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RESUMO 

 

Diante das mudanças do mercado, as empresas passaram a considerar como de muita 

importância revisar seus modelos de gestão, no intuito de encontrar um sistema que avalie e 

dê informações confiáveis, por sua vez, a gestão do conhecimento pode ser considerada como 

de grande valia para uma companhia. A presente Dissertação de Mestrado tem como objetivo 

geral analisar a influência da gestão do conhecimento nas companhias brasileiras com melhor 

governança corporativa no Investor Relations Global Rankings.  Para isso, foram reunidos 

elementos que contemplaram a abordagem pesquisada. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental, com a finalidade de reunir os trabalhos e documentos 

relacionados com esta temática, buscando atualizar os conceitos sobre a gestão do 

conhecimento, a governança corporativa e o IR Global Rankings, além de ajudar a verificar 

até que ponto a gestão do conhecimento pode influenciar empresas a possuírem uma melhor 

governança corporativa. Esta pesquisa classifica-se ainda por ser exploratória descritiva, pois 

proporciona maiores informações sobre um assunto, com levantamento de dados tipo survey, 

já que esse método pode ser caracterizado pela obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões, e uma abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa 

investigou a temática em seis grandes organizações brasileira classificadas entre as melhores 

do mundo no quesito governança corporativa, no ano de 2012. A coleta de dados foi feita por 

pesquisa documental e bibliográfica, através de contato presencial, virtual e via um 

questionário semi-estruturado enviado por e-mail, gerando as informações necessárias para as 

análises. Os dados provenientes do questionário, além das analises embasadas pela 

fundamentação teórica, tiveram dados tabulados com o auxilio do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Ao final do estudo, foi possível identificar 

a importância da gestão do conhecimento como recurso para a gestão empresarial, bem como 

fornecer mais informações sobre essa ferramenta para as empresas pesquisadas, e assim, 

ajudá-las a formular estratégias para continuarem satisfazendo seus clientes. 

 

Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento. Governança Corporativa. IR Global Rankings. 
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ABSTRACT 

 

By changes in the market, companies began to consider how much importance to review their 

governance in order to find a system to assess and give reliable information, in turn, 

knowledge management can be regarded as of great value to a company. This Master's 

Dissertation's general objective is to analyze the influence of knowledge management in 

Brazilian companies with better corporate governance in the Investor Relations Global 

Rankings. For this, elements that were assembled beheld the approach researched. A 

bibliographical and documentary research, with the aim of bringing together the works and 

documents related to this issue, seeking to update the concepts of knowledge management, 

corporate governance and the IR Global Rankings was performed, in addition to help verify 

the extent to which management knowledge can influence enterprises to have better corporate 

governance. This research is still classified to be descriptive, exploratory, it provides more 

information about an issue, with survey type survey data, as this method can be characterized 

by data or information about features, actions or opinions, and a quantitative approach and 

qualitative. The research investigated the issue in six major Brazilian organizations ranked 

among the best in the world at the corporate level in 2012. Data collection was made by 

documentary and bibliographic research through classroom, virtual and via a semi - structured 

questionnaire sent by e-mail contact, generating the necessary information for analysis. The 

data from the questionnaire, as well -informed analysis of the theoretical framework, data 

were tabulated with the aid of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). At the end 

of the study, it was possible to identify the importance of knowledge management as a 

resource for business management as well as provide more information about this tool for the 

companies surveyed, and thus help them formulate strategies to continue satisfying its 

customers. 

 

Keywords: Knowledge Management. Corporate Governance. IR Global Rankings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA 

 

Diante das mudanças do mercado nos últimos anos, Santos e Pacheco (2001) afirmam 

que as organizações, privadas ou públicas, passaram a tratar como de grande importância 

sempre fazer revisão dos modelos de gestão, para empresas privadas, a motivação é a sua 

sobrevivência e competitividade no mercado, já no caso das empresas públicas, o estimulo é a 

sua capacidade de cumprir sua missão, ou seja, atender com qualidade a prestação de serviços 

de interesse da sociedade. 

Uma das preocupações em uma empresa é encontrar um sistema que avalie e dê 

informações confiáveis aos seus gestores sobre o desempenho da organização no mercado, 

bem como forneça dados confiáveis para a elaboração de planejamentos estratégicos.  

Paralelo a esse crescimento da competitividade no mercado, a gestão do conhecimento 

é considerada como de grande valia para uma companhia, pois se firmou no que diz respeito à 

eficiência operacional e faz parte da estratégia empresarial. (SVEIBY, 1998). 

Sabendo disso, é preciso observar inicialmente o conceito de conhecimento, a fim de 

melhor entender o processo de gestão do conhecimento. 

 O conhecimento tem sido considerado como um fator chave em organizações e uma 

fonte de vantagem competitiva sustentável. Deve-se aplicar efetivamente, gerenciar e utilizar 

o conhecimento organizacional para assim sustentar uma vantagem competitiva. (LEE; GOH; 

CHUA, 2007). 

O conhecimento é a base para adquirir competência, segundo Duarte e Santos (2011). 

A competência, por sua vez, acaba por melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários de uma empresa, gerando a melhoria dos produtos. 

Então, visando possuir informações confiáveis e úteis para os gestores, considerando o 

processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que 

são estratégicos na vida de uma organização, é possível colocar em debate também a 

governança corporativa.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2013) a governança 

corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre todos que fazem parte do processo.  
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Sendo assim, fazendo uso das melhores formas desse sistema torna-se viável 

transformar princípios em sugestões objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e valorizar  a organização, contribuindo para ela se manter viva no mercado. 

Por isso é necessário fazer avaliações e com esse intuito, verifica-se que para analisar a 

gestão das instituições existem diversos mecanismos, auxiliando a gerenciar e definir as 

políticas, procedimentos e processos delas. Um deles são os rankings, que são utilizados para 

classificar como as empresas estão no mercado de acordo com critérios diversos. 

Um sistema de classificação para sites de relações com investidores que apresenta 

esses indicadores no mercado internacional é a Investor Relations Global Rankings (IR 

Global Rankings ou IRGR) apresentando anualmente a listagem das empresas com melhor 

governança corporativa no mundo, estimulando, simultaneamente, o interesse dos 

investidores e a valorização das companhias. 

Desta forma, é necessário que as empresas tenham uma estratégia organizacional bem 

estruturada, levando em consideração os mecanismos de gestão para sua avaliação, com o 

objetivo de oferecer melhores produtos e serviços. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Na busca pelo conhecimento existe segundo Smith (2000) uma vasta literatura em 

ciência da informação, bem como em outros campos que buscam definir e diferenciar os 

conceitos e dados entre informação e conhecimento. 

Para o LIINC (2013) é importante perceber que informação e conhecimento 

desempenham papel crucial no que diz respeito a transformações produtivas, geopolíticas e 

socioculturais em curso. 

Neste sentido, sabendo que muitas vezes a gestão do processo decisório recebem 

informações incompletas dificultando a geração do conhecimento. Abib (2010) diz que 

consciente disso as falhas nas informações disponíveis podem afetar os processos 

empresariais, então o agente decisor deve se utilizar de informações com qualidade para 

minimizar os efeitos de uma escolha prejudicial. Ou seja, informações corretas ajudam 

construir o conhecimento melhorando a governança corporativa. 

Sendo assim, partindo do que já foi falado e diante das questões, como hipótese e 

pergunta de pesquisa, que citada adiante é importante ressaltar que o alvo do trabalho, são as 

6 (seis) empresas brasileira classificadas pelo IR Global Rankings com melhor governança 

corporativa. 
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O estudo tem como hipótese: Uma companhia que investe na gestão do conhecimento 

possui informações gerenciais para melhoria contínua de forma mais clara. 

 Tomando-se por base as considerações desenvolvidas para facilitar a compreensão do 

tema e do problema. Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: Até que ponto a 

gestão do conhecimento pode influenciar empresas a possuírem uma melhor governança 

corporativa? 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.3.1 Principal 

 

Analisar a influência da gestão do conhecimento nas companhias brasileiras com 

melhor governança corporativa no Investor Relations Global Rankings. 

 

1.3.2 Secundários 

 

 Averiguar e relatar como as empresas percebem, entendem, definem e praticam a 

gestão do conhecimento, além do que as levaram a adotar essa ferramenta; 

 Investigar como essas empresas abordam a Governança Corporativa; 

 Buscar com a ajuda do programa estatístico SPSS analisar os resultados obtidos; 

 Examinar a contribuição da premiação do IR Global Rankings para a visão dos 

clientes sobre as empresas vencedoras. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Após analisar as considerações feitas, esse estudo justifica-se pela ideia de levar o 

tema adiante a partir das constatações e formulações de que, existe uma provável utilidade 

dele para a compreensão de quais aspectos da gestão do conhecimento são priorizados em 

organizações brasileiras, visto que a proposta apresentada analisa o projeto implantado, seus 

aspectos prioritários e como se trabalha com ela nas organizações. 

É justificável ainda para entender se há ou não relação entre empresas que se destacam 

pela forma que trabalham com a governança corporativa e se elas se preocupam com a gestão 

do conhecimento. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em 6 (seis) capítulos, distribuídos da seguinte forma:  

No presente capítulo, apresenta a exposição do tema, a definição do problema, os 

objetivos, justificativa e a estruturado da dissertação. 

O capítulo 2 aborda o referencial teórico que se subdivide e foca nas três palavras-

chaves Gestão do Conhecimento, Governança Corporativa e IR Global Rankings. 

Inicialmente o capítulo trata das discussões sobre a gestão do conhecimento em seus 

aspectos teóricos, conjunturais e organizacionais. Discutindo sobre a gestão do conhecimento 

como modelo empresarial, os princípios da organização do conhecimento, a gestão da 

informação, o acesso, a criação, a transferência de conhecimento e o capital intelectual. 

Em seguida, analisa-se a governança corporativa, fazendo um levantamento do seu 

conceito, de como ela é trabalhada no Brasil, como é usada como ferramenta de transparência 

empresarial e ainda, alinhando governança a gestão da tecnologia da informação. 

Por fim, expõe e discute sobre o IR Global Rankings realizando uma breve análise 

sobre essa empresa de rankings e a forma de avaliação das companhias cadastradas. 

O capítulo 3 discorre a cerca dos procedimentos e recortes metodológicos desta 

pesquisa. Possuindo informações a respeito da caracterização da pesquisa, da população e 

amostra, dos instrumentos de coleta de dados, dos procedimentos de análise dos dados e as 

limitações. 

O capítulo 4 apresenta a realidade a ser investigada na pesquisa, relatando as 6 

companhias brasileira de melhor desempenho no IR Global Rankings. 

No capítulo 5 são abordados os resultados da pesquisa e a análise dos dados. 

O capítulo 6 é apresentado às considerações finais. 

Para finalizar são apresentadas as referências bibliográficas e apêndice. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção será apresentado o referencial teórico para esta dissertação de mestrado, 

contemplando as temáticas ligadas a, Gestão do Conhecimento, Governança Corporativa e o 

IR Global Rankings, com o objetivo de embasar a presente pesquisa. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO: ASPECTOS TEÓRICOS, CONJUNTURAIS E 

ORGANIZACIONAIS 

 

Com as transformações que aconteceram nas últimas décadas no ambiente 

empresarial, fica evidente o aumento na obtenção da qualidade e produtividade 

organizacional, que só vem a ser possível quando existe o conhecimento tácito ou explicito. Já 

que segundo Cavalcanti e Gomes (2001, p. 55), o conhecimento deve ser incorporado ―não 

apenas como mais um fator de produção, mas como fator essencial do processo de produção e 

geração de riqueza‖. 

Conforme Kasvi, Vartiainen e Hailikari (2003), o processo de gestão de conhecimento 

ocorre em quatro etapas, primeiro a criação do conhecimento, através de coletas e 

combinações de informações, depois a gestão do conhecimento com a organização e 

armazenamento das informações, em seguida a disseminação do conhecimento e por fim a 

utilização do conhecimento na produção. A união desses itens agregam valores aos produtos, 

ampliando sua qualidade. 

Sendo assim, é possível dizer que para se manterem competitivas as organizações 

devem de forma eficaz e eficiente criar, capturar, localizar e compartilhar conhecimento 

organizacional ajudando-as a enfrentar possíveis problemas. 

 

2.1.1 Gestão do conhecimento como modelo empresarial 

 

Santos e Pacheco (2001), afirmam que o conhecimento pode ser tácito ou explícito. O 

explícito possui uma linguagem formal, podendo aparecer em afirmações gramaticais, 

expressões matemáticas, entre outros. Já o conhecimento tácito é difícil ser transmitido em 

uma linguagem formal, pois corresponde ao conhecimento pessoal que é adquirido com 

experiência individual e envolve fatores intangíveis, como habilidades, crenças, entre outros.  

Este conhecimento pode ser um item de grande competitividade nas empresas, uma 

vez que é um diferencial, pode ser dito que o conhecimento tácito e o explícito se completam, 
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o que proporciona o desenvolvimento da competência organizacional. (SANTOS E 

PACHECO, 2001). 

Choo (2003, p. 31-32) afirma que: 

Administrando os recursos e processos de informação, a organização do 

conhecimento é capaz de: 

 Adaptar-se às mudanças do ambiente no momento adequado e de maneira 

eficaz; 

 Empenhar-se na aprendizagem constante, o que inclui desaprender 

pressupostos, normas e crenças que perderam validade; 

 Mobilizar o conhecimento e a experiência de seus membros para gerar 

inovação e criatividade; 

 Focalizar seu conhecimento em ações racionais e decisivas. 

Bukowitz e Williams (2002) explicam que o conhecimento é tudo que é valorizado 

pela organização que esteja contido nas pessoas, ou seja, exemplificando alguns: 

conhecimento e habilidades individuais, normas e valores, bases de dados, metodologias, 

software, know-how, licenças, marcas e segredos comerciais. É possível assim dizer que ele 

gera de riqueza para organização e cria valor para o cliente. Nesse sentido a sua gestão se faz 

necessária dentro da empresa. Como pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1 – Estruturação do processo de gestão do conhecimento 

 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002. P.24) 

 

De acordo com Gibbert, Leibold e Probst (2002), a gestão do conhecimento tradicional 

desempenha uma parte muito importante na medida em que o conhecimento agrega valor à 

empresa. Porém, esse conhecimento é compartilhado, ampliado e fortalecido entre os 
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empregados ou entre empresas com pouca atenção àquele que poderia agregar um valor ainda 

maior às empresas, ou seja, o cliente. 

