levam a marca de tal fabricante, nele o nível de
assistência é baixo, e se restringe apenas ao suporte no treinamento.

Gráfico 05 - Geração de Franquias
Fonte: Dados da pesquisa

As franquias de quarta geração (25%) são caracterizadas pela relação de rede e
confiança, valorizam o conhecimento tático, pela troca de experiências e know-how, e
caracterizam-se pelo estreitamento das relações entre franqueador e franqueado,
principalmente devido à interação e compartilhamento de conhecimento, refletido na
participação de ambas as partes nas decisões e planejamento estratégico. Vale ressaltar que
nenhuma das franquias pesquisadas é de primeira geração, porque todas as empresas
respondentes fornecem algum tipo de assistência ao franqueado, como: treinamento de
pessoal, projeto financeiro, mercadológico, publicidade e propaganda, ao contrário das
franquias de primeira geração que concedem apenas o direito de comercializar o produto,
serviço ou marca com baixa assistência.
Na seqüência, segue a análise feita no âmbito das franquias, que procura identificar as
práticas de gestão do conhecimento desenvolvidas por essas empresas.
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4.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS FRANQUIAS
No campo da aquisição do conhecimento, observou-se que constantemente as redes de
franquias buscam selecionar pessoas com múltiplas habilidades e experiências diversas. O
gráfico 06 revela que 58% das franquias respondentes consideram essa prática como
constante. Portando, o conhecimento humano é valorizado também pela contratação de
pessoal qualificado.

Gráfico 06 – Seleção de pessoal qualificado
Fonte: Dados da pesquisa

A manutenção de recursos humanos qualificados é a base dos modelos de Gestão do
Conhecimento. Segundo Sicsú (2009), as empresas preocupadas com a área de Gestão do
Conhecimento devem ter uma política de recursos humanos que evite a evasão,
principalmente nas pequenas organizações. Para ser eficiente, é fundamental que os recursos
humanos estejam inseridos na cultura empresarial, não só no que se refere à valorização e
aquisição de capacidades pessoais por meio da contratação, mas também na formação
continuada de equipes, para a consolidação do um aprendizado coletivo. Assim, para evitar a
falta de retorno nos incentivos em capital intelectual, é fundamental ter uma política
específica de reconhecimento e estímulo às potencialidades desses recursos humanos.
Nesse sentido, as organizações devem focar investimentos nos incentivos a
capacitação de pessoal, consolidada formalmente por meio de cursos de aperfeiçoamentos, ou
informalmente pelos treinamentos rotineiros. O gráfico 07 mostra que 50% das redes de
franquias raramente investem na capacitação formal de pessoal.
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Gráfico 07 – Incentivos para capacitação formal de pessoal
Fonte: Dados da pesquisa

Os incentivos relacionados à capacitação são observados apenas na prática de
treinamentos rotineiros, conforme gráfico 08. A prática do treinamento é constante nestas
empresas. As franquias destacam-se pela sua preocupação com o treinamento de pessoal. Isso
justifica a necessidade de estabelecer padrões nos produtos e serviços, apesar de atenderem
muitas vezes a demandas diferentes devido à dispersão geográfica das redes. Neste aspecto,
existe uma forte inclinação para a articulação do conhecimento obtido nos treinamentos, já
que esse conhecimento é compartilhado por toda a empresa.

Gráfico 08 – Treinamento de pessoal
Fonte: Dados da pesquisa

Destaca-se também a prática de monitoramento das necessidades dos clientes e a
aplicação desse conhecimento, gerando inovações em seus produtos e serviços e soluções
criativas para problemas comuns (ver gráfico 09). Forte atenção sobre o capital de
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relacionamentos. Os clientes são monitorados, e suas necessidades previstas, colaborando
com a tomada de decisão, e soluções criativas para a resolução de problemas.

Gráfico 09 – Monitoramento e disseminação das necessidades dos clientes
Fonte: Dados da pesquisa

Deve-se considerar ainda os resultados referentes a esta etapa, em que:
 50% das redes de franquias afirmam que existem esquemas de recompensas
associados ao desempenho individual ou da equipe, caracterizando esta prática
como constante;
 50% das franquias respondentes afirmam que o conhecimento obtido nos
treinamentos é compartilhado na empresa;
 Para 59% das empresas, o conhecimento criado, resulta em constantes
inovações em seus produtos, serviços e sistemas gerenciais. 33% afirmam que
está é uma prática freqüente, e apenas 8% dizem ser uma prática incomum.

A partir da pontuação média obtida nas questões, os indicadores na tabela 05 revelam,
numa perspectiva geral, que o comportamento das franquias frente à importante tarefa de
aquisição e geração do conhecimento é relativamente forte:
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Tabela 05 - Aquisição e geração do conhecimento (Análise geral)

Aquisição e geração do conhecimento
A empresa busca selecionar pessoas de personalidades,
experiências, culturas e formação diversas.

Média
4,5

Existem esquemas de incentivo a capacitação formal de pessoal.

3,2

Existem esquemas de recompensas associados ao desempenho
individual ou da equipe.
Existe preocupação da administração no sentido de que todos
tenham algum tipo de treinamento.

4,4

O conhecimento obtido nos treinamentos é compartilhado na
empresa.
As necessidades dos clientes são monitoradas e disseminadas na
empresa.
O conhecimento criado resulta em constantes inovações de
produtos, serviços e sistemas gerenciais.
Média Geral

4,3

4,4

4,4
4,4
4,2

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente; (5)
Prática constante.

Analisando os dados por segmentos, tem-se que em média todos os segmentos
estimulam os processos para a aquisição e geração do conhecimento, caracterizando esta
etapa, em uma perspectiva geral como uma prática freqüente, como se vê no gráfico 10.

Gráfico 10 – Aquisição e geração do conhecimento (Análise por segmentos)
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente; (5)
Prática constante.
Fonte: Dados da pesquisa
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No que se refere à Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento,
o gráfico 11 revela uma forte preocupação das empresas em comunicar suas metas,
competências centrais e habilidades em todos os níveis hierárquicos. 58% dos respondentes
afirmam que esta é uma prática constante, e 42% afirmam ser freqüente.

Gráfico 11 – Comunicação das competências centrais da empresa
Fonte: Dados da pesquisa

Uma empresa voltada para a valorização do saber deve estabelecer estratégias claras e
objetivas para a transferência desse conhecimento que flui, naturalmente, através da
comunicação informal. Segundo Davenport e Prusak (1998) a comunicação informal,
comumente consolida-se nas empresas pela disponibilização de espaços abertos, salas de
reuniões, congressos, simpósios ou feiras de exposições, e caracteriza-se como um
componente relevante para a transferência de conhecimento tácito, pois colabora para a troca
de informações sobre dúvidas e necessidades de aprendizagem dos colaboradores. Os dados
indicam que a comunicação informal é estimulada nas franquias. 33% das empresas
estimulam a comunicação informal, 25% caracterizaram esse estímulo como raro e 25% como
freqüente. Como se vê no gráfico 12.
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Gráfico 12 – Estímulo a Comunicação informal
Fonte: Dados da pesquisa

Nesta perspectiva as transferências cotidianas de conhecimento que acontecem no
ambiente de trabalho, são localizadas e fragmentárias, e quanto maior for a empresa, menor a
probabilidade de um colaborador encontrar o conhecimento que precisa.
Vale ressaltar que:
 Para 67% das franquias, o planejamento estratégico da empresa é elaborado de
forma participativa e sistemática. 25% caracterizam essa prática como
freqüente, e apenas 8% como incomum;
 Para 42%, as metas são comunicadas em todos os níveis da organização, 33%
afirmam ser uma prática freqüente, e 25% eventual.
 Em 50% das empresas a comunicação interna é eficiente em todos os sentidos
e flui por toda a empresa. Para 25% das empresas esta prática é considerada
freqüente, e 25% eventual.
Ainda no tocante a comunicação, os colaboradores precisam conhecer as competências
centrais da organização, pois assim tomarão as decisões de maneira apropriada, desde que
essas estejam alinhadas às estratégias da empresa. Desta forma as informações devem fluir
entre os departamentos e setores da empresa, colaborando assim com a tomada de decisão dos
níveis hierárquicos inferiores. Neste sentido, apesar do planejamento estratégico ser elaborado
de forma participativa e sistêmica e as metas e competências centrais serem compartilhados
com toda a organização, verificou-se que os níveis hierárquicos inferiores não têm forte poder
de decisão. Mesmo as decisões estando alinhadas às estratégias das empresas, o gráfico 13
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mostra que essa modalidade de decisão caracteriza-se como uma prática eventual em 33% das
franquias pesquisadas.

Gráfico 13 – Tomada de Decisão nos níveis hierárquicos inferiores
Fonte: Dados da pesquisa

Os dados no gráfico 14 mostram uma inclinação relativamente forte para o
aprendizado pela observação, imitação e prática (42%), levando a crer que o conhecimento
nas redes de franquias também é disseminado, compartilhado ou transferido por meio dos
treinamentos. O treinamento coletivo ou individual caracteriza-se como uma pratica de
fundamental importância para as redes de franquias, visto que a natureza dessas empresas é
genuinamente marcada pela valorização do conhecimento tácito através da troca de
experiências e know-how.

Gráfico 14 – Aprendizagem pela observação imitação e prática
Fonte: Dados da pesquisa
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A pontuação média obtida em todas as questões, observada na tabela 06, revela uma
forte preocupação e incentivo à comunicação interna, que por sua vez, estimula o
compartilhamento de conhecimento.

Tabela 06 - Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento (Análise geral)

Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento

Média

As habilidades e competências centrais da empresa são
amplamente comunicadas.
A empresa disponibiliza espaços abertos e salas de reuniões
colaborando com a troca de informações e comunicação informal.
O Planejamento estratégico da empresa é elaborado de forma
participativa e sistemática.
As metas são comunicadas em todos os níveis da organização

4,6

Os níveis hierárquicos inferiores podem tomar decisões, desde que
essas estejam alinhadas às estratégias da empresa.
A comunicação interna é eficiente em todos os sentidos e flui por
toda a empresa. A comunicação flui entre pessoas, áreas, níveis, e
departamentos visando à criação de competências
interdisciplinares.
Os aprendizes aprendem com os seus mestres através da
observação, imitação e prática.
A empresa estimula a criatividade, experimentação, inovação,
colaboração e compartilhamento de conhecimento entre os
departamentos.
Média Geral

3,4

3,7
4,1
4,2

4

4,2
4,2

4,1

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente; (5)
Prática constante.

Ao analisar o gráfico 15, pode-se afirmar que os segmentos de Alimentação (4,6)
foram os que mais se destacaram nesta etapa. Merecem atenção os segmentos de Móveis,
decoração e presentes (3,5) pela média relativamente baixa.
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Gráfico 15 - Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento
(Análise por segmento)
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual;
(4) Prática freqüente; (5) Prática constante.
Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se afirmar que, de modo geral, as franquias estimulam a documentação de
projetos com o objetivo de possibilitar a coordenação do conhecimento explícito (50%), ainda
assim o quesito merece mais atenção por parte de algumas franquias, que caracterizaram este
etapa como uma prática eventual (34%) ou incomum (8%).

Gráfico 16 – Documentação de projetos
Fonte: Dados da pesquisa

Como propõem Davenport e Prusak (1998), depois de codificado, o conhecimento
precisa ser armazenado em repositórios físicos ou eletrônicos, possibilitando assim, o
desenvolvimento de mapas de conhecimento. Esses por sua vez envolvem a localização de
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conhecimentos importantes dentro da organização, e constituem a base para construção da
memória organizacional, tornando disponível o maior leque de informações acerca dos
processos, serviços e bens de produção.
Nesse sentido, foi constatada a presença de repositórios físicos e eletrônicos nas
franquias estudadas, pois o gráfico 17 mostra que para 41% das franquias, esses repositórios
sempre contêm a melhor informação disponível sobre tópicos necessários.

Gráfico 17 – Atualização dos Repositórios de conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa

Quanto aos repositórios de conhecimento, observou-se que:
 Para 42% das empresas os documentos gerados são com freqüência
armazenados em repositórios físicos ou eletrônicos, 17% afirmam que esta é
uma prática eventual e 8% dizem ser incomum;
 58% das franquias afirmam que os repositórios sempre contêm a melhor
informação sobre um amplo leque de tópicos necessários.

O Gráfico 18 mostra que a prática de coletar informações com o objetivo de gerar
soluções alternativas para problemas comuns caracterizou-se como uma prática freqüente
nessas organizações. Neste quesito, remete-se a etapa de aquisição e geração do conhecimento
em que foi constatada a preocupação das franquias em monitorar as necessidades dos clientes.
Pode-se comprovar a importância da coleta e armazenamento dessas informações, que
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revelam demandas provenientes da cadeia de valor, importantes para futuras tomadas de
decisão. Por isso, tem-se que a tarefa de manter esses repositórios atualizados deve ser
reforçada, tanto para o processo decisório quanto para a construção da memória
organizacional.

Gráfico 18 – Coleta de informações para soluções alternativas
Fonte: Dados da pesquisa

Os indicadores da tabela 07 revelam de modo geral como as organizações pesquisadas
se comportam frente à tarefa de codificação, coordenação de conhecimento e construção de
memória organizacional:
Tabela 07 - Codificação, coordenação do conhecimento e construção da memória organizacional
(Análise geral)

Codificação, coordenação do conhecimento e construção da memória
organizacional

Média

Os grupos e os indivíduos documentam seus projetos e compartilham
informações sobre suas experiências rotineiras.

3,6

Os documentos gerados são armazenados em repositórios físicos ou
eletrônicos.

3,9

Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso
conhecimento são mantidos atualizados.

3,8

Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso
conhecimento contêm a melhor informação disponível sobre um
amplo leque de tópicos necessários.
A empresa coleta informações com o objetivo de gerar soluções
alternativas para problemas comuns.

3,6

Média Geral

4,3
3,8

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente; (5)
Prática constante.
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Analisando as médias por segmento, observa-se uma forte tendência para codificação
e coordenação do conhecimento nas Escolas de idiomas (4,3), e uma média baixa (2) nas
empresas de móveis, decoração e presentes caracterizando a prática neste segmento como
uma prática incomum.

Gráfico 19- Codificação, coordenação do conhecimento e construção da memória organizacional
(Análise por segmento)
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente;
(5) Prática constante.
Fonte: Dados da pesquisa

De modo geral, as franquias estimulam o aprendizado com o ambiente externo, porém
algumas debilidades foram identificadas, principalmente no que se refere às parcerias com
universidades instituições de pesquisa. Conforme se observa no gráfico 20, 33% das franquias
caracterizaram esta prática como incomum, e 17% como inexistente.