Ainda Gibbert, Leibold e Probst (2002), completam afirmando que um importante 

elemento a ser considerado na gestão do conhecimento é o cliente, pois ele também possui um 

conhecimento que deve ser considerado pelas organizações. Para os autores, os clientes 

também devem ser ouvidos a fim de ajustar a produção a fim de melhor atender seus 

consumidores. 

A implantação da gestão de conhecimento em uma empresa, de acordo com Zhao, 

Pablos e Qi (2012), ocorre por ser uma formar de modelo de gestão eficaz e com o 

mecanismo incluindo cultura corporativa, estrutura organizacional e processo de gestão, 

assegurando o bom funcionamento da gestão. 

Segundo Chi, Lan e Dorjgotov (2012) ―para conseguir entender o sucesso e o fracasso 

da gestão do conhecimento nas empresas é preciso fazer a identificação e a avaliação de pré-

requisitos que são necessárias para ela.‖. 

As empresas possuem vários mecanismos que ajudam a mostrar o tipo de 

conhecimento a ser criado, identificar as pessoas com conhecimento guardado e verificar a 

forma de interação adequada de criação do conhecimento sem as restrições da estrutura 

organizacional. 

 

2.1.2 Da gestão da informação à gestão do conhecimento 

 

Diante das discussões no âmbito de gestão empresarial, que abordam a importância de 

uma boa comunicação e clareza no ambiente organizacional, chega-se a fatores chaves como, 

informação e conhecimento. 

Conhecimento segundo Araújo et al. (2013) o conhecimento ajuda as empresas a 

definirem como serão delineadas suas estratégias, as tomadas de decisões  e  como  serão  

implementadas  as  ações. E tem a aprendizagem como um dos processos da gestão do 

conhecimento que permite adaptar o conhecimento dos membros da organização às 

necessidades existentes. 

Quando a informação, Davenport (1998, p. 18) afirma que: 

É difícil definir informação. Tome-se a velha distinção entre dados, 

informação e conhecimento. Resisto em fazer essa distinção, porque ela é 

nitidamente imprecisa. Informação, além do mais, é um termo que envolve 

todos os três, além de servir como conexão entre os dados brutos e o 

conhecimento que se pode eventualmente obter. Também tendemos a 

exagerar o significado dessas palavras. Durante anos, as pessoas se referiram 



27 
 

a dados como informação; agora, veem-se obrigadas a lançar mão de 

conhecimento para falar sobre a informação — daí a popularidade da 

'administração do conhecimento'. 

Nesse trecho é possível perceber que o autor reconhece a dificuldade de se definir a 

informação isoladamente e lembra que as tentativas de fazê-lo pela distinção com dado e 

conhecimento concomitantemente são visivelmente confusas.  Sugere então o entendimento 

através da elaboração de um processo dados, informação e conhecimento, mostrado no 

quadro1. 

 

Quadro 1 - Dados, informação e conhecimento 

 

Fonte: Davenport (1998, p. 18). 

 

Segundo Alvarenga Neto (2005) as definições de dado, informação e conhecimento 

são os fatores conceituais, geradores e de fundamental importância para as formulações, 

proposições e discussões ligadas às organizações do conhecimento e à gestão da informação e 

do conhecimento. 

A Gestão da informação por meio dos sistemas de informação, que está ligado aos 

procedimentos que visam captar informações sobre o que acontece em uma companhia, pode 

caracterizar-se como um conjunto de elementos que visam coletar, recuperar, processar, 

armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a 

coordenação, a análise e o processo decisório em empresas. (MACAGNAN e LINDEMANN, 

2009). 

Para Tarapanoff (2006) A gestão da informação tem como objetivo identificar e 

melhorar as ferramentas informacionais de uma organização ou empresa e sua capacidade de 

informação, mostrando-a como aprender e adaptar-se a mudanças do ambiente. 

Ainda sobre o assunto, Fourie (2011) afirma que ferramentas relacionadas ao 

gerenciamento dela é uma boa oportunidade para observar o andamento dos produtos 

oferecidos. Estas incluem: metadados e tagging, escolha de software, as competências de 
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literacia (que identificação de necessidades de informação, as fontes de pesquisa, análise e 

síntese de informações), e colocar informações para usar. 

Já a gestão do conhecimento pode ser entendida como uma forma de gerir e utilizar o 

conhecimento das pessoas de melhor forma. Ela atua identificando e mapeando ativos 

intelectuais em uma organização, divulgando e gerando novos conhecimentos para a 

vantagem competitiva e compartilhando as melhores práticas e tecnologias que impulsionarão 

os processos do local. (TARAPANOFF, 2006). 

Completa Alvarenga Neto (2005) dizendo que o princípio que a gestão do 

conhecimento, originou-se na gestão de recursos informacionais, sendo assim, acredita-se que 

a gestão do conhecimento pode ser considerada como uma evolução da gerência desses 

recursos. 

Baseado nisso, e visando o aumento da capacidade de resposta da empresa ao mercado 

com inovação e competência, desenvolvendo a eficácia e o conhecimento corporativo, 

Tarapanoff (2006, p 28-29) expõe que: 

No que tange ao conhecimento, o foco da gestão da informação é voltado 

para o gerenciamento do conhecimento ―explícito‖, enquanto a gestão do 

conhecimento preocupa-se com o gerenciamento do conhecimento ―tácito‖, 

objetivando o desenvolvimento da capacidade das pessoas em ―explicitar‖ e 

compartilhar o seu conhecimento. 

A união e a dependência entre esses pontos compõem a inteligência corporativa, 

representada na figura 2. 

Figura 2 - Integração de gestão da informação e gestão do conhecimento ao planejamento 

estratégico 

 

Fonte: Tarapanoff (2006, p 31). 
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Sendo assim, as empresas devem usar a gestão da informação juntamente com a gestão 

do conhecimento, para assim conseguir tomar melhores decisões, pois a criação do 

conhecimento representa inovação e vantagem competitiva. 

 

2.1.3 Os princípios da organização do conhecimento 

 

Segundo Davenport e Prusak (2003) a gestão do conhecimento é uma prática em 

evolução. É possível dizer que ela pode ser vinculada ao valor econômico de resultados 

positivos para empresa e colaboradores, como também para satisfação do cliente. 

Nesse sentido, Choo (2003) afirma que as organizações do conhecimento são 

organizações que possuem dados e conhecimentos que as tornam bem informadas e capazes 

de percepção e discernimento, empresas que reconhece o conhecimento como um recurso 

estratégico. 

E por sua vez, Alvarenga Neto (2005, p. 50) completa ao dizer que:  

Os trabalhadores da organização do conhecimento são profissionais 

altamente qualificados e com alto grau de escolaridade e, dentre suas 

habilidades, destarte reunidas em modelos ou portfólios de competências de 

conhecimento, destacam-se o desenvolvimento e a consolidação de boas 

habilidades organizacionais, boas habilidades em tecnologia de informação e 

capacidade analítica de solução de problemas. 

 Sendo assim, as companhias conseguem ser mais eficazes na hora de tomar decisões e 

consequentemente ter melhores resultados. 

 As melhorias da administração dos recursos e processos de informação para as 

organizações do conhecimento são citadas por Choo (2003). Para ele, tais organizações 

tornam-se capazes de adaptação às mudanças do ambiente no momento adequado e 

eficazmente, empenham-se na aprendizagem constante e mobilizam o conhecimento e a 

experiência de seus membros para gerar inovações. 

 Segundo Tarapanoff (2006) as empresas que forem capazes de unir eficientemente os 

processos de criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisões, 

podem ser consideradas como organização do conhecimento. 

 Entretanto, segundo Rodrigues, Cruz e Nagano (2007) uma organização não consegue 

criar conhecimento sozinha, por isso seu papel é fornecer o contexto apropriado que facilite as 

atividades em grupo, indo além de estimular o aprendizado individual dos colaboradores. O 

Quadro 2 a segui, expõem os princípios da organização do conhecimento. 
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Quadro 2 – Os princípios da organização do conhecimento 

   Fonte: Sveiby (1998, P.32). 

 Feitas essas considerações, e partindo do principio de que essas organizações do 

conhecimento são voltadas para a gestão do conhecimento, se justifica o debate dessa tão 

importante ferramenta de gestão. 

2.1.4 Acesso, criação e transferência de conhecimento 

 

Segundo Lee, Goh e Chua (2007), dentre os mecanismos de gestão do conhecimento 

temos o acesso ao conhecimento, à criação de conhecimento e a transferência de 

conhecimento. 

Com a finalidade de melhorar a capacidade de gerenciar e utilizar o conhecimento, as 

empresas têm usado mais a internet. Pois via esse mecanismo é possível ter acesso a grandes 

quantidades de informações sobre clientes, fornecedores e mercados, como também, 

informações sobre os processos de uma empresa, produtos e serviços podem ser 

convenientemente divulgada ao público. (SIAU, 2000). 
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Para Castells (2006), as chamadas redes interativas de computadores estão se 

desenvolvendo de forma crescente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando 

hábitos, exigências e interesses, e ao mesmo tempo se adaptando a eles.  

O acesso ao conhecimento nesse contexto é atribuído ao mecanismo de fazer 

informação disponível, sendo um conceito complexo, e de grande importância, não se 

justificando a não utilização dele nos dias de hoje. (TISE; RAJU e MASANGO, 2008). 

Ainda sobre o acesso ao conhecimento, ele envolve temas da ação, da identidade e da 

liberdade em três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, a produção e a distribuição do 

conhecimento dependem de agentes informados que podem reservar o conhecimento para 

vantagens próprias. Em segundo lugar, o controle sobre o conhecimento se organiza em torno 

de fronteiras definidoras de identidade, que dividem, de um lado, os que têm direitos a esse 

conhecimento e, de outro, os que precisam dele. Em terceiro lugar, a superação das barreiras 

entre os beneficiários e as vítimas do acesso desigual. (TILLY, 2006) 

Sendo assim, é possível dizer que o acesso ao conhecimento é disponibilizar à 

sociedade informações, de preferência que o individuo considera útil, de forma fácil e clara. 

Já a criação do conhecimento nas organizações, segundo Nonaka e Takeuchi (1997) 

pode ocorrer dentro de uma dimensão epistemológica ou ontológica. Na primeira, considera-

se que o conhecimento pode ser tácito ou explícito e na segunda se preocupa com o 

conhecimento organizacional em oposição à criação do conhecimento individual, além de 

relacionar os níveis de entidades criadoras do conhecimento. É a convergência entre esses 

tipos que permite a criação do conhecimento. 

Ainda Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a convergência entre os conhecimentos 

tácitos e explícitos pode ocorrer de quatro formas distintas: por socialização (tácito x tácito), 

por externalização (tácito x explícito), por combinação (explícito x explícito) ou por 

internalização (explícito x tácito). 

Segundo Rodrigues, Cruz e Nagano (2007) este processo de convergência é chamado 

SECI (socialização, externalização, combinação e internalização). Em que a socialização é o 

processo de compartilhamento de experiências que cria conhecimento tácito o qual é 

articulado em conhecimento explícito na externalização. A combinação é o processo de 

sistematização do conhecimento explícito no qual os indivíduos trocam e combinam 

conhecimento que é incorporado na internalização.  

Os autores Rodrigues, Cruz e Nagano (2007) ainda afirmam que quando a os 

colaboradores de uma companhia compartilham algo novo, o conhecimento tácito passa a 
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fazer parte da cultura organizacional e a cada internalização bem sucedida, o ciclo reinicia, 

gerando aperfeiçoamento ou inovação.  

Por fim a transferência do conhecimento, que pode ser informais e formais. As 

transferências informais, que são frequentes, fragmentadas, locais e cotidianas, podem 

ocorrer: No ―cafezinho‖, no fumódromo, no bebedouro, nos corredores, nos almoços, 

encontros face-a-face. Já as formais remetem às reuniões, seminários, simpósios e workshops, 

como também transferências para clientes, infraestrutura de TI, salas de aula e treinamentos e 

apresentações. Ressalta-se ainda inclusão de layouts organizacionais como possibilidade de 

transferência de conhecimento e práticas de compartilhamento. (ALVARENGA NETO, 

2005).    

Questões relacionadas à transferência de conhecimento explícito podem ser via 

sistemas de informação, intranet e gestão eletrônica de documentos, dentre outros; e do tácito, 

via criação de locais de encontro e compartilhamento. (ALVARENGA NETO, 2005). 

A palavra "transferência" é usada para enfatizar que o movimento do conhecimento é 

uma experiência distinta e que depende das características do contexto e de todos os 

envolvidos: fonte e receptor. As transferências de conhecimento podem ser compreendidas 

como replicações de rotinas organizacionais (SZULANSKI, 2000). 

Para Szulanski (2000) esse compartilhamento não depende apenas de quem está 

transmitindo, e sim da capacidade de absorção do destinatário, isso está relacionado com o 

conhecimento e habilidades anteriores e com a motivação que possui para buscar e aceitar 

conhecimentos diferentes ou novos. A falta de motivação nesse sentido poderá levar a atitudes 

de rejeição, sabotagem, passividade, não aceitação na implantação e no uso do conhecimento 

compartilhado. 

Transferência de Conhecimento refere-se ao mecanismo através do qual o 

conhecimento é transferido ou compartilhado entre a organização e os usuários e entre os 

usuários. 

 

2.1.5 O capital intelectual em uma companhia 

 

Os capitais do conhecimento devem ser observados e gerenciados de uma forma 

efetiva pela gestão do conhecimento de uma empresa. Um desses é o capital intelectual, que 

segundo Cavalcanti e Gomes (2001, p.58) ―refere-se tanto à capacidade, habilidade e 

experiência quanto ao Conhecimento formal que os integrantes detêm e que agregam a urna 

empresa‖. 
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 Os autores Cavalcanti e Gomes (2001) ainda afirmam que o capital intelectual não é 

propriedade das empresas, é um ativo intangível que pertence à pessoa, o colaborador, mas 

que pode ser utilizado pela companhia para gerar valor. 