Gráfico 20 – Parcerias com Universidades e institutos de pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa
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De acordo com Terra (2000) é de extrema importância que as empresas se engajem em
processos de aprendizado com o ambiente e, em particular, por meio de alianças com outras
empresas (fornecedores, parceiros, universidades, concorrentes, governo) e do estreitamento
do relacionamento com clientes.
O ambiente externo possibilita que as empresas estejam atualizadas com o que há de
mais novo, e observem demandas externas passíveis de afetar seu comportamento frente
mercado competitivo. Constatou-se, porém, que as parcerias com outros institutos de pesquisa
foram pontuadas entre incomum a eventual, e, portanto caracterizam-se como uma prática
relativamente fraca deste setor. O gráfico 21 mostra que apenas o aprendizado pela ampliação
de contatos e interações pessoais com o público externo, pois cerca de 50% das franquias
estudadas caracterizaram esta prática como constante.

Gráfico 21 – Aprendizado pela ampliação de contatos e interações pessoais
com o público externo
Fonte: Dados da pesquisa

Outro aspecto importante é a utilização de know-how de fontes tecnológicas externas
para o desenvolvimento de produtos e serviços, que se caracteriza como uma entre as
principais atividades de aprendizado pela interação com centros de pesquisa, universidades,
clientes e parceiros.
Nesse aspecto, a partir da análise do Gráfico 22, foi contatado que 59% das empresas
constantemente utilizam know how de fontes tecnológicas externas para a inovação, apenas
8% caracterizaram esta prática como inexistente, 8% como eventual.
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Gráfico 22 – Utilização de Know how de fontes tecnológicas externas para inovação
Fonte: Dados da pesquisa

A tabela 08 nos permite identificar de forma geral, os pontos fortes e as debilidades, a
partir da pontuação média obtida nas questões pelas franquias pesquisadas no que concerne o
aprendizado com o ambiente externo:

Tabela 08 - Aprendizado com o ambiente externo (Análise geral)

Aprendizado com o ambiente externo
A empresa estabelece parcerias com outras empresas, com o objetivo
de trocar informações e conhecimentos pertinentes aos processos de
negócios.
A empresa estabelece parcerias com universidades e institutos de
pesquisa, com o objetivo de estimular pesquisas externas que tragam
retorno sobre seu investimento.
Estimulam-se o aprendizado pela ampliação de contatos e interações
com outras pessoas de dentro e fora da empresa.

Média
3,7

A empresa utiliza o know-how de fontes tecnológicas externas para o
desenvolvimento de novos produtos e processos.

4,3

A decisão de formar alianças e parcerias está descrito no planejamento
estratégico.

3,7

Média Geral

3,7

2,7

4,3

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente; (5)
Prática constante.

Ao analisar esta variável por segmento no gráfico 23, tem-se que os segmentos de
Negócios, Serviços e conveniência (4,4) demandam mais esforços na etapa de aprendizado
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com o ambiente externo. Verifica-se também uma média relativamente baixa no segmento de
Moveis, decoração e presentes (2,6).

Gráfico 23 - Aprendizado com o ambiente externo (Análise por segmento)
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente;
(5) Prática constante. Fonte: Dados da pesquisa

Para uma melhor compreensão, segue o gráfico 09 que resume a análise feita no
âmbito das práticas de gestão do conhecimento:

Gráfico 24 – Análise resumida das práticas de gestão do conhecimento nas franquias
Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente; (5)
Prática constante
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O Gráfico anterior nos permite afirmar que as franquias se destacaram na etapa
referente à aquisição e geração do conhecimento. No entanto, as empresas deste setor
possuem debilidades no aprendizado com o ambiente externo, tendo em vista que a maioria
das franquias pesquisadas afirma que os investimentos nesta etapa ocorrem raramente.
De acordo com os dados analisados anteriormente, o aprendizado com o ambiente
externo é fraco devido à ausência ou desinteresse de firmar parcerias com institutos de
pesquisa e universidades. Essa prática é observada apenas nas franquias de quarta geração, as
demais a caracterizaram como incomum ou eventual.

Análise das etapas de Gestão do Conhecimento por geração de franquias

As características de gerações de franquias diferenciam-se pelo grau de
relacionamento e cooperação entre franqueador e seu franqueado. Neste sentido, considerando
esse aspecto como uma vantagem para a viabilização de políticas e práticas de gestão do
conhecimento, faz-se necessário uma análise dessas práticas por gerações, dispostas de
maneira resumida na tabela 09.
Tabela 09 – Análise da Gestão do Conhecimento por Gerações de Franquias

Etapas de GC
Aquisição e Geração do
Conhecimento
Disseminação,
Compartilhamento e
Transferência do
conhecimento
Codificação, Coord. e
Constr. da memória
organizacional
Aprendizado com o ambiente
externo
Média

2ª Geração

Geração de Franquias
3ª Geração 4ª Geração

Média

4,2

4,3

4,8

4,4

3,8

4,1

4,3

4,1

3,7

4,2

4,4

4,1

3,4

3,6

4,3

3,8

3,8

4,1

4,5

4,1

Legenda: (1) Prática inexistente; (2) Prática incomum; (3) Prática eventual; (4) Prática freqüente;
(5) Prática constante.

Analisando as gerações de franquias quanto às etapas de GC, observou-se uma forte
inclinação de todas as gerações de franquias nas práticas relacionadas à aquisição e geração
do conhecimento. Desse modo, apesar das franquias de quarta geração possuírem um alto
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nível de profissionalização se comparados as demais, todas as gerações investem nas políticas
de recursos humanos bem estruturadas, visando a contratação de pessoal qualificado. De
modo geral, merecem mais atenção os incentivos à capacitação formal e esquemas de
recompensas associados ao desempenho da equipe ou do indivíduo, apresentando médias
relativamente baixas.
O alto nível de Disseminação, compartilhamento e transferência do conhecimento
observado nas franquias de quarta geração (média 4,3) é justificado pela participação dos
franqueados nas decisões da empresa, colaborando para o fortalecimento da marca. A
padronização está baseada na conscientização e na motivação da rede, diferentemente das
franquias de segunda geração (média 3,8), em que a padronização se restringe aos produtos e
serviços distribuídos. Segundo Cherto et al.(2006) a quarta geração é o tipo de franquia que
agiliza a solução de problemas e o desenvolvimento de novos diferenciais competitivos e
essenciais à sobrevivência dos negócios, através da cooperação em rede.
No tocante aos processos de codificação e coordenação do conhecimento, foi
constatado que as franquias de quarta geração qualificam esta prática como freqüente.
Observa-se também que as franquias de quarta geração se preocupam mais com as
parcerias que as demais gerações. A tabela 09 permite identificar que o Aprendizado com o
ambiente externo é considerado uma prática eventual nas franquias de segunda geração
(média 3,4).
As franquias de segunda geração restringem-se a comercializar produtos do
franqueador, tendo um baixo nível de suporte e treinamento, e, por isso o aprendizado com o
ambiente externo não faz muita diferença. Já as franquias de quarta geração apresentam
vantagens para a construção de uma base de aprendizado, firmada pelas alianças e parcerias.
Atribui-se esse desempenho ao seu alto grau de assistência na tecnologia de rede para as
operações do negócio que envolve toda a cadeia de valor das unidades franqueadas. A quarta
geração de franquias destaca-se também pela estruturação de planos estratégicos de marketing
e terceirização de serviços especializados. Segundo Plá (2001) os planos estratégicos exigem
o apoio de fontes de conhecimento inter-organizacionais.
No campo das alianças firmadas com universidades e instituições de pesquisa,
destacaram-se as franquias de quarta geração, porém a maioria das franquias caracterizou essa
prática entre incomum e freqüente. Contudo, pode-se afirmar que é viável a aplicação de
métodos e modelos de gestão do conhecimento para o segmento de franquias, pois foi
constatada a freqüência das políticas e práticas relacionadas nas etapas de GC.
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4.4 APOIO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO DO
CONHECIMENTO