 Para Edvinsson e Malone (1998), esse capital da empresa dividi-seem3 (três) 

componentes, o  capital  estrutural,  o capital  de  clientes  e o capital  humano. Subdividindo 

o capital estrutural em capital organizacional, de inovação e de processos. 

 Baseando no nível estratégico no modelo abordado Bukowitz e Williams (2002) esses 

três componentes são: 

 Capital humano: É a capacidade das pessoas e das equipes de aplicarem soluções para 

as necessidades dos clientes, as competências e os mind-sets. Compartilhando e 

transmitindo conhecimento. 

 Capital do cliente: É à força do relacionamento com o cliente, o valor superior 

percebido por ele e a customização crescente das soluções.  

 Capital organizacional: É a capacidade da organização, compostas de conhecimento 

codificado de todas as fontes, as bases de conhecimento, os processos de negócios, a 

infraestrutura de tecnologia e a cultura, valores e normas compartilhadas. 

 Segundo Stoeckicht (2005) os ativos intelectuais podem ser encontrados em locais 

comuns, como também em locais inusitados, na estrutura organizacional e nos 

relacionamentos que a empresa mantém com clientes e colaboradores, devendo, 

consequentemente, serem cultivados e alinhados por uma estratégia empresarial. 

 Dentro deste contexto, verifica-se que a partir da gestão estratégica do capital 

intelectual em uma companhia, se constitui em uma ferramenta de grande importância para a 

capacidade de administrar.   

 

2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A Governança Corporativa (GC) segundo Chan e Cheung (2011) é um termo que 

descreve a forma como a gestão empresarial trabalha para os acionistas e as boas práticas dela 

significa que a gestão empresarial tem demonstrado a sua responsabilidade de proteger os 

interesses dos acionistas e das outras partes interessadas como, credores, clientes e 

funcionários, trabalhando com transparência e prestação de contas aos seus stakeholders. 

Sabe-se ainda que a comunicação sólida com a comunidade de investimento é uma 

prioridade fundamental para relações com investidores e profissionais de governança 
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corporativa, uma vez que a percepção de criação de valor e risco pode ser gerenciada. 

(WEEK, 2009). 

E assim, uma maior credibilidade com investidor auxilia no processo de total 

transparência das informações, entende-se então como de grande valia à introdução da 

Governança Corporativa em suas instituições. 

 

2.2.1 Conceito 

 

Nos últimos anos surgiram diversas definições acerca da temática governança 

corporativa, segundo Scherer (2003), o conceito dela pode ser debatido por meio de duas 

maneiras diferentes.  A primeira preocupa-se, basicamente, com a questão de como garantir 

aos acionistas um retorno adequado em cima de seus investimentos. E a segunda forma é 

acompanhar a visão crítica em que a GC remete a repercussão das decisões de investimento 

da empresa sobre a sociedade. 

O IBCG (2013) afirma que a governança corporativa surgiu para: 

Superar o "conflito de agência", decorrente da separação entre a propriedade 

e a gestão empresarial. Nesta situação, o proprietário (acionista) delega a um 

agente especializado (executivo) o poder de decisão sobre sua propriedade. 

No entanto, os interesses do gestor nem sempre estarão alinhados com os do 

proprietário, resultando em um conflito de agência ou conflito agente-

principal. 

 As discussões sobre a necessidade de aprimorar a GC segundo Silveira (2004) nas 

companhias foi uma resposta a diversos registros de expropriação da riqueza de acionistas 

minoritários por acionistas controladores, decorrentes do problema de agência dos gestores. 

Desta forma o entendimento da governança corporativa passa pela compreensão de como 

ocorre esse problema nas empresas. A figura 3 mostra isso. 
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Figura 3 – O problema de agência dos gestores e a governança corporativa 

Fonte: 

Silveira (2002. P.14). 

 Para Rossoni e Machado-da-silva (2010) diferentemente da maioria das práticas 

organizacionais, as técnicas relacionadas à GC envolvem a esfera institucional da 

organização, já que seu conjunto de decisões envolve aspectos estratégicos e empresariais, 

focando primordialmente as necessidades ambientais. 

 Essa ferramenta é um tema debate, por estar relacionada a teorias que são geradas a 

partir de fatores como, finanças, economia, contabilidade, leis, comportamento organizacional 

e crises financeiras, por isso o governo e instituições, como o IRGR, tem incentivado as boas 

práticas de GC com o intuito de beneficiar o mercado de capitais e estimular o crescimento 

econômico. (PELLICANI, 2011). 

 A Governança corporativa busca ainda trabalhar de uma maneira em que todos de uma 

empresa prestam contas de suas atividades, assim criando um conjunto eficiente de 

mecanismos, incentivos e de monitoramento, com o intuito de alinhar a gestão empresarial, 

tornando-a mais transparente. (ASSIS, 2011).  

Sendo assim é possível então dizer que a Governança Corporativa (GC) almeja elevar 

o valor da organização que faz uso dela. 
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2.2.2 GC no Brasil: Uma Ferramenta de transparência corporativa. 

 

Segundo Lameira (2001) ao longo dos anos verificaram-se algumas alterações no 

ambiente econômico brasileiro, como a abertura do mercado de consumo, o controle da 

inflação o ingresso de capitais estrangeiros, a privatização de estatais entre outros eventos. 

Segundo IBGC (2009), ―os principais motivadores para a governança no Brasil foram 

à busca por boas práticas de GC e a necessidade das empresas de modernização, para se 

incluir no mercado cada dia mais competitivo.‖. 

Apesar de algumas empresas demonstrarem certo receio em divulgar certos tipos de 

informações, por acreditarem que os concorrentes poderão se beneficiar com a exposição de 

informações, a transparência tornou-se uma palavra cada vez mais popular.Neste contexto, a 

literatura acadêmica associada analisou recentemente várias questões ligada à transparência 

corporativa, como a divulgação ética, a natureza da transparência das informações, ou o uso 

dela na gestão de empregados. (VACCARO e SISON, 2012). 

Ainda para Vaccaro e Sison (2012) inicialmente a transparência foi associado com a 

divulgação de informações relacionadas com as atividades de negóciopor meio de 

documentos padronizados, como relatórios sociais e financeiros, depois identificaram a 

natureza dinâmica da transparência foirelacionada por aplicações baseadas na internet. 

A transparência corporativa está positivamente associado com o crescimento 

empresarial. Sendo assim, é possivel dizer que os mais transparentes são menos propensos a 

cair. (AN; COO e ZUMPANO, 2011).  

Por fim, é possível dizer que, com a existência de informações privadas, acaba 

induzindo investidores a uma nova forma de risco e, para equilibrar tal situação, eles exigem 

maiores compensações proporcionais ao risco. Portanto, é de interesse da empresa reduzir o 

nível de privacidade informacional a fim de buscar a redução do custo do capital. 

 

2.2.3 Governança e gestão da tecnologia da informação 

 

Tendo em vista que, a baixa disponibilidade de informações é inversamente 

proporcional ao custo do capital. Exemplo, maior transparência, menor custo. Gerir as 

informações e o conhecimento em uma empresa pode ser de grande valia. 

Segundo Sampaio et al. (2012) a dependência mútua entre empresas e a tecnologia da 

informação (TI) tem sido crescente e explícita nos modelos de governança corporativa. Este 

fenômeno é motivado principalmente pela necessidade de uma maior transparência na 
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administração e controle dos recursos de TI, o que compreende um conjunto de aplicações, 

infraestrutura computacional e de comunicação de dados da organização. 

A tecnologia da informação envolve um conjunto variado de conteúdos, agrupados sob 

os conceitos de sistema de informação, que se refere a sistemas e bancos de dados utilizados 

para gerenciar funções em organizações e no campo pessoal; e TI, que corresponde aos meios 

de comunicação e dispositivos, com a finalidade de conectar as pessoas aos sistemas de 

informação, como por exemplo, e-mails, videoconferências, intranets, blogs, entre outros. 

(ASSIS, 2011). 

 A Governança de TI é influenciada pela GC e propõe mecanismos para melhorar a 

segurança, rastreamento e transparência. Medidas eficazes e oportunas destinadas a abordar 

essas preocupações de gestão, devem ser promovidos pela governança de uma empresa. 

Simplificando, a governança de TI e a aplicação efetiva de uma estrutura dela, são 

responsabilidades do conselho de administração e gestão executiva. (ITGI, 2013). 

O ITGI (2013) ainda completa dizendo que a governança de TI, que é uma parte 

integrante da governança corporativa, consiste nas estruturas e nos processos de 

liderançaempresarial que assegurem que uma organização de TI sustenta e estende as 

estratégias e objetivos da companhia.  

Uma estrutura de governança que tenha o objetivo de controlarasinformações e seja 

relacionada com a tecnologia, pode ser um elemento fundamental para garantir as estratégias 

adequadasde manuseio das informações e dos sistemas de criar, armazenar, manipular e 

recuperar.  
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Figura 4 – Governança corporativa e dos principais ativos 

 

Fonte: Weill e Ross (2006) 

A figura 4, localizada acima, apresenta as partes envolvidas no contexto 

organizacional, a fim de justificar a importância da informação para uma boa governança 

corporativa, identificar seus principais ativos e mostrar que é de grande valia a ligação dos 

vários setores de uma empresa, para assim consolidar suas estratégias e criar valor ao negócio. 

 

2.3 INVESTOR RELATIONS GLOBAL RANKINGS 

 

Na busca por melhores práticas de avaliação da qualidade das instituições existem 

diversos mecanismos auxiliando a gerenciar e definir as políticas, procedimentos e processos 

delas. Um deles são os rankings, que segundo Bradshaw (2007) são partes de uma abordagem 

comum, em que agregados a indicadores são utilizados para produzir resultados.  

O Investor Relations Global Rankings (IRGR) pode ser considerado um desses. 

Segundo a Exame (2013) ele é uma entidade que mapeia informações divulgadas por 

companhias de capital aberto. 
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2.3.1 IRGR: Uma breve análise  

 

Segundo o IBRI e Bovespa (2013) nos últimos anos ocorreu o fortalecimento 

institucional do mercado, com base na dispersão de acionistas e, principalmente, na adoção 

dos princípios de sustentabilidade empresarial e das melhores práticas de governança 

corporativa pelas empresas. 

Ainda o IBRI e Bovespa (2013) afirma que nesse processo, a atividade de Relações 

com Investidores (RI) passou a ter uma maior importância, dando suporte às atividades das 

empresas abertas no seu relacionamento com os agentes do mercado de capitais e com seus 

públicos estratégicos. 

Para o IBRI (2013) Relação com Investidores (RI) é: 

É o conjunto de atividades, métodos, técnicas e práticas que, direta ou 

indiretamente, propiciem a interação das áreas de Contabilidade, 

Planejamento, Comunicação, Marketing e Finanças, com o propósito de 

estabelecer uma ligação entre a administração da empresa, os acionistas (e 

seus representantes) e os demais agentes que atuam no mercado de capitais e 

que integram a comunidade financeira nacional ou internacional. 

 Em Week (2009) uma boa relação com as comunidades de investimento é uma 

prioridade fundamental para relações com investidores e profissionais de governança 

corporativa, uma vez que o entendimento da criação de valor e do risco pode ser gerenciado. 

 O IRGR é um sistema de classificação de empresas, nos quesitos: sites de relações 

com investidores, relatórios anuais online, práticas de governança corporativa e 

procedimentos de divulgação financeira. Esses rankings são baseados em pesquisas de 

propriedade das empresas de capital aberto investigadas, com base em uma metodologia clara 

e é apoiado por instituições, como Arnold & Porter; KPMG; Sodali e Grupo MZ. (IRGR, 

2013). 

 A Amolde Porter é um escritório de advocacia realizar negócios em todo o mundo, 

esse alcance global, a experiência e conhecimento profundo os permite trabalhar através das 

fronteiras geográficas, culturais, tecnológicas e ideológicas, de acordo com a necessidade dos 

clientes. (LLP, 2013). 

 A KPMG é uma empresa que presta serviços de auditoria, impostos e consultoria. Ela 

trabalha próximo aos clientes, ajudando-os a reduzir os riscos e identificar as oportunidades. 

(KPMG, 2013). 

 A Sodali é uma empresa de consultoria, faz parte do Grupo GWM que se concentra 

em vários negócios, a companhia é dedicada exclusivamente para aconselhar gestão das 

empresas em resposta a acionistas. Os negócios dela são concentrados nas interfaces e 
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investidores, dando alguns tipos de suportes como, de melhores práticas de governança 

corporativa, transparência e responsabilidade. (SODALI, 2013). 

 Por fim, o Grupo MZ, subsidiária da @titude Global, uma empresa multinacional e a 

maior consultoria de relações de investimentos globais. Fornece consultoria e entre os 

serviços oferecidos destacam-se: consultoria estratégica; serviços integrados (planejamento e 

operacionalização de programas globais de RI, targeting de investidores, non-deal 

roadshows, inteligência de mercado e eventos), e tecnologia. (MZ, 2013). 

 Segundo o IRGR (2012) as suas avaliações técnicas são realizadas por uma equipe de 

profissionais experiente e os resultados são avaliados por um comitê independente formado 

por profissionais dessas empresas para garantir uma maior transparência. 

 O Investor Relations Global Rankings (IRGR) é formado por participantes de 35 

(trinta e cinco) países em 10 (dez) setores e possui5 (cinco) sedes:  Amsterdam, Taipei, 

Beijing, New York e São Paulo. 

 

Figura 5 – O que torna o IR Global Rankings único? 

Fonte: IRGR (2010. P.5) 

 Sendo assim, é possível dizer que a implantação de melhores práticas na comunicação 

com o mercado e procedimentos de divulgação, ajudam as empresas a ganhar e manter a 

confiança dos investidores.  

 

2.4.2 Metodologia das avaliações empresariais 

 

 Como já foi citado o IR Global Rankings é composta de quatro rankings, sites de 

relações com investidores, relatórios anuais online, procedimentos de divulgação financeira e 

práticas de governança corporativa, como mostrado na figura 6 abaixo: 
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Figura 6 –Categorias geral de rankings 

 

   Fonte: IRGR (2012. P.2, tradução nossa). 