A tecnologia de informação torna-se um recurso valioso para as organizações que
estimam se manter competitivas frente o mercado globalizado. Essas tecnologias variam em
níveis de sofisticação e apresentam diversas funcionalidades, direcionadas às necessidades
específicas das organizações.
Dessa forma, podem-se destacar uma série de recursos que permitem o monitoramento
de processos organizacionais e facilitem a comunicação bilateral entre as unidades.
Constatou-se, porém, que as franquias em sua maioria utilizam a Internet como uma
ferramenta para a comunicação entre unidades, clientes e fornecedores. A Intranet também se
destacou, pois cerca de 25% das unidades pesquisadas utilizam este recurso.

Gráfico 25 - Recursos tecnológicos identificados
Fonte: Dados da pesquisa

Além dos recursos em destaque, algumas unidades franqueadas afirmaram utilizar
outros recursos tecnológicos que auxiliam na comunicação, como os áudio e vídeo
conferências. Foram observadas também algumas das ferramentas caracterizadas como
aplicações em softwares, que podem ser livremente integradas às plataformas tecnológicas
mais sofisticadas como Intranet, Extranet e portais corporativos.
Nessa oportunidade, o gráfico 26 revela que a maioria das franquias pesquisadas
utilizam ferramentas de mineração de dados, o Dadamining (30%), enquanto apenas 22% das
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unidades utilizam as ferramentas de colaboração em conteúdos (GED, Sistema de
Gerenciamento de Conteúdos- SGC) e trabalho em grupo (Groupware e Workflow).

Gráfico 26 – Ferramentas de Gestão do Conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa

As franquias que dizem utilizar as ferramentas de mineração de dados e apoio à
decisão concentram-se principalmente nos segmentos de Alimentação, cosméticos e
perfumaria, móveis e decoração e negócios serviços e conveniência. As demais ferramentas
foram assinaladas pelas empresas que atuam no segmento de Educação e treinamento.
A pesquisa também buscou identificar a natureza e procedência dos investimentos
direcionados ao desenvolvimento e manutenção dos recursos tecnológicos. Deste modo,
buscou-se no gráfico 27, saber se o recurso utilizado é uma empreitada do franqueado, do
franqueador, ou de uma empresa terceirizada.

Gráfico 27 - Desenvolvimento e manutenção do recurso tecnológico
Fonte: Dados da pesquisa
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Verificou-se no gráfico 28 que os recursos tecnológicos são em sua maioria
desenvolvidos por empresas terceirizadas, e os custos de manutenção e desenvolvimento são
suficientes para assegurar uma evolução sustentável dessas tecnologias.

Gráfico 28 - Custos para o desenvolvimento e manutenção do recurso tecnológico
Fonte: Dados da pesquisa

Para verificar o nível de apoio desses recursos frente à tarefa de gestão do
conhecimento, alguns serviços e funcionalidades foram elencados e permitiram identificar os
pontos fortes e as debilidades da infra-estrutura tecnológica dessas empresas.
O quadro de respostas foi construído de maneira a permitir uma avaliação comparativa
entre as práticas da gestão do conhecimento e os níveis de apoio dos recursos tecnológicos.
Vale ressaltar que os indicadores mais pertinentes nesta etapa da análise foram
observados no campo da codificação de conhecimento e construção de memória
organizacional, haja vista, seu alto grau de dependência e relação com a infra-estrutura
tecnológica.
De modo geral, foi observado na tabela 10 que os recursos tecnológicos atendem às
funcionalidades demandadas na etapa de aquisição e geração de conhecimento, porém foram
percebidas algumas debilidades no recurso Intranet. Os serviços e funcionalidades dos
recursos Extranet e portais possibilitam de maneira apropriada a geração de conhecimento
pela utilização de ferramentas interativas como chats, acesso a e-mails, listas de discussão e
comunidades de prática. Essas ferramentas facilitam a conversão do conhecimento tácito por
meio da socialização. Vale ressaltar que a ferramenta caracterizada como a mais utilizada no
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gerenciamento de franquias é a Internet, porém, apesar das inúmeras ferramentas interativas
veiculadas por este recurso, as redes de franquias caracterizaram este como um recurso que
atende parcialmente as etapas de aquisição e geração do conhecimento.
Tabela 10 – Funcionalidades demandadas pelo recurso tecnológico na Aquisição e geração do conhecimento

Aquisição e geração do
conhecimento
Permite que indivíduos
contribuam, compartilhem e
criem conhecimento utilizando
ferramentas interativas
Provê acesso fácil a mapas de
conhecimento, permitindo a
localização de especialistas
internos à organização, por
exemplo, através de bancos de
currículos.
Provê acesso a fontes não
estruturadas, como chats,
acesso a e-mails, listas de
discussão, comunidades de
práticas, etc.
Média

Software

Internet

Intranet Extranet

Portais

Média

3

3,5

4

5

5

4,1

3

3

2,6

5

3

3,32

4

4

3,3

5

5

4,26

3,3

3,5

3,3

5,0

4,3

3,9

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Serviço inexistente; (2) Não atende; (3) Atende parcialmente; (4) Atende; (5) Atende
satisfatoriamente

Merece atenção o acesso a mapas de conhecimento, que permitem a localização de
especialistas e possibilitam que colaboradores descubram os campos de conhecimento a serem
explorados pela instituição, localizem conhecimentos relacionados às suas atividades
cotidianas, permitindo o estreitamento dos contatos pessoais. Constatou-se que os recursos
Intranet, Internet e softwares e portais foram avaliados como fracos no provimento de mapas
de conhecimento e localização de especialistas e, portando, atendem parcialmente a esse
quesito.
No tocante aos processos de disseminação, compartilhamento e transferência de
conhecimento, verificou-se na tabela 11 que a comunicação interna é considera eficiente pelas
empresas que utilizam Extranets e Portais. Esses recursos tecnológicos atendem as
necessidades inerentes à comunicação. A comunicação interna é eficiente pela utilização dos
recursos tecnológicos, e se destaca principalmente pela agilidade na comunicação entre
franqueado e franqueador através de um sistema único, que por sua vez, facilita o
compartilhamento e integração de informações entre trabalhadores remotos. Deve-se
considerar também o fraco desempenho dos recursos Internet e softwares nos processos de
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comunicação, e principalmente, as debilidades percebidas na integração das unidades de redes
de franquias.
Tabela 11 – Funcionalidades demandadas pelo recurso tecnológico na Disseminação, compartilhamento e
transferência do conhecimento

Disseminação,
compartilhamento e
transferência do conhecimento
O Recurso provê todos os
serviços da corporação
permitindo o compartilhamento
e informações e a comunicação
entre franqueado e franqueador
através de um sistema único e
integrado
Facilita o trabalho e a
integração de trabalhadores
remotos, ou seja, dispersos
geograficamente
Média

Software

Internet

Intranet

Extranet

Portais

Média

2,5

3,5

3,6

5

5

3,92

3

3,5

3,6

5

4

3,82

2,8

3,5

3,6

5,0

4,5

3,9

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Serviço inexistente; (2) Não atende; (3) Atende parcialmente; (4) Atende; (5) Atende
satisfatoriamente

Quanto ao apoio da infra-estrutura tecnológica frente à atividade de codificação de
conhecimento (Tabela 12), observou-se que seu nível de apoio foi considerado positivo,
porém com algumas restrições nos recursos Internet e Intranet. Os indicadores mostram que
os esforços direcionados à codificação do conhecimento são eventualmente observados e, por
sua vez, os recursos tecnológicos são pouco utilizados no incentivo à construção da memória
organizacional.
Destacou-se apenas a forte preocupação das empresas em coletar informações para a
solução de problemas, provavelmente devido à importância atribuída ao monitoramento das
necessidades dos clientes e fornecedores, que foi constatada nos indicadores referentes à
aquisição e geração do conhecimento.
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Tabela 12 – Funcionalidades demandadas pelo recurso tecnológico na Codificação, coordenação do
conhecimento e construção da memória organizacional.

Codificação, coordenação do
conhecimento e construção da
memória organizacional
Provê acesso fácil aos
documentos corporativos, tais
como manuais técnicos,
catálogos de produtos, banco
de dados, e relatórios de
projetos
Possui mecanismos de busca
integrado, através de recursos
como operadores booleanos,
filtros por categoria, busca
baseada em meta dados, filtros
por formato de arquivo, ou
intervalo de datas, para acesso
a memória organizacional
documentada
Oferece recursos que permitem
a monitoração dos processos
organizacionais e a execução de
transação de negócios
Oferece recursos que permitem
a análise sistêmica e divulgação
de resultados empresariais de
maneira ampla, por exemplo,
através de relatórios
estatísticos
Média

Software

Internet

Intranet

Extranet

Portais

Média

3

3,5

3,6

5

5

4,02

5

2,7

3,3

5

5

4,2

5

2,5

2,6

5

5

4,02

4

3,7

3

5

5

4,14

4,3

3,1

3,1

5,0

5,0

4,1

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Serviço inexistente; (2) Não atende; (3) Atende parcialmente; (4) Atende; (5) Atende
satisfatoriamente

Vale ressaltar o bom desempenho dos recursos Extranet, portais e software que se
sobressaíram nos processos de monitoração dos processos organizacionais e as possibilidades
de busca para acesso à memória organizacional documentada.
Considerando o alto grau de importância do suporte tecnológico para a consolidação
de todos os processos que envolvem a codificação do conhecimento e a construção da
memória organizacional, deve-se reforçar o nível de infra-estrutura tecnológica das franquias
que utilizam os recursos que menos se destacaram na avaliação, para estimular com eficiência
a documentação e monitoração de projetos, ou ainda manter repositórios do conhecimento
atualizados que facilitem o acesso e uso de todo o repertório de conhecimento da instituição.
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No aprendizado com o ambiente externo, destacam-se duas questões que apresentam
relação direta com o apoio da infra-estrutura tecnológica. São elas: O aprendizado pelas
interações com outras pessoas de dentro e fora da empresa, que se configura pela utilização de
ferramentas interativas; e a utilização de know-how de fontes tecnológicas externas, que se
realiza por meio da exploração de conteúdos nos diversos sítios da Internet.
No que se refere ao intercâmbio de informações com fornecedores e clientes, apenas o
portal corporativo foi considerado positivo e, portando, atende satisfatoriamente as demandas
inerentes a esse quesito.
Observa-se na tabela 13 que o acesso a fontes de informação eletrônicas externas, de
maneira geral, foi à funcionalidade que mais se destacou. A maioria dos recursos foram bem
avaliados pelos gestores, apesar de encontradas algumas debilidades nas empresas que
utilizam os recursos Intranet.
Tabela 13 – Funcionalidades demandadas pelo recurso tecnológico no Aprendizado com o ambiente externo.

Aprendizado com o ambiente
externo
Facilita o intercâmbio de
informações com
fornecedores e clientes
externos
Provê acesso a fontes de
informação eletrônicas
externas diretamente
relacionadas às atividades
da empresa
Média

Software

Internet

Intranet

Extranet

Portais

Média

3

3,5

3,3

3

5

3,56

4

3,7

3,3

4

5

4

3,5

3,6

3,3

3,5

5,0

3,8

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Serviço inexistente; (2) Não atende; (3) Atende parcialmente; (4) Atende; (5) Atende
satisfatoriamente

Análise dos sítios das empresas na Internet

A análise das páginas na Internet objetivou identificar ferramentas interativas,
distribuídas na onda de projetos interativos que caracterizam a Web 2.0, e que, segundo
Cavalcanti e Nepomuceno (2007), são capazes de promover a cooperação em rede e a
comunicação multidimensional, proporcionado que os usuários contribuam, compartilhem e
divulguem conteúdos livremente, ou seja, colaborem com o conhecimento coletivo que é
produzido por toda a cadeia de valor, nesse caso, do sistema franchising.
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Verificou-se que a maioria dos sites das franquias não dispõe de ferramentas
interativas características da web 2.0. Destacaram-se apenas três fontes eletrônicas, que
correspondem aos segmentos de educação e treinamento, especificamente as escolas de
idiomas.
Dentre as ferramentas identificadas, observaram-se páginas contendo tags para a
categorização e indexação de conteúdos na Internet realizada pelos próprios usuários da
página, o RSS XML para o carregamento e recebimento de atualização de páginas de notícias,
e as comunidades virtuais pelos recursos como: Orkut, Facebook, Youtube e Twitter.
Constataram-se ainda algumas restrições percebidas, como a presença de ferramentas de
busca ineficientes e páginas difíceis de carregar.
A análise feita no âmbito dos recursos tecnológicos identificados, a partir da
pontuação média obtida nas questões, o gráfico 29, revela que os Portais Corporativos e
Extranets foram caracterizados como os recursos que mais colaboram com a gestão do
conhecimento nas franquias.

Gráfico 29 - Apoio dos recursos tecnológicos na Gestão do Conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: (1) Serviço inexistente; (2) Não atende; (3) Atende parcialmente; (4) Atende; (5)
Atende satisfatoriamente

Considerando os objetivos da pesquisa, o quadro 15 apresenta de forma resumida, as
políticas e práticas identificadas no âmbito das franquias e as funcionalidades demandadas
pelos recursos tecnológicos nas etapas de gestão do conhecimento, bem como relaciona as
debilidades que se destacaram em cada variável analisada.
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Gestão do Conhecimento

Aquisição e Geração de
conhecimento

Disseminação,
compartilhamento e
transferência do
conhecimento

Codificação, coordenação do
conhecimento e construção da
memória organizacional

Aprendizado com o ambiente
externo

Políticas e práticas identificadas

Debilidades

 Política de recursos humanos bem estruturados
(Seleção de pessoal qualificado);
 Recompensas associadas ao desempenho do
indivíduo ou da equipe;
 Treinamento de pessoal;
 Compartilhamento do conhecimento obtido nos
treinamentos;
 Inovações em produtos, serviços e sistemas
gerenciais.