 Qualquer empresa listada na bolsa de valores em todo o mundo está apta a participar 

do processo de classificação, embora somente as companhias que se registram no ranking são 

avaliadas e classificadas. Os participantes são analisados de forma abrangente em seu 

processo de comunicação, depois são enviados relatórios de feedback e uma cópia com 

sugestões específicas de melhoria. (IRGR, 2013).  

 Cada categoria é analisada de uma maneira diferente, para assim as empresas serem 

classificadas. Segundo o IRGR (2013) a avaliação da categoria, Sites de Relações com 

Investidores, parte do princípio de que o website de uma empresa é o primeiro recurso 

intuitivo para a maioria das pessoas que buscam informações sobre uma companhia e é 

também o principal canal de comunicação usado para interagir com o universo do mercado de 

capitais. 

 Liu, Liu e Hwang (2011) completam essa informação ao dizer que os critérios para 

avaliação devem ser capazes de fornecer uma análise detalhada e adequada, além disso, é 

importante observar os aspectos multidimensionais dos sites. 

 Esse ranking IRGR (2013) é feito através dos seguintes critérios técnicos: 

 Conteúdo: Deve ser apresentado com simplicidade, clareza, responsabilidade e 

relevância, atendendo às necessidades dos investidores, para garantir que esse recurso 

de comunicação seja útil. São analisados os conteúdos padrão como, informações 

sobre a empresa, dados financeiros, documentos oficiais e apresentações, como 

também observam materiais mais complexos como, as mensagens de investimento, 

divulgação da dívida, governança corporativa, responsabilidade social e 

sustentabilidade. 
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 Navegabilidade e Projeto: O site deve ter um desenho adequado e de fácil 

navegabilidade, além de um menu bem elaborado e um cuidado com a quantidade de 

cliques necessários para encontrar as informações, são as características mais 

importantes. 

 Interatividade: Deve-se considerar o potencial existente em se ter interatividade com 

os usuários, certas ferramentas podem trazer grandes benefícios. Por exemplo, 

fornecer planilhas com os resultados financeiros e operacionais podem ser muito úteis 

para analistas e gráficos interativos. 

 Tecnologia e Manuseio de dados: Dentro desta categoria observa-se como a tecnologia 

pode ser usada para aumentar a audiência do site da empresa.  

 Responsabilidade: Um bom site é relativamente fácil de construir, mas o verdadeiro 

desafio é mantê-lo atualizado e isso é o que esta categoria tem como objetivo 

identificar. Entre outras coisas, quanto tempo às equipes de RI precisam para 

responder a perguntas enviadas aleatoriamente. 

 Os Relatórios Anuais Online possuem a capacidade de transmitir a mensagem de uma 

empresa para investimentos de uma forma mais enérgica e envolvente, não só pela 

antecipação da identidade corporativa, mas também por proporcionar uma boa impressão da à 

gestão da companhia.  

 Para ser avaliada nessa categoria, segundo o IRGR (2013) as companhias devem ter 

um relatório online em formato HTML e não simplesmente um arquivo PDF da versão 

impressa, e ainda, o ranking é feito através dos seguintes critérios técnicos: 

 Conteúdo: O conteúdo do relatório anual online deve atender os mesmos requisitos 

que a versão impressa. Deve-se observar o nível de detalhes do conteúdo fornecidos 

nas versões on-line e impresso são consistentes. 

 Navegabilidade e Projeto: É tão fundamental como é para sites gerais de RI. Os efeitos 

visuais e criatividade pode fazer diferença significativa para o relatório, por isso são 

analisados. 

 Interatividade: Relatórios anuais online podem dar aos espectadores uma compreensão 

melhor e mais dinâmica da empresa e, por isso analisam-se as ferramentas que são 

utilizadas para melhorar a experiência do usuário com o documento. 

 Tecnologia e Manuseio de Dados: Os relatórios online devem ser visto pelo maior 

público possível e o uso correto e eficiente da tecnologia deve ser levado em 

consideração para fazer a eficácia do relatório vale o custo de produção. As empresas 

devem considerar a inclusão de um mapa do site claro, abrangente, com facilidade de 
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pesquisa e, também, fornecer informações em formato HTML, bem como opções para 

download em formato PDF. 

 A categoria, Divulgação Financeira, visa identificar e classificação como as empresas 

divulgam suas informações financeiras em termos do que está sendo divulgado e como a 

informação é disponibilizada ao público. 

 Para o IRGR (2013) a análise deste quesito se baseia na qualidade da informação 

fornecida no mais recente material de cada participante, principalmente os relatórios 

trimestrais de resultados e relatórios intercalares, observando-se os itens abaixo: 

 Informações Operacionais: Verifica-se se as informações fornecidas são fáceis de 

encontrar e se possui informações como as de Market Share, volumes e preços. 

 Demonstração de Resultados: Devem ser fornecidas as explicações para os resultados 

e elas precisam ser claras e o mais detalhadas possível. 

 Balancete: Um balanço completo deve ser fornecido, pois isso é uma importante 

ferramenta que mostra a saúde financeira de uma empresa. Além disso, detalhes como 

dívida líquida, prazos, vencimentos e demonstrações de capital de giro também devem 

está presente. 

 Fluxo de Caixa: Para efeito da pontuação do ranking, as empresas devem fornecer um 

fluxo de caixa o mais detalhado possível. Embora existam empresas que não fornecem 

isso, recomenda-se, uma vez que ajuda a ilustrar uma maior transparência. 

 Orientação: A maioria das empresas fornecem orientação financeira, por isso é 

preferível se for formalizado e atualizada em seus lançamentos, por isso espera-se 

nesse ponto que seja apresentado as receitas, as margens de lucro, perspectivas da 

indústria e estratégias em médio prazo. 

 Teleconferências: Avalia se há um ganho real e quanto tempo para divulgação de 

resultados. Além disso, os usuários também devem ser capazes de baixar a 

apresentações. 

 Divulgação Exemplar: Empresas de capital aberto deve respeitar o princípio da 

"Divulgação Exemplar", que é a divulgação adequada de informação financeira para 

todos os mercados. Nesse ponto observa-se se todos os pedidos são liberados 

simultaneamente em termos de anúncio e as lacunas eventuais entre divulgações no 

idioma local e no Inglês. Além disso, os diretores de contabilidade também são 

levados em consideração. 
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Figura 7 – Foco de três categorias do IR Global Rankings 

 

        Fonte: IRGR (2012, tradução nossa). 

 Por fim, a Governança Corporativa, categoria a ser analisada nesta pesquisa. De 

acordo com Yang (2010) ela centra-se na aquisição, explicação e comunicação da missão 

específica e especialização profissional, sendo em sua natureza, grande parte, um 

conhecimento tácito. 

 Segundo o IRGR (2013) a avaliação da governança corporativa ocorre de acordo com 

a capacidade de uma empresa na criação, manutenção e gestão de valor, de forma que atue 

equilibrando os interesses dos acionistas. O ranking é feita através dos seguintes critérios 

técnicos: 

 Conselho de Administração e Comitês: Para alcançar o objetivo da governança 

corporativa, o regulamento do Conselho de Administração e da Diretoria devem ser 

cuidadosamente estabelecido, como políticas da empresa sobre funcionário e 

responsabilidades dos administradores, compromisso e plano de sucessão de 

executivos. Essas informações e detalhes sobre como a empresa evita conflitos de 

interesse em relação ao desempenho de curto e de longo prazo são importantes. Os 
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procedimentos para a nomeação de gerentes e seus termos, bem como suas 

experiências profissionais, também são avaliados. 

 Participação Acionária: A concentração e distribuição de ações são analisadas em 

termos de liquidez e concentração do voto e compartilhar poderes de preços. 

 Direitos dos Acionistas: Em alguns mercados, os acionistas controladores têm poderes 

de decisão que podem ser prejudicial aos acionistas minoritários. Então, nesse ponto 

se avalia os esforços das empresas para proteger os acionistas minoritários. 

 Assembleias: Avaliam-se os procedimentos para facilitar o exercício dos direitos dos 

acionistas, relacionadas a questões como, avisos extraordinários de reuniões, voto por 

procuração e os requisitos mínimos de voto. 

 Remuneração: Observa-se itens como, a existência de uma política de dividendo 

adequada, serviços prestados pelos auditores independentes e como transações com 

partes relacionadas são aprovados. 

 Responsabilidade Corporativa e Social: Esta parte da avaliação está se tornando um 

tema muito importante. Observa-se funções políticas como um mecanismo de auto-

regulação pelo qual uma empresa monitora e garante o cumprimento da lei, os padrões 

éticos e as normas internacionais. 

Figura 8 – Governança corporativa 

     

Fonte: IRGR (2013, tradução nossa).  

 Sendo assim, é possível dizer que IR Global Rankings avalia os procedimentos de 

atuação das empresas cadastradas e seus impactos por meio de atividades sobre o meio 

ambiente, os consumidores, os trabalhadores, as comunidades e todos os outros membros que 

também podem ser consideradas como partes interessadas.  

 No capítulo apresentado a seguir será exposta a metodologia utilizada nesse projeto de 

qualificação. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, são apresentados conceitos relacionados à caracterização da pesquisa, a 

delimitação dela, os instrumentos utilizados, a população e amostra, assim como o método de 

análise dos dados aplicado após a coleta destes. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

A caracterização da pesquisa é um procedimento que guia o processo de investigação, 

é uma forma de aproximação e focalização do problema com fenômeno que se pretende 

estudar. 

Ao se ter como a finalidade atingir o objetivo geral dessa pesquisa de Analisar a 

influência da gestão do conhecimento nas companhias brasileiras com melhor governança 

corporativa no Investor Relations Global Rankings, esse estudo caracteriza-se por ser 

exploratório e descritivo, com levantamento de dados tipo survey, pesquisa bibliográfica e 

documental, e abordagem quantitativas e qualitativas. 

 É uma pesquisa é exploratória e descritiva, já que esse tipo de pesquisa tem por 

finalidade proporcionar maiores informações sobre o assunto, facilitando a delimitação da 

temática do estudo, gerando novos conhecimentos contradizendo com algum já existente.  

Segundo Roesch (2007), pesquisa exploratória objetiva aproximar o pesquisador do 

fenômeno para que este se familiarize com as características e peculiaridades do tema 

explorado, para assim desvendar e obter percepções, ideias desconhecidas e inovadoras sobre 

o objeto de estudo.  

Conforme Vergara (2000), o estudo é descritivo quando expõe características de 

determinada população ou fenômeno, que embora não tenha o compromisso de explicar os 

fenômenos que escreve, serve como base para tal explicação e é aplicado quando se há 

necessidade de resolver, problemas concretos, inéditos, ou não. 

 Quanto levantamento de dados foi do tipo survey, uma vez que esse método pode ser 

caracterizado pela obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões 

de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por 

meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. (PINSONNEAULT; 

KRAEMER, 1993). 
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 Ainda sobre o assunto, Hair et  al (2005, p. 157) completam dizendo que ―os métodos 

de coleta de dados survey recaem em duas categoriais  amplas:  administração  de  

questionários  para  que  o  próprio respondente  responda  e  entrevista‖.  

O presente estudo contou ainda com procedimentos de coleta de dados por meio de 

pesquisas bibliográficas e documental, já que este possui documentos gerados a partir de 

vários autores sobre a temática do estudo e material que ainda não receberam tratamento 

analítico. (SANTOS, 2006). 

Por fim, foram utilizados métodos de analises quantitativos e qualitativos para avaliar 

as informações. 

As análises quantitativas segundo Berto e Nakano (1999) tomam como base métodos 

lógico-dedutivos, no intuito de explicar as relações de causa/efeito e através da generalização 

de resultados torna-se possível replicações. 

Ainda sobre o método quantitativo, Chizzotti (1998) complementa, afirmando que esse 

tipo de pesquisa, prever a mensuração de variáveis pré-estabelecidas, procurando verificar e 

justificar sua influência sobre outras variáveis mediante a análise da frequência de incidências 

e correlações estatísticas. 

Quanto às analises qualitativas Beuren (2003, p.91) explica sua natureza afirmando 

que: 

Estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender, classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais e pode contribuir no processo de mudança de determinado grupo. 

Possibilitam, também, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos. Na pesquisa qualitativa 

concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está 

sendo estudado.   

 

Para Berto e Nakano (1999), as pesquisas de natureza qualitativa procuram aproximar 

a teoria e os fatos, através da definição e interpretação de acontecimentos isolados ou únicos, 

priorizando o conhecimento adquirido da relação entre contexto e ação.  Através de análises 

do pesquisador, chegam, geralmente, a resultados particularizados que possibilitam a 

comparação entre casos. 

No intuito de esclarecer a caracterização da pesquisa foi elaborada a Figura 9, 

classificando a pesquisa quanto aos objetivos, procedimentos técnicos e abordagem. 
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Figura 9 – Caracterização da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Os resultados da utilização desses métodos foram agregados ao planejamento da 

pesquisa principal, constituindo parte dela, já que estes são meios muito importantes para 

mostrar a realidade de forma verdadeira. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

Ao se conceituar população e amostra chega-se a seguinte conclusão, população é 

como um conjunto de elementos com determinadas características, já a amostra pode ser 

definida como o subconjunto da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características dessa população. (BARBETTA, 2003). 