Incentivos para
capacitação formal de
pessoal;

 Competências centrais da empresa são amplamente
comunicadas;
 Estímulo a comunicação informal;
 Aprendizado pela observação, imitação e prática;
 Planejamento estratégico participativo e
sistemático;
 Comunicação das metas em todos os níveis
hierárquicos;
 Comunicação interna eficiente;
 Documentação de projetos;
 Armazenamento do conhecimento explícito em
repositórios físicos ou eletrônicos;
 Atualização desses repositórios;
 Acesso e uso para coleta de informações aplicada a
solução de problemas;

Tomada de decisão
nos níveis
hierárquicos
inferiores.

 Ampliação de contatos e interações pessoais com o
público externo;
 Utilização de Know how de fontes tecnológicas
externas;
 Parcerias com outras empresas;
 Decisão de formar alianças descrito no
planejamento estratégico.

Parcerias com
universidades e
institutos de pesquisa

Suporte dos Recursos
tecnológico
 Utilização de ferramentas
interativas permitindo que
indivíduos contribuam,
compartilhem e criem
conhecimento;
 Permite acesso a fontes não
estruturadas, como chats,
acesso a e-mails, listas de
discussão, comunidades de
prática e etc.
 Permite a comunicação
entre franqueado e
franqueador através de um
sistema único e integrado;
 Integração de trabalhadores
remotos.

 Acesso aos documentos
corporativos;
 Mecanismos eficientes de
busca;
 Análise sistêmica e
divulgação de resultados
empresariais.
 Mecanismos para acesso a
fontes de informação
eletrônicas externas

Quadro 15 - Resumo das práticas de Gestão do Conhecimento identificadas e apoio dos Recursos tecnológicos

Debilidades
Acesso a mapas de
conhecimento para a
localização de
especialistas internos e
externos a organização

Monitoração dos
processos
organizacionais e
execução de transação
de negócios.

Intercâmbio de
informações com
parceiros clientes e
fornecedores;
Ferramentas interativas
características da
Web2.0 para
fortalecimento das
redes sociais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito da gestão do conhecimento, o estudo permitiu identificar os métodos e
modelos teóricos para as organizações na era do conhecimento, que mais se destacam na
literatura, e que podem ser livremente integradas às políticas e práticas gerenciais nas redes de
franquias.
Foi possível identificar as tecnologias de informação utilizadas nos processos
organizacionais que potencializam a dinâmica da criação e partilha de conhecimento, as quais
podem ser categorizadas em dois tipos: as ferramentas de aplicações em software e as
ferramentas baseadas nos serviços e funcionalidades da rede mundial de computadores
(Internet, Intranet, Extranet e Portais Corporativos).
O levantamento das características dessas ferramentas leva a considerar os Portais
Corporativos como os que mais colaboram para a gestão do conhecimento nas organizações,
principalmente devido seu alto nível de sofisticação tecnológica, que interliga dados
estruturados aos dados não estruturados dos bancos de dados das empresas. O portal pode ser
um misto de funções que auxiliam no aspecto colaborativo, pelas ferramentas de busca,
categorização de informações (taxonomia), publicação e gerenciamento de conteúdos,
customização e personalização, dentre outros.
No tocante às práticas de gestão do conhecimento identificadas nas franquias, os dados
analisados permitiram constatar uma forte orientação para aquisição e geração do
conhecimento por meio de uma política de recursos humanos voltada para a valorização do
conhecimento pessoal. Nesse ponto, os incentivos retratados na pesquisa mostram que essas
empresas investem na aquisição de pessoal qualificado.
A aquisição do conhecimento pode se configurar de várias formas, dentre elas: pelo
capital de relacionamento pela monitoração de necessidades dos clientes, do conhecimento
articulado que flui entre os departamentos e setores, através da comunicação formal ou
informal, ou ainda pela prática do treinamento.
A transferência de conhecimento consolida-se por meio da troca de experiências e
know-how entre os colaboradores. Estimula-se o compartilhamento e transferência de
conhecimento pela observação, imitação e prática pelo treinamento. O conhecimento
transferido, portanto, é basicamente tácito, sendo transferida pela comunicação formal ou
informal.
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Dentre os indicadores que merecem mais atenção, destacam-se os incentivos
referentes à codificação do conhecimento e construção de memória organizacional. Essas
práticas foram assinaladas como eventuais embora sejam de fundamental importância para as
organizações na era de redes, pois a prática de manter repositórias, sejam eles físicos ou
eletrônicos, permite que as organizações construam seus estoques de conhecimento e
apliquem esse conhecimento acumulado quando necessário às decisões no âmbito estratégico
ou resolução de problemas.
Outro ponto negativo latente são as práticas demandadas pelo aprendizado através das
parcerias. Esse é o aspecto mais fraco dentre os indicadores, embora constitua também uma
das práticas mais importantes na atualidade, pois é por meio das parcerias com institutos de
pesquisa e universidades que se dá a inovação. Além de permitir a descoberta de novos
campos de conhecimentos demandados pela empresa, auxiliando na estratégia e tomada de
decisão.
Com a análise dos dados foi possível identificar práticas relacionadas à gestão do
conhecimento em todas as franquias estudadas. Assim, o primeiro objetivo específico foi
atendido. Destacaram-se os processos de aquisição e geração do conhecimento como um
conjunto de práticas freqüentes e o aprendizado com o ambiente externo ainda pouco
valorizado no setor de franquias.
Verificou-se também o alto desempenho das franquias de quarta geração em todos os
indicadores analisados. Isso se deve à relação dinâmica bilateral mantida entre franqueado e
franqueador, principalmente na participação e compartilhamento de decisões.
No que se refere às tecnologias de informação, pode-se perceber que o nível de infraestrutura tecnológico ainda é baixo para estimular com eficiência e eficácia a documentação e
monitoração de projetos inovadores, ou ainda manter repositórios do conhecimento
atualizados que facilitem o acesso e uso de todo o repertório de conhecimento da instituição.
Atribui-se a média relativamente forte obtida pelo recurso Extranet às possibilidades
de comunicação e transferência de dados entre franqueado e franqueador oferecidos por essa
plataforma. Vale ressaltar que apesar de uma pequena porcentagem das unidades terem
assinalado a Extranet como principal recurso utilizado na GC, no campo das funcionalidades
e serviços esse recurso foi o que mais se destacou, pois possibilitam a interligação de
empresas através de suas web internas, permitindo que seus colaboradores, mesmo estando
geograficamente dispersos, sejam providos de informações pertinentes aos negócios,
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quebrando a barreira da localização e facilitando o trabalho em equipe, e por sua vez
colaborando com a Gestão do conhecimento nas franquias.
A abordagem evolutiva dos portais corporativos permite afirmar que esses podem se
originar de Intranets ou Extranets mais elaboradas, que integram as funcionalidades
desenvolvidas até hoje na WWW aos sistemas de acesso às informações em banco de dados
como data mining, workflow, dada warehouse, etc. A diferença dá-se principalmente no nível
de sofisticação das plataformas tecnológicas.
Nesse sentido, ainda se pode dizer que o recurso tecnológico ideal para a utilização
nos processos de gestão do conhecimento é o Portal Corporativo. As Extranets destacaram-se
no segmento de franquias por facilitar a comunicação entre as unidades franqueadas
geograficamente dispersas, através de webs internas, provendo toda a rede com informações
relevantes e facilitando a colaboração de trabalhadores remotos.
Ao identificar as ferramentas tecnológicas utilizadas no âmbito das franquias, bem
como constatar seu apoio ou suporte à gestão do conhecimento, o segundo e terceiro objetivos
específicos também foram atendidos.
Com o objetivo de sugerir medidas que venham facilitar o processo de aprendizagem
organizacional no âmbito da gestão do conhecimento e, portanto atender ao quarto e último
objetivo específico, podem-se destacar alguns dos pontos mais relevantes observados na
análise dos dados, quais sejam: a forte inclinação das redes de franquias para o aprendizado
pelos treinamentos e os benefícios gerados pela utilização de tecnologias Extranet e Portais
Corporativos. Observa-se que as franquias investem maciçamente nos treinamentos para a
transferência de know-how entre os colaboradores pela observação, imitação e prática. Nesse
sentido, esse processo pode se configurar em ambiente eletrônico, através do uso dinâmico
das tecnologias.
A plataforma tecnológica que mais potencializa o aprendizado de trabalhadores
remotos é sem dúvida o Portal Coorporativo. Por isso, é necessário manter esforços
direcionados ao desenvolvimento desse recurso tecnológico, pois, assim, tanto facilitará o
processo de comunicação entre as unidades, como se promoverá um ambiente de aprendizado
dinâmico.
Sabe-se que, atualmente a Internet configura-se como uma ambiente virtual de
comunicação, por meio das ferramentas que promovem a interatividade. Nesse sentido, a
onda de projetos interativos na Internet, permite que usuários em todo tempo divulguem,
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comentem, publiquem e colaborem com conteúdos na rede. Diante disso, esses elementos
também são capazes de promover a gestão do conhecimento nas empresas por meio das redes
sociais e integrar toda a cadeia de valor das franquias.
A partir da análise dos sites na Internet, permite-se afirmar que, apesar de algumas
fontes apresentaram recursos característicos da Web 2.0, a maioria das páginas das franquias
possui ferramentas ainda pouco interativas. Portanto, torna-se necessário que essas fontes
disponham de recursos tecnológicos mais sofisticados no âmbito da Internet, para uma maior
interação entre clientes, fornecedores e empresa, permitindo a consolidação das redes sociais
e, conseqüentemente, que a comunicação flua de maneira multidimensional.
Considerando as limitações da pesquisa, tem-se que a proposta do trabalho foi de
identificar as práticas gerencias relacionadas à gestão do conhecimento, porém faz-se
necessário entender a efetividade dessas práticas no dia-dia dos processos, pois assim, poderse-ia encontrar debilidades específicas e trabalhar em benefício de suas melhorias. Houve um
grande esforço para que as empresas respondessem à pesquisa. Ainda assim, algumas não
demonstraram interesse em participar do estudo e deve-se considerar também a dificuldade de
acesso dos recursos tecnológicos na integra para uma análise mais aprofundada.
Conclui-se que a gestão do conhecimento torna-se uma alternativa positiva,
principalmente no fortalecimento dos elos de comunicação e compartilhamento de
conhecimento entre as franquias, uma vez que, nesse setor, a concepção de redes conduz à
necessidade de se manter um relacionamento bilateral entre as unidades de negócios, exigindo
que os fluxos de informação percorram toda a estrutura organizacional com maior eficiência,
para facilitar o trabalho e a integração de trabalhadores dispersos geograficamente.
Nesse sentido as tecnologias de informação precisam prover todos os serviços da
corporação para facilitar a comunicação entre franqueado e franqueador, através de um
sistema único e integrado. Estas tecnologias, porém, ainda demonstram inadaptabilidade às
plataformas tecnológicas mais sofisticadas.
Diante de todos os aspectos conclusivos levantados até então e corroborando a
necessidade premente de sugerir medidas para a manutenção dos processos que envolvem a
gestão do conhecimento em redes de franquias através das tecnologias de informação. Fazemse as seguintes recomendações:


Observou-se nos resultados sobre as práticas de gestão do conhecimento, que as
franquias de segunda geração, de modo geral, obtiveram as pontuações mais baixas,
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caracterizando as práticas identificadas entre incomuns e freqüentes. Portanto, essas
franquias devem investir esforços para melhor se adaptarem ao modelo de gestão
vigente, baseado na valorização do conhecimento, e buscar estratégias para se
manterem competitivas no mercado;


Precisa-se estimular a documentação de projetos, bem como manter repositórios
institucionais para a consolidação da memória organizacional. Para tanto, é necessário
desenvolver recursos tecnológicos mais sofisticados, que se baseiam nos sistemas de
gerenciamento de conteúdos e documentos. Esses facilitam os processos de
colaboração e atualização de todo o repertório de conhecimento institucional, aplicável
as soluções e decisões da empresa;



No âmbito do aprendizado com o ambiente externo, deve-se estimular a construção de
parcerias com universidades e institutos de pesquisa, para a descoberta de novas
demandas, além de fortalecer a marca pela descoberta de novos conhecimentos,
gerando inovação em produtos e serviços.



As empresas devem estimular o desenvolvimento dos recursos tecnológicos
atualmente utilizados, para promover ambientes dinâmicos de aprendizado por meio
dos recursos mais sofisticados, observando os benefícios da plataforma tecnológica
dos portais corporativos, que se destacam pela utilização de ferramentas que mais se
relacionam com a área de gestão do conhecimento.



Para elaboração de trabalhos futuros, remeteu-se às limitações da pesquisa, e
recomenda-se a elaboração de estudos de casos no segmento de franquias, pois essa
modalidade de pesquisa irá revelar com mais profundidade os pontos positivos e
debilidades da gestão do conhecimento nesse setor. Uma análise mais detalhada dos
recursos tecnológicos e seu nível de apoio nas etapas de gestão do conhecimento
também é viável, tendo em vista que, nesta pesquisa os benefícios das tecnologias
foram avaliados a partir das impressões dos gestores, porém recomenda-se uma
análise sob a ótica de um especialista.
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QUESTIONÁRIO
SEÇÃO 1. INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE
Cargo ________________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Idade:
(
(
(
(
(

) Menor que 20 anos
) Entre 20 e 30 anos
) Entre 31 e 40 anos
) Entre 41 e 50 anos
) Acima de 50 anos

Escolaridade:
(
(
(
(
(
(

) Nível médio
) Técnico
) Superior
) Especialização
) Mestrado
) Doutorado

Área de especialidade (no caso dos níveis Superior, Especialização, Mestrado ou Doutorado):
_____________________________________________________________________________

Tempo na Empresa: ________________

SEÇÃO 2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA

Nome da empresa: ________________________________________________
Razão social da empresa: ________________________________________________
Número de Unidades franqueadas no RN: ____________
Segmento:
(
(
(
(
(
(

) Acessórios Pessoais e Calçados
) Alimentação
) Educação e Treinamento
) Esporte, Saúde, Beleza e Lazer
) Fotos, Gráficas e Sinalização
) Hotelaria e Turismo

(
(
(
(
(
(

) Informática e Eletrônicos
) Limpeza e Conservação
) Móveis, Decoração, Presentes e Mobiliárias
) Negócios, Serviços e Outros Varejos
) Veículos
) Vestuário
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A empresa pertence a qual geração de franquias?
( ) Primeira geração: O franqueado apenas distribui um produto ou a uma linha de serviço.
( ) Segunda geração: O franqueado além de distribuir o produto com exclusividade de
fornecimento, também leva a marca de tal fabricante.
( ) Terceira geração: Conhecido como Business format franchising (BFF). O franqueado
passa a fornecer um composto de produtos, serviços e tecnologia altamente desenvolvidos e
padronizados. O franqueado também fornece grande assistência e suporte.
( ) Quarta geração: O Learning Network Franchising (LNF) é um novo conceito que está
baseado numa relação de rede, confiança e troca de informações constantes entre as partes.
Nela os franqueadores participam intensamente das decisões estratégicas de toda a rede.