Nesse sentido, no estudo realizado com o intuito de auxiliar no desenvolvimento desta 

pesquisa acadêmica, teve como as unidades escolhidas para avaliação grandes organizações 

brasileiras, de capital aberto, que estão classificadas no ranking anual das 35 (trinta e cinco) 

companhias com a melhor governança corporativa do planeta. No quadro 3, que segue abaixo, 

está a listagem de todas classificadas. 
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Quadro 3 - Corporate governance 

 

Company Country Region Industry Score 

Infosys Limited India India Technology 94 

Philips Netherlands Europe Industrials 93 

AEGON Netherlands Europe Financials 91,5 

Royal Dutch Shell United Kingdom Europe Oil & Gas  91,5 

Hindustan Unilever Limited India India Consumer Goods 89 

BASF Germany Europe Basic Materials 88,5 

Hysan Development Company Hong Kong Asia/Pacific Financials 87,5 

Persistent Systems Limited India India Technology 87,5 

Pacific Basin Shipping Limited Hong Kong Asia/Pacific Industrials 86,5 

Eternit Brazil Latin America Industrials 86,5 

Nucleus Software Exports India India Technology 85,5 

China Telecom China Asia/Pacific Telecommunications 85,5 

Sesa Goa Limited India India Basic Materials 85 

Godrej Consumer Products 

Limited 
India India Consumer Goods 84,5 

Kotak Mahindra Bank India India Financials 84 

EDP Energias de Portugal Portugal Europe Utilities 81,5 

Gazprom Neft Russia Europe Oil & Gas  80,5 

Mind Tree Ltd India India Technology 79,5 

IC Russ-Invest Russia  Europe  Financials  79 

EVRAZ Russia Europe Basic Materials 78,5 

BANKIA Spain Europe Financials 78,5 

Aanjaneya Lifecare Limited  India India Health Care 77 
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EDP Energias do Brasil Brazil Latin America Utilities 76,5 

China Rongsheng Heavy 

Industries Group H 
Hong Kong Asia/Pacific Industrials 76 

Essar Shipping India Asia/Pacific Industrials 75,5 

Essar Ports India Asia/Pacific Industrials 74,5 

Essar Oil India Asia/Pacific Oil & Gas  73,5 

Global Sources Hong Kong Asia/Pacific Consumer Services 72 

Gafisa S. A Brazil Latin America Consumer Services 71,5 

AGC Networks India Asia/Pacific Technology 70,5 

Hua Nan Financial Holdings Taiwan Asia/Pacific Financials 66 

Sabesp Brazil Latin America Utilities 66 

Oi S.A. Brazil Latin America Telecommunications 63,5 

Turk Telekom Turkey Europe Telecommunications 63 

MILLS Estruturas e Serviços 

de Engenharia S.A. 
Brazil Latin America Industrials 59 

Fonte: IRGR. Global results (2012). 

 O IRGR, entidade que mapeou essas informações, classificou 6 (seis) empresas 

brasileiras no ano de 2012 nesse quesito e portanto, neste estudo  a  população  e  a  amostra 

são: EDP, Eternit, Gafisa, Mills, Oi e Sabesp. 

 Entretanto, das 6 (seis) empresas pesquisadas, 5 (cinco) colaboraram respondendo o 

questionário e 1 (uma) das pesquisadas, até o final do período de coleta de dados, não enviou 

resposta referente a ele. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados para uma pesquisa foi realizada através da busca por informações 

necessárias ao desenvolvimento dela e que foram obtidas de diferentes formas. Cada 

procedimento ou instrumento possui vantagens e desvantagens e se adaptam mais ou menos 

aos objetivos de cada pesquisa. (DIEHL E TATIM, 2004). 
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Segundo Lakatos e Marconi (2003), a coleta de dados é a fase da construção da 

pesquisa em que os métodos são definidos e aplicados. Nesta pesquisa para o trabalho de 

coleta de dados foi feita uma busca na literatura, a fim de obter informações visando o 

embasamento teórico do estudo. Foram pesquisados autores nacionais e internacionais, no 

intuito de investigar o escopo das pesquisas que estão sendo realizados nesta área. 

O trabalho contou com dados conseguidos por meio de pesquisas bibliográficas e 

documentais, com base em material publicado em livros, sites das empresas observadas, 

meios eletrônicos, relatórios administrativos, revistas, artigos e trabalhos científicos 

disponibilizados em sites de periódicos e bases de dados como, Scielo, Periódicos Capes, 

Web of Knowledge, Scopus, como em outros meios eletrônicos da Internet. (LAKATOS E 

MARCONI, 2003). 

Foi feito também contato com o IR Global Rankings, a fim de obter informações sobre 

os métodos utilizados pela empresa, inicialmente por meio de troca de e-mails e depois foi 

agendado um horário para contato via telefone. Além disso, foi enviado um questionário 

semi-estruturado (baseado no modelo trabalhado na tese de doutorado do Dr. Rivadávia C. D. 

de Alvarenga Neto, que abordou a temática ―Gestão do conhecimento em organizações: 

proposta de mapeamento conceitual integrativo.‖, no ano de 2005 - UFMG) para os gestores 

envolvidos com  a área de gestão do conhecimento, das 6 (seis) empresas, onde tiveram a 

possibilidade de opinar sobre o tema proposto e assim, permitindo-os a exporem seus 

conhecimentos e experiências. 

O questionário, que contém um conjunto de questões previamente definidas, dividido 

em blocos, o primeiro composto por questões sobre as características da empresa, bem como 

questões sobre a gestão do conhecimento na organização (6 questões), o segundo, 

relacionadas à gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings (5 

questões), o terceiro bloco é composto por questões objetivas ligadas as motivações para 

adesão a gestão do conhecimento, em que os gestores deram sua opinião em uma escala 

Likert de 1 a 5, com alternativas discordo totalmente, discordo pouco, neutro/indiferente, 

concordo pouco e concordo totalmente (10 questões) e por fim, a título de complemento 

identificação do perfil do entrevistado (3 questões). No APÊNDICE I, é apresentado esse 

instrumento de coleta de dados. 

A variação no número de itens da escala Likert pode gerar questionamentos como, o 

pesquisador pode ficar em dúvida de quantos pontos deve usar. O problema da escolha de 

escalas está relacionado à forma como o entrevistado as interpretará. Ao analisar um objeto, o 

respondente processa mentalmente as informações disponíveis e suas respostas podem estar 
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sujeitas às influências que comprometem a validade das medidas utilizadas. A complexidade 

na escolha do tamanho da escala surge em virtude de que conforme aumenta o número de 

pontos na escala, aumenta a complexidade de escolha do respondente e a discriminação entre 

cada opção de respostas. (CAMPELL, 1988). 

O aumento da dificuldade das opções de respostas tende a induzir ao uso de decisões 

heurísticas (SWAIT e ADARNOWICZ, 2001). Um dos modelos que os entrevistados tendem 

a utilizar é denominado de status quo heurística (ou heurística habitual) onde a decisão 

tomada pelos respondentes é a de selecionar a opção de resposta que havia sido marcada no 

item anterior (WEATHERS, SHARMA e NIEDRICH, 2005). 

Então, sabendo que quando a opção de resposta tem um grau de dificuldade maior, 

algumas pessoas passam a utilizar a opção do status quo, desta forma, o aumento no número 

de itens em uma escala de pontos faz a decisão mais complexa, aumentando por sua vez a 

expectativa do uso da opção de status quo, nessa dissertação foi optado por usar apenas 5 

pontos, para diminuir as chances disto ocorrer.(TVERSKY E SHAFIR, 1992). 

O instrumento foi respondido mediante a contato virtual, através da aplicação das 

perguntas por meio eletrônico, via e-mail. Entretanto, inicialmente, foi necessário também 

contato telefônico com as empresas, envio de mensagens pelos portais e redes sociais das 

companhias e ainda uma visita a 3 (três) sedes delas. As visitas foram a Gafisa, Sabesp e 

Eternit, localizadas na grande São Paulo - SP, onde foi possível observar a estrutura, o 

ambiente e fazer um contato para ter as respostas necessárias. Esse período de contato 

considerou a disponibilidade de ambas as partes, sobretudo o cronograma do estudo. 

A coleta de dados ocorreu no período de Agosto/2013 a Novembro/2013. Após essa 

etapa, foram feitas as análises, pela qual foi possível interpretar a opinião dos gestores sobre 

como a gestão do conhecimento pode influenciar essas companhias brasileiras a serem 

classificadas entres as melhores em governança corporativa pelo IRGR, e assim fazer as 

correlações dos resultados com intuito de identificar a importância desse recurso para a gestão 

empresarial. 

A figura 10 mostra o desenho de como a pesquisa que foi realizada. 
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Figura 10 - Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Segundo Yin (2001), ―quanto à análise dos dados, tal processo consiste na combinação 

e recombinação de evidências coletadas tendo em foco as proposições iniciais do estudo‖. 

 No estudo as informações foram analisadas de forma quantitativa e qualitativa, já que 

todos os métodos utilizados para coletas ofereceram um grande número de dados, 

caracterizando-a quantitativa. E as análises, referentes aos resultados encontrados, deram-se 

observando as técnicas de análise de conteúdo, construção de teorias, a exemplo do modelo 

qualitativo (ROESH, 2007). 

 Parte dos dados provenientes do questionário foram tabulados com auxilio do 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

 Por fim, é possível dizer que os materiais coletados foram interpretados com o auxílio 

e critérios embasados pelo referencial teórico apresentado nesse trabalho, buscando responder 
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os objetivos apresentados no começo da pesquisa. Na figura 11 está exposta como foi feita a 

análise dos dados nesse estudo. 

Figura 11 - Análise dos dados 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

3.5 LIMITAÇÕES 

 

 Quanto às limitações deste estudo, destacam-se três: 

 A primeira está relacionada aos resultados que foram encontrados, pois não 

poderiam ser generalizados para todas as empresas, pois cada uma tem suas 

especificidades e atuam em um contexto regional diferente.  

 A segunda limitação relaciona-se à localização das companhias observadas, 

não viabilizando visitas em todas e retorno nos locais visitados.  

 A terceira está ligada a taxa de não resposta do questionário ou de não 

aceitação para participação da pesquisa. 

Com a definição do problema de pesquisa e a metodologia utilizada, e o respaldo 

teórico necessário para esse estudo, foi dado início ao ponto em que se atingem os objetivos 

propostos pela pesquisa.  

O capítulo a seguir busca abordar e interpretar a realidade investigada, analisando a 

realidade empresarial das 6 (seis) companhias estudadas. 
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4 ANÁLISE DA REALIDADE INVESTIGADA: AS 6 COMPANHIAS BRASILEIRA 

DE MELHOR DESEMPENHO NO IR GLOBAL RANKINGS. 

 

O presente estudo foi conduzido nas seis companhias do Brasil com melhor 

governança corporativa (EDP, Eternit, Gafisa, Mills, Oi e Sabesp), escolhidas de forma 

intencional, por se tratarem das empresas brasileiras com melhor desempenho no IR Global 

Rankings. Segundo a pesquisa do IRGR apresentada no ano de 2012, esse ranking listou35 

organizações do mundo todo e entre elas essas 6 (seis)foram citadas. 

Este capítulo buscou abordar e interpretar a realidade estudada, ou seja, com os dados 

coletados, este foi o momento de interpretar os mesmos, e assim, compreender a influência da 

gestão do conhecimento para se ter uma boa governança corporativa.  

A seguir são apresentados dados no tocante ao histórico, números, desempenho e 

fragilidades de cada uma dessas instituições, com o objetivo de conhecê-las melhor. 

 

4.1 EDP - ENERGIAS DO BRASIL. 

 

A EDP - Energias do Brasil - é uma empresa que faz parte do Grupo EDP, que é um 

operador de referência no setor elétrico e o terceiro maior gerador de energia eólica do 

mundo, a companhia detém investimentos e controla empresas de geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica. Ela possui sedes nos estados de São Paulo, 

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Amapá e Pará. (EDP, 2013) 
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      Figura 12 - A EDP no Brasil 

 

        Fonte: EDP (2011. P. 12) 

A EDP Brasil é uma empresa de capital aberto, e por sua vez, suas ações são 

negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), segmento 

que reúne empresas com as melhores práticas de governança corporativa. 

Com base nos dados fornecidos pela empresa foi possível fazer o levantamento 

histórico do grupo no país. O quadro 4 expõem a linha do tempo  da EDP. 
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  Quadro 4 – Linha do tempo EDP 

Anos Acontecimento 

1996 
Início das operações do Grupo EDP no Brasil com a aquisição de uma participação minoritária na 

Cerj (hoje Ampla). 

1997 
O Grupo EDP assume 25% da hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (Lajeado), no Tocantins, 

realizando assim seu primeiro investimento na área de geração no país. 

1998 
Aquisição do controle da Bandeirante Energia, em conjunto com a CPFL, no âmbito do processo de 

desestatização do setor elétrico paulista. 

1999 Aquisição de participação direta e indireta na Iven, veículo controlador da Escelsa e da Enersul. 

2000 
Criação da EDP Brasil e início da construção da termelétrica Fafen, no pólo petroquímico de 

Camaçari (BA), em parceria com a Petrobras. 

2001 

Aquisição, em leilão, da concessão para construir a usina de Peixe Angical (TO), com potência de 

452 MW e cisão da Bandeirante Energia, com a saída da CPFL do capital social da empresa, que 

passa a ser controlada unicamente pela EDP no Brasil. 

2002 Hidrelétrica Lajeado entra em operação plena, com potência de 902,5 MW. 

2003 

Retomada das obras de Peixe Angical, que passa a ter Furnas como sócia (40%) na Enerpeixe e 

como primeiro passo de sua reestruturação societária, a então EDP Brasil passa a deter o controle 

direto da Iven S.A. e, consequentemente, da Escelsa e da Enersul. 

2004 

Começa o Programa Eficiência, projeto de sinergias nas distribuidoras, iniciou a segunda fase da 

reestruturação societária, que prepara a migração dos acionistas minoritários das distribuidoras e foi 

realizada a venda da participação na Fafen para a Petrobras, como efeito da ausência de um 

ambiente regulatório adequado para as usinas termelétricas. 

2005 

Lançamento da identidade visual baseada no sorriso, em consonância com o acionista controlador 

em Portugal, mudança do nome da empresa para EDP no Brasil, se tem a conclusão do processo de 

reestruturação societária, a desverticalização dos ativos, com a segregação dos negócios de geração 

e distribuição, a abertura do capital da companhia com oferta pública de ações no Novo Mercado da 

BM&F Bovespa e capitalização das dívidas em dólar da Escelsa. 

2006 

Conclusão das obras do aproveitamento hidrelétrico Peixe Angical, Inicio da operação comercial da 

quarta máquina da hidrelétrica Mascarenhas, no Espírito Santo e as ações da Energias do Brasil 

ingressam no ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, da Bovespa. 

2007 

Lançamento do projeto Letras de Luz e a empresas adquire a usina termelétrica Pecém, no Ceará, 

em parceria com a MPX Mineração, a usina resulta num aumento de 35% na capacidade instalada 

do grupo, que no mesmo ano inaugura a PCH São João e lança a pedra fundamental da PCH Santa 

Fé, ambas no Espírito Santo. 

2008 

EDP do Brasil e EDP Renováveis criam subsidiária e acordam 1º investimento eólico no país. 