SEÇÃO 3. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Observe a legenda abaixo para em seguida responder as questões da tabela:
(1) – Prática inexistente = Nunca ocorre
(2) – Prática incomum = Às vezes ocorre
(3) – Prática eventual = Raramente ocorre
(4) – Prática freqüente = Freqüentemente ocorre
(5) – Prática constante = Sempre ocorre

Em relação às frases a seguir, assinale seu grau de concordância ou discordância com
cada uma das afirmações:
Aquisição e geração do conhecimento
A empresa busca selecionar pessoas de personalidades,
experiências, culturas e formação diversas.
Existem esquemas de incentivo a capacitação de pessoal.
Existem esquemas de recompensas associados ao desempenho da
equipe.
Existe preocupação da administração no sentido de que todos
tenham algum tipo de treinamento.
O conhecimento obtido nos treinamentos é obrigatoriamente
compartilhado na empresa.
A empresa disponibiliza espaços abertos e salas de reuniões
colaborando com a troca de informações e comunicação informal.
As necessidades dos clientes são monitoradas e disseminadas na
empresa.
O sucesso da empresa está na sua capacidade em criar novo
conhecimento e difundi-lo na organização como um todo,
resultando em constantes inovações em seus produtos, serviços e
sistemas gerenciais.
Disseminação, compartilhamento e transferência de
conhecimento
As habilidades e competências centrais da empresa são
amplamente comunicadas.

Resposta
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Resposta
(

)
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O Planejamento estratégico da empresa é elaborado de forma
participativa e sistemática.
As metas são comunicadas em todos os níveis da organização
Os níveis hierárquicos inferiores podem tomar decisões, desde que
essas estejam alinhadas às estratégias da empresa.
A comunicação interna é eficiente em todos os sentidos e flui por
toda a empresa. A comunicação flui entre pessoas, áreas, níveis, e
departamentos visando à criação de competências
interdisciplinares.
Os aprendizes aprendem com os seus mestres através da
observação, imitação e prática.
A empresa estimula a criatividade, experimentação, inovação,
colaboração e compartilhamento de conhecimento entre os
departamentos.
Codificação e construção da memória
Os grupos e os indivíduos documentam seus projetos e
compartilham informações sobre suas experiências rotineiras.
Os documentos gerados são armazenados em repositórios físicos
ou eletrônicos.
Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso
conhecimento são mantidos atualizados.
Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso
conhecimento contêm a melhor informação disponível sobre um
amplo leque de tópicos necessários.
A empresa coleta informações com o objetivo de gerar soluções
alternativas para problemas comuns.
Aprendizado com o ambiente
A empresa estabelece parcerias com outras empresas, com o
objetivo de trocar informações e conhecimentos pertinentes aos
processos de negócios.
A empresa estabelece parcerias com universidades e institutos de
pesquisa, com o objetivo de estimular pesquisas externas que
tragam retorno sobre seu investimento.
Estimulam-se o aprendizado pela ampliação de contatos e
interações com outras pessoas de dentro e fora da empresa.
A empresa utiliza o know how de fontes tecnológicas externas
para o desenvolvimento de novos produtos e processos.
A decisão de formar alianças e parcerias está descrito no
planejamento estratégico.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Resposta
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Resposta
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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SEÇÃO 4. INFORMAÇÕES SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Assinale abaixo a ferramenta tecnológica mais utilizada pela empresa para a comunicação e o
compartilhamento de informações gerenciais?
(
(
(
(
(
(

) Software (Nome): _______________________________________
) Internet
) Intranet
) Extranet (extensão da Intranet que integra as demais filias da franquia)
) Portal Corporativo
) Outro (Especifique):________________________________________________

Os custos de manutenção e desenvolvimento são suficientes para assegurar uma
evolução sustentável do recurso tecnológico utilizado?
( ) Sim
( ) Não
( ) Desconheço
Por quem é feito o desenvolvimento e a manutenção do recurso tecnológico?
( ) Equipe especializada do franqueado
( ) Equipe especializada do próprio franqueador
( ) Empresa terceirizada
( ) Desconheço
Endereço eletrônico na Internet:_____________________________________________
Assinale as ferramentas abaixo, disponíveis no recurso tecnológico*:
Ferramentas de apoio a decisão –
Business Intelligence e Data warehouse
Mineração de dados –
Datamining
Trabalho em grupo –
Groupware e Workflow
Colaboração em conteúdos –
Gestão Eletrônica de Documentos e
Sistemas de Gerenciamento de Conteúdos

(

) Sim ( ) Não

(

) Sim ( ) Não

(

) Sim ( ) Não

(

) Sim ( ) Não

Estas podem estar integradas aos portais, intranets, extranets e internet

Observe a legenda abaixo para em seguida responder as questões da tabela:
(1) – Serviço Inexistente
(2) – Não atende
(3) – Atende parcialmente
(4) – Atende
(5) – Atende satisfatoriamente

Em relação às frases abaixo, assinale o número que melhor corresponde a sua resposta:
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Sobre o recurso tecnológico assinalado:
O recurso provê todos os serviços da corporação, permitindo
o compartilhamento de informações e a comunicação entre
franqueado e franqueador, através de um sistema único e
integrado.
Facilita o intercambio de informações com fornecedores
parceiros e clientes.
Facilita o trabalho e a integração de trabalhadores remotos,
ou seja, dispersos geograficamente
Provê acesso fácil aos documentos corporativos, tais como
manuais técnicos, catálogos de produtos, banco de dados, e
relatórios de projetos.
Provê acesso a fontes não estruturadas, como chats, acesso a
e-mails, listas de discussão, comunidades de práticas, etc.
Provê acesso a fontes de informação eletrônicas externas
diretamente relacionadas às atividades da empresa
Permite que indivíduos contribuam, compartilhem e criem
conhecimento utilizando ferramentas interativas
Possui mecanismo de busca integrado, através de recursos
como operadores booleanos, filtros por categoria, busca
baseada em meta dados, filtros por formato de arquivo, ou
intervalo de datas.
Oferece recursos que permitem a monitoração dos processos
organizacionais e a execução de transações de negócio.
Provê acesso fácil a mapas de conhecimento, permitindo a
localização de especialistas internos à organização, por
exemplo, através de bancos de currículos.
Oferece recursos que permitem a análise sistêmica e
divulgação de resultados empresariais de maneira ampla, por
exemplo, através de relatórios estatísticos.

Níveis de satisfação
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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FORMULÁRIO
PARA ANÁLISE DOS SITIOS DAS EMPRESAS NA INTERNET SOB A ÓTICA DOS
RECURSOS E FUNCIONALIDADES INTEGRANTES DA WEB 2.0
Endereço eletrônico na Internet: _________________________________________________
Ferramentas e recursos utilizados na plataforma corporativa, especificamente na Internet para
a comunicação/interação entre os vários públicos, incluindo membros da empresa e clientes
finais, tendo como parâmetros a onda de projetos inovadores integrantes da web 2.0:
(
(
(
(
(
(
(

) Feed RSS
) Twitter
) Orkut
) Folksonomia
) Tagsonomia
) Blogs
) Youtube

Outras ferramentas
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Demais observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