Grupo EDP firma uma parceria estratégica com a Cemig. EDP e MPX firmam acordo para 

expansão da base do projeto da Usina Termelétrica Porto do Pecém, fecha parceria com a Turma do 

Bem, que reúne dentistas dispostos a oferecer atendimento gratuito a crianças carentes, conclui 

troca de ativos com Grupo Rede, adicionando 653 MW à sua capacidade instalada, foi escolhida 

como uma das 20 empresas-modelo em responsabilidade corporativa, ganhou Prêmio ISE, levando 

a empresa a permanecer na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa e 

ganha Prêmio Época de Mudanças Climáticas 

2009 

O nome EDP passa a constar, com destaque, em todas as empresas do Grupo no Brasil, inicia um 

ciclo marcado pelo foco de investimento em Geração, pelo reforço da qualidade e eficiência na 

Distribuição e pela criação de mais valor na Comercialização e Gestão de Energia, o grupo ganhou 

o selo A+, a maior certificação de qualidade da Global Reporting Initiative, a EDP Escelsa e a EDP 

Bandeirante investiram mais de 20 milhões de reais em Projetos de Eficiência Energética, no Ceará, 

no Espírito Santo, teve a inauguração da Usina de Santa Fé, a companhia conquistou as 

certificações ISO 14.000 de gestão ambiental, na usina Enerpeixe e nas pequenas centrais 

hidrelétricas São João e Paraíso. 
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2010 

Lançamento da pedra fundamental do parque eólico de Tramandaí teve a Inauguração da 1ª rede de 

abastecimento de veículos elétricos, a empresa oferece Bolsa de Inovação, encontro EDP apresenta 

uma nova forma de integrar, comunicar e comemorar as conquistas do ano tem inauguração do 

Centro de Operação da Geração e a University Challenge estimula estudantes a equilibrarem mundo 

acadêmico com corporativo. 

2011 

EDP leva mobilidade elétrica ao campus da USP, se tem a criação de uma política de patrocínio de 

projetos culturais e esportivos, aquisição da UHE Santo Antônio do Jari, com 373,4 MW, entre os 

estados do Pará e Amapá, a companhia mantém certificação NBR ISO 9001:2008; Enerpeixe 

recertifica o SGI e PCH Paraíso e São João certificadas pela OHSAS 18001:2007. EDP comemora 

35 anos de história, a oferta pública de ações teve demanda 4,5 vezes superior do que a oferta 

prevista; EDP arrecadou R$ 810,7 milhões com a venda de 13,79% e China Three Gorges 

estabelecem parceria estratégica. 

2012 

Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi aprovada a proposta de desdobramento das 

ações ordinárias representativas do capital social da EDP Energias do Brasil, de forma que cada 

ação ordinária passou a ser representada por três ações de mesma espécie. Anunciada a alienação da 

participação societária na prestadora de serviços de transmissão de energia Evrecy Participações 

Ltda., condicionada à obtenção de aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica. EDP 

Bandeirante demonstra a melhor evolução de desempenho de todo o setor  e ganha o Prêmio 

Abradee e a EDP Energias do Brasil é classificada como uma das melhores em governança 

corporativa. 

  Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 A EDP tem como visão ser uma empresa global de energia, líder em criação de valor, 

inovação e sustentabilidade. E seus valores institucionais são confiança, transmitindo esse 

sentimento para seus acionistas, clientes, fornecedores e demais stakeholders; excelência, na 

forma como executar as atividades; iniciativa, manifestada através dos comportamentos e das 

atitudes dos funcionários; inovação, com o intuito de criar valor nas diversas áreas em que 

atuam; sustentabilidade, visando à melhoria da qualidade de vida das gerações atuais e futuras 

e segurança no trabalho, para todos os colaboradores e parceiros de negócio da companhia. 

 A empresa preza e tem como compromissos, com seus clientes, se colocar no lugar 

deles sempre que tomarem uma decisão, ouvindo-os e os respondendo de forma simples e 

transparente; preocupa-se com as pessoas, alinhando a conduta ética e de rigor profissional, ao 

entusiasmo e a iniciativa, valorizando o trabalho em equipe. 

Outro compromisso da companhia é a sustentabilidade, assumindo as 

responsabilidades econômicas, sociais e ambientais que resultam do meio a qual ela atua, 

contribuindo para o desenvolvimento das regiões onde estão presentes e garantindo o 

crescimento sustentável da empresa. E ainda fica atenta com os resultados, cumprindo com os 

acordos que foram fechados perante os acionistas. O trabalho de liderança é feito através da 

capacidade de antecipação e execução. (EDP, 2011). 

Segundo EDP (2013) para a companhia atingir o objetivo de consolidar-se como uma 

empresa referência no mercado brasileiro, tem como estratégia empresarial orientar sua 

atuação com base em três pilares:  
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 O crescimento orientado, com a pretensão de tornar-se um dos operadores mais fortes 

e equilibrados no Brasil. Para isso, a empresa investe no crescimento do portfólio de 

negócios, prioritariamente em Geração, assim como ampliar as vendas de energia e 

serviços de Comercialização e atender o crescimento de mercado em Distribuição. No 

aspecto de aprendizado e crescimento, dirige o investimento em capital humano 

focado no valor. 

 O risco controlado, assegurando a criação de valor para os acionistas, buscando 

sustentar elevado padrão em governança corporativa e sustentabilidade, o que envolve 

manter sob controle os riscos de mercado, financeiros e regulatórios. Para isso, conta 

com o apoio de sistemas de gestão alinhados à estratégia e processos de comunicação 

interna e externa potencializados. 

 A eficiência superior com o objetivo de aumentar a qualidade e a eficiência das 

operações, seus programas seguem forte disciplina de investimentos e buscam 

aumentar a eficiência operacional e garantir a melhoria contínua na qualidade de 

gestão.  

Figura 13 - Estratégia empresarial 

 

Fonte: EDP (2013). 

Na execução de sua estratégia, tem o apoio da ferramenta de gestão Balanced 

Scorecard (BSC), que segundo Kaplan e Norton (1997) pode ser utilizado para esclarecer e 

chegar a uma conclusão em relação à estratégia organizacional, comunicar a estratégia para 
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toda a empresa, alinhar as  metas departamentais e pessoais à elas, associar os objetivos  

estratégicos com  metas de longo prazo e orçamentos anuais, identificar e alinhar as 

iniciativas, realizar visões estratégicas periódicas e  sistemáticas e obter  feedback para 

aprofundar o conhecimento e aperfeiçoá-lo.  

O BSC na EDP traduz a estratégia em planos de ação desenvolvidos em quatro 

perspectivas: financeira; do cliente; interna; e de aprendizado e crescimento. Todo esse 

processo é baseado em três fatores: buscar inovação com foco na cadeia de valor, integrar a 

sustentabilidade ao negócio e garantir a melhoria contínua na qualidade da gestão. (EDP, 

2013). 

Por fim, na empresa a comunicação com os públicos de interesse é uma prioridade, 

colocada em prática por meio de diferentes canais de comunicação, que são usados para 

divulgação de informações e para a escuta de interlocutores, através de sites, mídias sociais, 

intranet, a TV ON, mural digital, as revistas ON e ON Brasil, o boletim ON e o canal de 

sustentabilidade. Eles acreditam que esse diálogo promove transparência e assertividade, ao 

permitir a incorporação de diferentes visões e soluções às estratégias do negócio. As ações de 

comunicação são trabalhadas de forma articulada, mantendo a coerência e a seriedade das 

informações. (EDP, 2011). 

 

4.2 ETERNIT 

 

A Eternit do Brasil Cimento e Amianto é uma empresa de capital aberto, que nasceu 

em 1940 e, desde então, vem participando ativamente do desenvolvimento e crescimento do 

país, em especial do setor de construção civil, a empresa é hoje a maior e mais diversificada 

indústria de coberturas do Brasil. 

Com o intuito de manter-se líder no mercado, continuar a produzir produtos de 

qualidade e conseguir fazer o abastecimento para o mercado brasileiro, a companhia possui 

3,1 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, distribuídos pelo país.  

Ela possui sede principal na capital de São Paulo, tem quatro fábricas localizadas 

estrategicamente nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sete filiais de vendas e 

três controladas: a SAMA S. A., Mineradora de Crisotila; a Precon Goiás Industrial Ltda., que 

fabrica telhas de fibrocimento; e a Tégula Soluções para Telhados Ltda., empresa no setor de 

telhas de concreto. (ETERNIT, 2013). 
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  Figura 14 - Eternit no Brasil 

 

  Fonte: Eternit (2013). 

A Empresa tem como missão desenvolver, fabricar e comercializar matérias-primas, 

produtos e soluções de excelência para construção civil, garantindo competitividade, 

rentabilidade e perenidade do negócio, com responsabilidade social e respeito ao meio 

ambiente. Além disso, a Eternit visa ser uma empresa diversificada e rentável no 

fornecimento de matérias-primas, produtos e soluções para construção civil, manter-se líder 

no setor de coberturas e ter participação relevante em outros segmentos, se posicionando 

sempre entre as marcas mais reconhecidas do setor de materiais de construção. E seus valores 

institucionais são; agilidade, compromisso com resultados, ética, excelência, foco no cliente, 

respeito ao meio ambiente, transparência e valorização do colaborador. (ETERNIT, 2013). 

No terceiro trimestre de 2012 a empresa em seu relatório de administração divulgou 

que os investimentos da foram de R$ 23,5 milhões destinados a sua capacidade produtiva, seu 

administrativo, a informática e a segurança e saúde. 
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Figura 15 - Distribuição dos investimentos 

 

Fonte: Eternit (2012). 

 A companhia também, para manter o elevado nível de crescimento alcançado nos 

últimos anos, procura identificar as tendências na arquitetura e construção para, a partir delas, 

diversificar seu portfólio de produtos e serviços. 

  A organização investe para que seu crescimento seja sustentável, procura garantir a 

continuidade do seu negócio com rentabilidade, competitividade, respeito ao meio ambiente e 

à responsabilidade social. Como reflexo dessa atuação vem conquistando prêmios e 

reconhecimentos do mercado, assim como a obtenção de certificações internacionais, como as 

ISO 9.001 e 14.001 e a OSHAS 18.001, respectivamente de gestão da qualidade, gestão 

ambiental e de saúde e segurança no trabalho. (ETERNIT, 2013). 

 A companhia acredita que responsabilidade socioambiental promover o crescimento 

sustentável de um negócio, através do desenvolvimento da sociedade. Ela procura concentrar 

suas ações sociais e ambientais no público interno, nas comunidades e entidades no entorno 

de suas unidades, focada na promoção da sustentabilidade, atuando com respeito a todas suas 

partes interessadas. 
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Figura 16 - Público das ações Eternit

 

 Fonte: Eternit (2013).  

 Além disso, ela procura esclarecer e orientar, através de entrevistas, questionários e 

também por programas oferecidos pela empresa, alunos em diversas áreas do conhecimento. 

Busca ainda, apoiar pesquisas acadêmicas e científicas, através de preenchimento de 

questionários, disponibilização de atendimento e de recursos técnicos, materiais e financeiros, 

além de promover a realização de palestras em universidades. (ETERNIT, 2013). 

 Embora a companhia não venda serviços, ela oferece a seus clientes, consumidores e 

especificadores ferramentas como, treinamentos e cursos, o meio acadêmico e ferramentas 

online. 

 A Eternit faz uso de um Programa de Excelência em Gestão (PEG), com a finalidade 

de assegurar a integração das ferramentas de gestão da Companhia e orientar as atividades das 

fábricas na busca por melhoria contínua nos âmbitos de saúde, segurança e meio ambiente. E 

na busca pela melhoria contínua faz uso da ferramenta BSC que auxilia na construção dos 

objetivos de cada processo fabril, tendo como foco as metas econômicas e de Governança 

Corporativa da Companhia. (ETERNIT, 2010). 
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Figura 17 - Estrutura de governança corporativa 

 

Fonte: Eternit (2013).  

 

 A empresa investe na governança corporativa, se preocupando com o valor da 

transparência no relacionamento com todas as partes interessadas, ela tem suas ações listadas 

no Novo Mercado da BM&FBovespa, comprometendo-se, voluntariamente, com a adoção 

dessa prática, adicionais em relação ao que é exigido pela, fazendo uso da comunicação e 

transparência. (ETERNIT, 2008). 

 Segundo a Eternit (2010) tendo a transparência como um de seus valores, bem como 

compreendendo a complexidade de seu negócio, a companhia procura manter abertos canais 

de comunicação com seus diversos públicos, por meio de: 
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 Consumidores: O principal canal de comunicação com esse público é o SAC (Serviço 

de Atendimento ao Consumidor), disponível por telefone através de ligações gratuitas, 

ou pelo e-mail.  

 Acionistas: Para os acionistas e potenciais investidores, existe o ―Fale com o RI‖, 

tanto pelo e-mail quanto pelos telefones.  

 Stakeholders: Todo e qualquer público de relacionamento tem acesso direto ao 

Presidente da Companhia, através do e-mail ―Fale com o Presidente‖, disponível no 

site www.eternit.com.br. O mesmo vale para o Conselho de Administração, que possui 

no site o canal ―Fale com o Conselho‖, aberto para sugestões, elogios, críticas ou 

denúncias.  

 Colaboradores: O canal ―Fale com o Presidente‖ também está disponível para o 

público interno, com todas as mensagens tratadas e respondidas com 

confidencialidade. Os colaboradores contam ainda com veículos internos distribuídos 

mensalmente: Telhadinho, Canal Aberto e Antenado. Além de notícias internas, eles 

tratam também dos princípios do Pacto Global e das Metas de Desenvolvimento do 

Milênio, ambos da ONU. 

 Imprensa: A divulgação das atividades da empresa é feita por meio de assessoria de 

imprensa.  

 Blog: Lançado em 2010, o www.blogdaeternit.com.br, leva as novidades sobre 

construção, inovações e outros temas do universo da empresa que interessam a 

clientes, investidores, parceiros e à sociedade em geral. O objetivo é inserir a 

Companhia no universo web 2.0, criando, assim, maior interatividade e proximidade 

no relacionamento com seus públicos.  

 Programa Portas Abertas: Criado em 2004, o programa consiste em literalmente abrir 

as portas do grupo para a visitação de todo e qualquer indivíduo interessado em 

conhecer de perto as operações institucionais.  

 

4.3 GAFISA S.A 

 

A Gafisa S.A. é uma das empresas líderes do mercado de incorporação e construção 

no Brasil com foco no mercado residencial. A empresa está presente por meio de suas três 

marcas, a Gafisa, a Tenda e o AlphaVille. Respectivamente, a primeira constrói apartamentos 

de médio e alto padrão, a segunda atua no segmento econômico, e por fim, o terceiro no setor 
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de loteamentos de alto padrão. O grupo se faz presente em mais de 120 cidades de 23 estados, 

como mostrado na figura 18. (GAFISA, 2013). 

       Figura 18 - Mapa de atuação 

 

Fonte: Gafisa (2010, p. 3). 

Segundo LT (2010) a Gafisa é uma empresa muito tradicional, que foi fundada em 

1954 no Rio de Janeiro. Nos anos de 1954 a 2004, ela estava concentrados no Rioe em São 

Paulo, e em 2004 começaram a ter projetos de mudanças, no intuito de ir para outras regiões, 

embora só tenham conseguido no segundo semestre de 2005, quando os bancos brasileiros 

realmente começaram a trabalhar com o setor, o fornecendo as hipotecas e empréstimos. 

A empresa, que possui ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e é a única 

companhia do mercado imobiliário brasileiro com ações negociadas na Bolsa de Nova York, 

temo como visão ser a maior empresa em vendas e fornecer o melhor retorno aos acionistas 

do setor de incorporação, desenvolvimento urbano e construção, no segmento residencial. 

Para isso procuram fazer uso de: Pessoas comprometidas, focada em resultados e com uma 

cultura forte; produtos diferenciados em todos os segmentos residenciais; e produtos 

competitivos que atendam às expectativas de qualidade e prazo de entrega dos nossos clientes. 

(GAFISA, 2013). 

Segundo a Gafisa (2013) sua missão é se manter estável como companhia líder no 

segmento de desenvolvimento residencial no Brasil em termos de vendas, rentabilidade e 

qualidade do produto. 

Ainda a em Gafisa (2013) é exposto que a empresa tem como valores: 

 Gente: A fim de atrair, reter e manter as melhores pessoas.  
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 Inovação: De produtos, antecipar às tendências mundiais e às expectativas e 

necessidades dos clientes.  

 Objetividade: É o foco no essencial, praticidade e velocidade nas decisões.  

 Custos rígidos: É controle de custos em busca de maior lucratividade.  

 Resultados: Produzir resultados crescentes e duradouros para nossos acionistas.  

 Ética: É a utilização dos padrões éticos e morais e a observação das normas legais em 

vigor, garantindo a credibilidade nos mercados em que atuam.  

 Qualidade: É a incorporação e desenvolvimento de tecnologias de ponta para garantir 

a qualidade dos produtos e processos.  

 Meio ambiente e comunidade: Respeito ao meio ambiente e as comunidades nas quais 

desenvolvemos empreendimentos.  

Sua estratégia de atuação baseia-se na flexibilidade de atuação, permitindo que a 

empresa esteja sempre preparada para seguir e atender as demandas do mercado diante das 

diferentes tendências, pensando em seus acionistas. Essa flexibilidade é garantida por suas 

vantagens competitivas, seu portfólio diversificado, sua marcas reconhecidas em todo o 

território brasileiro, administração profissionalizada e experiente e sólidas práticas de 

governança corporativa. (GAFISA, 2013). 

    Figura 19 - Estratégia e vantagens competitivas 

 

Fonte: Gafisa (2013). 

 Segundo Gafisa (2010) a companhia, sob a forma das três marcas, atende um 

determinado segmento de renda e oferecendo assim diferentes tipos de produtos, possuindo 



68 
 

assim um amplo portfólio e se fazendo presente no território nacional, visando o crescimento 

do negócio. 

 

Quadro 5 – Estrutura organizacional 

 

Fonte: Gafisa (2010, p.16). 

A organização está ligada diretamente a adoção das melhores práticas de governança 

corporativa desde sua abertura de capital, em 2006, no qual já iniciou dentro das regras do 

Novo Mercado da BMF&Bovespa. Com isso, garantem aos investidores e acionistas o foco 

da empresa em resultados consistentes e na geração sustentável de valor. (GAFISA, 2013). 

A empresa ainda trabalha ao longo dos anos se preoculpando com inovação em todos 

os níveis, isso inclui na área da comunicação, fazendo uso de ferramentas como: Sites, blogs, 

redes sociais, sitema integrado de informação (Building Informations Modeling), 

treinamentos, palestras, entre outras. (GAFISA, 2010). 

 

4.4 MILLS 

 

A Mills é uma empresa fundada em 1952 especializada em engenharia no Brasil e 

líder no fornecimento de formas de concretagem e estruturas tubulares e locação de 

equipamentos motorizados, atuando também no segmento de serviços industriais. Oferecendo 

aos clientes serviços especializados, soluções criativas e diferenciadas para grandes projetos 

de infraestrutura e para construção residencial, comercial e industrial. (MILLS, 2013). 
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Mills (2013) afirma que a companhia também tem soluções customizadas de 

engenharia que incluem: 

O planejamento, projeto, supervisão técnica e fornecimento de estruturas 

temporárias para construção civil, tais como formas de concretagem, 

escoramento e andaimes. No segmento de serviços industriais, oferecemos 

serviços de acesso, pintura industrial, tratamento de superfície e isolamento 

térmico, tanto na fase de construção, quanto na fase de manutenção de 

grandes plantas industriais. Ademais alugamos e vendemos equipamentos 

motorizados de acesso, como plataformas aéreas e manipuladores 

telescópicos, que são utilizadas para elevar trabalhadores e cargas em 

alturas, respectivamente, em diversos setores como construção civil, 

indústria, varejo e logístico. 

 Através de parcerias internacionais, a companhia disponibiliza produtos inovadores, 

seguindo altos padrões de segurança, versatilidade, eficiência e produtividade. Mills (2013) 

expõe que a empresa mantém equipes especializadas atuando em todo território nacional, 

distribuindo-as em quatro áreas de negócio, são elas:  

 Construção: Fornecendo formas e escoramentos para as grandes obras de 

infraestrutura e industriais. 

 Jahu: Fornecendo formas, escoramentos, andaimes e plataformas cremalheiras para 

obras residenciais e comerciais. 

 Serviços Industriais: Fornece acesso, pintura industrial, isolamento térmico, 

habitáculos pressurizados e serviços especiais para a indústria. 

 Rental: Locação e venda de plataformas aéreas e manipuladores telescópicos para 

elevar pessoas e cargas para trabalho em altura. 

É uma empresa, de capital aberto, que tem como missão de trabalhar para ser uma 

companhia líder, confiável, transparente e lucrativa, que assume sua responsabilidade na 

construção e na sustentabilidade. Passando a integrar o BM&FBovespa em 2010, trabalhando 

no nível máximo de governança corporativa. (MILLS, 2013). 

Ela ainda presa por alguns valores que em Mills (2013, p.8) são nomeados de ―No que 

acreditamos e como iremos nos comportar‖, são eles: 

 Identidade - Confiabilidade: É uma companhia cidadã de comportamento responsável, 

ético e confiável, que gera confiança pela transparência e consegue resultados com 

responsabilidade social e ambiental. 

 Fundamentos - Competência: Pretende sobreviver, prosperar e contribuir por muitas 

décadas, procurando trabalhar de forma adequada e com qualidade e estar na 

vanguarda das competências que os clientes e parceiros valorizam. 
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 Estilo - Exemplo: Ser um modelo de liderança participativa que apoia as pessoas e 

fomenta seu progresso, atuando com pessoas íntegras, em um ambiente informal, em 

que pessoas trabalham felizes, com liberdade para agir e avaliadas por mérito. 

Segundo Mills (2013) a companhia atualmente possui aproximadamente 5.000 

colaboradores, atende todo o Brasil e possui sedes em: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, 

Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. 

A companhia possui algumas estratégias para manter-se competitiva no mercado. É 

possível observa-la no quadro 6. 

Quadro 6 – Os principais componentes da nossa estratégia 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

Continuar e ampliar 

nosso foco no 

fornecimento de 

soluções únicas 

para projetos 

complexos e de 

grande porte junto a 

empresas líderes em 

cada um de nossos 

segmentos. 

Projetos de grande porte, como a construção de parques industriais, 

usinas hidrelétricas e outros projetos de infraestrutura enfrentam 

obstáculos que podem ser superados de maneira mais eficiente com 

soluções de engenharia customizadas e diferenciadas. Pretende-se 

concentrar as atividades em tais projetos, fornecendo soluções de 

qualidade para os clientes, reduzindo a duração e os custos do projeto. 

Essa estratégia promove a fidelização de clientes, e justifica preços 

mais elevados para serviços diferenciados, além de possibilitar a 

participação nos estágios iniciais de cada um e ampliar a gama de 

alternativas que se pode oferecer aos clientes. 

Explorar segmentos 

de mercado com 

significativo 

potencial de 

crescimento. 

Focar em setores no Brasil com potencial de crescimento nos próximos 

anos. Esses setores incluem: investimentos em projetos de 

infraestrutura financiados com recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento do Governo; o aumento substancial da construção civil 

residencial e comercial no país, além do programa de moradia para 

famílias de baixa renda do Governo Federal; investimentos voltados à 

preparação para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 

2016; a indústria de petróleo e gás, em particular, no desenvolvimento 

e exploração das camadas de petróleo do pré-sal; e aqueles que 

utilizarão cada vez mais os equipamentos motorizados de acesso, com 

o objetivo de aumentar a eficiência, segurança, e reduzir os custos. 

Aumentar as vendas 

aos clientes 

existentes e 

aproveitar de 

Oferecer mais serviços, mediante a exploração de sinergias entre 

nossas divisões. Acredita-se que é possível fortalecer os 

relacionamentos com clientes e aumentar o valor que agregamos em 

fases críticas de seus projetos. Por exemplo, a Divisão Serviços 
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sinergias entre 

nossas divisões. 

Industriais pode beneficiar-se da reputação da empresa e base de 

clientes na Divisão Construção ao fornecer serviços na montagem de 

equipamentos de plantas, que são atividades complementares na cadeia 

dos serviços que fornecem na fase de construção civil de novos parques 

industriais.  

Buscar expansão 

geográfica para 

fortalecer nossa 

presença e aumentar 

a cobertura a nossos 

clientes. 

Utilizar a atual experiência e reputação de qualidade diferenciada no 

atendimento para expandir para todo o Brasil o alcance das divisões. 

Na Divisão Jahu, pretende-se aumentar a penetração de mercado com a 

abertura de escritórios regionais em mercados imobiliários de alto 

crescimento, a fim de melhor atender e aumentar a base de clientes. Na 

Divisão Serviços Industriais, pretende-se fortalecer a presença nas 

regiões Norte e Sul, à medida que reforçam a presença no setor de 

petróleo e gás. Na Divisão Rental, pretende-se atender ao aumento da 

demanda dos clientes por equipamentos motorizados de acesso. 

Buscar 

oportunidades de 

investimento e 

aquisições 

estratégicas. 

Realizar aquisições estratégicas e buscar oportunidades de 

investimentos em mercados atraentes, observadas as condições 

econômicas, para fortalecer a gama de serviços vantajosos que serão 

fornecidos aos clientes e acionistas. Constantemente estudam-se as 

oportunidades de aquisição que permitam a expansão da carteira de 

serviços, cobertura geográfica e áreas de expertise de forma 

complementar a atuação. 

Investir em recursos 

humanos, 

tecnologia, 

gerenciamento de 

projetos e políticas 

de segurança. 

Na qualidade de prestadora de serviços especializados, acredita-se que 

investimentos em pessoas, processos e sistemas são fundamentais para 

a capacidade de oferecer serviços maiores e mais complexos, soluções 

mais seguras, reduzir custos, aumentar a eficiência e competitividade e 

manter a posição de liderança no mercado. Pretendem manter a política 

de selecionar cuidadosamente novos colaboradores e treinar e investir 

na qualidade destes profissionais, uma vez que acreditam que a 

qualidade técnica dos funcionários é uma das mais fortes vantagens 

competitivas. 

Fonte: Elaboração própria, (2014). 

Segundo Mills (2013) a empresa ainda possui programas de relação com a 

comunidade: Programa Jovem aprendiz, que gera a inclusão de jovens no mercado de 

trabalho, através do desenvolvimento profissional e da parceria com entidades como CIEE e 

SENAI; Projeto Educar, que visa proporcionar aos colaboradores de nível operacional que 

desejam completar o ensino médio e fundamental, oportunidades de formação através da 

coordenação e patrocínio de curso; Escola de montador de andaime, que visa à formação e 

aprimoramento de mão de obra, gerando oportunidade de emprego para profissionais de 
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regiões carentes próximas às filiais; e Incentivo à Educação, que é um programa voltado para 

os filhos dos funcionários da área operacional que incentiva a conclusão do ensino 

fundamental no tempo previsto. 

 

4.5 OI 

 

A empresa Oi e uma das pioneiras na prestação de serviços que permitem a 

comunicação de qualquer lugar no país, oferece transmissão de voz local e de longa distância, 

telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura. (OI, 2013). 

Para a Oi (2013) a empresa é a principal geradora de serviços de telecomunicações do 

país, com presença nacional e, de fato, a única realmente integrada. A Companhia tem como 

objeto social a exploração de serviços de telecomunicações e atividades necessárias, ou úteis à 

execução desses serviços, de acordo com as concessões, autorizações e permissões que lhe 

forem concedidas. 

A empresa, que é uma concessionária responsável pelo Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, distribui os seus serviços no Brasil dividindo-o em 3 (três) regiões: Região 1, com 

16 estados; Região 2, com Distrito Federal mais 9 estados; E Região 3, com o estado de São 

Paulo. Como mostrado na figura 20. 

Figura 20 - Perfil Corporativo: a maior operadora de telecomunicação do país em rede 

 

Fonte: Oi(2013). 
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 Em síntese, a empresa oferece uma série de serviços diversificados, buscando tornar 

mais abrangentes suas ofertas e apoiando-se nos diferenciais estratégicos. O quadro 7 

descreve os serviços oferecidos pela companhia. 

 

Quadro 7 - Leque de serviços da Oi 

Serviço Descrição 

Telefonia Fixa 

A telefonia fixa da Companhia inclui serviços locais e de longa distância, de uso de 

redes (interconexão) e de telefones públicos, conforme as concessões e autorizações 

outorgadas pela ANATEL.  

Telefonia Móvel 

São prestados serviços de telefonia móvel em todo o Brasil, com sua base de 

usuários se divide em clientes pré-pagos e pós-pagos. No segmento pré-pago os 

clientes ativam seus números de celular comprando Cartões SIM que são instalados 

em seus aparelhos, podendo adicionar créditos às suas contas por meio diariamente, 

se desejar, esses créditos são válidos por um período de tempo determinado, após a 

ativação. Já os clientes dos planos pós-pagos pagam uma franquia mensal, faturas 

geradas pelos serviços fornecidos durante o mês anterior. Os planos incluem caixa 

postal, identificação de chamadas, conferência, transferência de chamadas, 

chamadas em espera e serviços especiais, inclusive dados, podendo ser também 

adquirido um pacote de internet móvel. 

Transmissão de 

Dados 

A empresa oferece serviços de transmissão de dados em alta velocidade. Tendo sua 

banda larga oferecida nas Regiões I e II sob a marca Oi Velox. Prestando também 

serviços transmissão de Voz e Dados a clientes corporativos em todo o país. 

Outros Serviços 

A Oi opera uma rede de cabos submarinos de transmissão de fibra ótica que conecta 

Brasil, Colômbia, Venezuela, Bermudas e Estados Unidos. Além disso, desde 

novembro de 2008 a Oi presta serviços de TV por assinatura. 

Rede de 

Transporte e 

Backbone 

Internacional 

No segmento corporativo, a Oi possui uma extensa rede de transporte nacional e um 

backbone internacional, o que a habilita a prestar serviços da mais alta qualidade e 

segurança a grandes corporações, governos e pequenas e médias empresas. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

O serviço Backbone segundo RNP (2013) é projetado para garantir não apenas a 

largura de banda necessária ao tráfego internet usual (navegação web, correio eletrônico, 

transferência de arquivos), mas também o uso de serviços e aplicações avançadas e a 

experimentação. 

A empresa que está integrada a BM&FBovespa, segundo Oi (2013) reflete um alto 

grau de comprometimento com a responsabilidade social e a adoção de práticas gerenciais 

sustentáveis. E para manter-se no mercado, aumentar a competitividade e melhorar o 

desempenho financeiro, criando valor para os acionistas e demais stakeholders, a estratégia 

geral da companhia inclui: 

 Foco na convergência: Diferencial competitivo, permitindo oferecer pacotes 

integrados de telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por assinatura, fidelizando 
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clientes, aumentando a receita média por cliente e obtendo sinergias que reduzem os 

custos operacionais da companhia. 

 Ampliação da base de clientes e evolução dos serviços de banda larga: Sendo 

importante para o crescimento e fundamental no futuro das telecomunicações, a 

empresa investe continuamente na expansão e ampliação das suas redes de banda larga 

e na evolução para novas tecnologias, ampliando as ofertas de acesso à internet em 

altas velocidades. 

 Atuação em novos negócios e mercados: a busca pela inovação e o crescimento 

contínuo de novos negócios é parte essencial da estratégia da companhia, que analisa 

continuamente oportunidades no setor de telecomunicações e em segmentos 

adjacentes que apresentem sinergia com os negócios da empresa. 

 Ampliação da eficiência operacional, melhorando a qualidade dos serviços: a melhoria 

dos processos internos, a otimização da alocação de recursos e a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos clientes. 

Esses quatro elementos da estratégia da empresa estende-se nas diferentes áreas de 

negócio. Buscando desenvolver um foco especial para cada segmento de cliente, oferecendo 

soluções diferenciadas. A Oi almeja ser a telecom preferida dos clientes, prestando serviços 

completos com excelência. Tendo como missão surpreender os clientes todos os dias com 

soluções simples para comunicar e se relacionar. (OI, 2013). 

Ainda em Oi (2013) são exposto os valores da companhia e de seus colaboradores, são 

eles: 

 Meritocracia: Sua contribuição e seu reconhecimento não têm limites. 

 Confiança: Você não ganha, você conquista. 

 Integridade: A ética e a humildade são fundamentais. 

 Simples: A simplicidade traz a rapidez e a rapidez traz o sucesso. 

 Time: Ninguém sozinho é melhor do que todos juntos. 

 Gente: Gente inteligente atrai gente inteligente. O contrário também é verdadeiro. 

 Resultado: Nada substitui o lucro. 

 Sucesso: Sucesso construído por todos é sucesso repartido por todos. 

 Excelência: Conquistar e repartir conhecimento vivo são o que distingue o cliente e a 

empresa. 

 A regra do patrão: O cliente sempre tem razão. 
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A empresa, que tem seu capital aberto, associada ao IBGC, aborda a governança 

corporativa como um conjunto de ações que determina a forma de gestão da companhia e 

constrói uma base solida com processos confiáveis que garantem o sucesso dos negócios. 

Acreditando que as boas práticas do processo GC são essenciais para estabelecer uma relação 

de confiança e o envolvimento com os investidores, além disso, contribui positivamente de 

forma efetiva para o negócio em longo prazo. (OI, 2013). 

Segundo a Oi (2013) o gerenciamento de riscos e o estabelecimento de controles 

internos efetivos são práticas da companhia que descendem desse processo. O contínuo 

monitoramento da eficácia dos controles relacionados ao tratamento e divulgação de 

informações, tem reforçando o compromisso da empresa com a transparência. 

Figura 21 - Riscos e controles internos  

 

Fonte: Oi (2013). 

Além disso, a companhia segundo Oi (2012) para fundamentar o desenvolvimento dos 

funcionários, trabalha com uma gestão de carreira cujas principais ferramentas são o processo 

de recrutamento interno livre e uma estratégia de desenvolvimento profissional que, além de 

orientar o autoconhecimento e desenvolvimento, permite que os colaboradores estejam aptos 

a fazer um bom planejamento de sua carreira.  
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Ainda em Oi (2012) afirma-se que a empresa possui um programa de educação 

corporativa que tem como objetivo melhorar a aprendizagem, assegurando o mapeamento e a 

disseminação dos conhecimentos chave, através de práticas e ações educacionais que 

estimulem a criação, aquisição, difusão, utilização e compartilhamento do conhecimento, com 

foco para resultados do negócio. Como: As trilhas de desenvolvimento de competências 

técnicas, treinamentos spots, desenvolvimento de liderança, e-learnings, treinamentos 

contratuais, treinamentos sob demanda, educação continuada, inglês online, web sites entre 

outros. 

A companhia procura agregar a sua imagem atributos como ousadia, agilidade e 

inovação. Oferecendo o que há de mais moderno em serviços de telecomunicações, no intuito 

de superar os níveis de exigência dos clientes e do mercado. Para isso, investe no 

desenvolvimento de novas tecnologias e no treinamento de seus funcionários, para assim 

garantir o melhor atendimento a seus consumidores. (OI, 2013). 

 

4.6 SABESP. 

 

A Sabesp é uma companhia, de economia mista, que é responsável pelo fornecimento 

de água, coleta e tratamento de esgotos de 363 municípios do Estado de São Paulo, além de 

está habilitada a exercer atividades em outros Estados e países e atuar nos mercados de 

drenagem, serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. (SABESP, 

2013). 

A empresa foi criada em 1973 a partir da fusão de várias empresas sob as diretrizes do 

Governo brasileiro estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). Possui 

ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e na New York Stock Exchange 

(NYSE). Em número de clientes, pode ser considerada como uma das maiores empresas de 

saneamento do mundo. (SABESP, 2013). 

Tendo sua economia controlada pelo Governo do Estado de São Paulo e regulada por 

princípios e normas de direito público e privado. É possível observar a divisão do seu capital 

social na figura 22. (SABESP, 2012). 
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Figura 22 - Distribuição do capital social 

 

Fonte: Sabesp (2013). 

Segundo Sabesp (2012) a empresa tem seu organograma se divide em cinco diretorias, 

além da presidência, das quais duas são operacionais, acomodando 17 unidades de negócio 

distribuídas pelo estado de SP. Operando 214estações de tratamento de água e 502 estações 

de tratamento de esgotos. A companhia possui uma rede de distribuição de água que alcança 

67,6 mil quilômetros e a de esgotos, 45,8 mil quilômetros. Contando com em média 15.019 

funcionários, cuja produtividade, medida em ligações por empregado, cresceu 67% nos 

últimos dez anos. 

Para Sabesp (2013) a empresa visa em alguns anos ser reconhecida como a empresa 

que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e 

competitiva, com excelência no atendimento ao cliente. Tendo como missão oferecer serviços 

que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. 

Assim, ainda em Sabesp (2013) para atingir esses objetivos a empresa faz uso de 

estratégias administrativas, são ela: 

 Crescimento com sustentabilidade Econômico-Financeira: Que busca o crescimento 

da companhia com a garantia de sustentabilidade econômico-financeira, em um 

cenário onde as demais diretrizes são totalmente implantadas, são realizados 

investimentos significativos para suprir as lacunas de saneamento e há aumento 

significativo da competição. A sustentabilidade econômico-financeira deve ser 

baseada na agregação de valor, a partir da melhoria da eficiência e de uma adequada 

gestão de receitas. 

 Sustentabilidade socioambiental: Procura fortalecer o compromisso com o meio 

ambiente e sociedade e ser reconhecida por isso, considerando as expectativas e 

necessidades da sociedade e das comunidades onde atua, contribuindo para o 
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crescimento do negócio. Essa atuação se dá por meio de comportamento ético, 

transparente e exemplar. 

 Universalização e qualidade: Espera-se universalizar os serviços de abastecimento de 

água e de afastamento e tratamento de esgotos em todos os municípios onde a empresa 

é concessionária, buscando excelência na qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos. 

 Pró-atividade nos relacionamentos: Nesse pondo a companhia busca pro atividade no 

desenvolvimento e manutenção de relacionamentos éticos e harmoniosos com clientes, 

municípios, agentes de controle e regulação, acionistas, financiadores, entidades 

representativas e de classe, parceiros da cadeia de suprimentos, entidades da sociedade 

civil e demais agentes. 

 Integração e inovação: Procura aumentar a produtividade e competitividade da 

companhia, com foco em inovação, a partir da sinergia obtida, com maior integração 

de processos e compartilhamento de recursos e estruturas, criando ambiente favorável 

a criatividade e ao desenvolvimento de novas ideias, como forma de melhorar a 

qualidade da prestação de serviços e as condições de trabalho, gerando com isso um 

diferencial competitivo. Além de provocar o desenvolvimento contínuo dos recursos 

humanos, de maneira favorável às demandas decorrentes das transformações 

recomendadas no planejamento estratégico, e promover a disseminação do 

conhecimento e da evolução tecnológica. 

 Capital humano como força competitiva: A empresa busca ser referência em gestão de 

pessoas, viabilizando o crescimento profissional por meio de oportunidades e 

reconhecimento, elevando a satisfação e o bem estar no ambiente de trabalho, 

tornando-as  forças competitivas. 

Na figura 23, a Sabesp faz um mapa dessas estratégias, permitindo uma melhor 

visualização dos processos na empresa. 
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Figura 23- Mapa estratégico 

 

Fonte: Sabesp (2013). 

A empresa integra o ISE da BM&FBovespa desde a carteira 2007/2008, sendo a única 

empresa do setor de saneamento a compor esse índice, que por sua vez reflete o desempenho 

das ações de empresas que apresentam alto grau de comprometimento com sustentabilidade e 

responsabilidade social. (SABESP, 2013). 

Sabendo disso, em Sabesp (2013) a companhia expressa que entende que a governança 

corporativa é fundamental para a sustentabilidade da empresa e demonstra em sua estratégia a 

preocupação com este princípio. Tendo que seguir às regras da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e da BM&FBovespa, no Brasil, e às normas da Securities and Exchange 

Commission (SEC) e da NYSE, nos Estados Unidos. Estruturando sua governança em: 

 Assembleia Geral de Acionistas: Instância máxima de decisão, com poderes para 

decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que 

julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 

 Conselho de Administração: Que é composto por 10 membros com mandato de dois 

anos, permitida a reeleição. Não podendo ser o presidente do conselho o mesmo que o 

presidente da companhia. É assegurada a participação de um representante dos 

empregados nesse conselho, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros. 
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 Comitê de Auditoria: É responsável por da assessoria ao Conselho de Administração, 

tendo sua a forma de funcionamento definidas em um regimento interno. 

 Conselho Fiscal: É instalado de forma permanente e compõe-se de cinco membros 

titulares e respectivos suplentes, sendo um representante dos acionistas minoritários. 

 Diretoria Executiva: É composta por seis membros com mandato de dois anos, 

permitida a reeleição. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 

um deles designado Diretor Presidente. O Diretor Presidente integra o Conselho de 

Administração. 

 Secretarias Executivas da Governança: Assessoram os processos de governança, 

auxiliando o Presidente do Conselho de Administração, o Coordenador do Comitê de 

Auditoria, o Conselho Fiscal e o Diretor Presidente da Companhia na definição da 

agenda das reuniões; na convocação e condução das assembleias gerais; no 

encaminhamento da agenda e do material de apoio às reuniões; na elaboração das atas 

e na interação com os membros da Diretoria Executiva, dentre outros, colaborando 

para o aprimoramento da governança. 

 Auditoria Interna: Tem atuação independente, com o objetivo de avaliar a integridade, 

adequação, eficácia e eficiência dos processos e dos sistemas de informações e de 

controles internos. 

 Auditoria Externa: A empresa obedece aos princípios que preservam a independência 

do auditor externo quanto a não auditar seu próprio trabalho, não exercer funções 

gerenciais e não advogar pelo seu cliente.  

Por fim, a Sabesp também se preocupa com o transito das informações na sua empresa 

e acredita que a gestão do conhecimento gera a retenção e o compartilhamento de 

experiências, ideias e valores, de maneira a contribuir com o desenvolvimento do capital 

humano, agregar valor ao negócio e promover a excelência em gestão. (SABESP, 2012). 

Ainda em Sabesp (2012) destaca-se que para isso são usadas praticas como, banco do 

conhecimento, comunidade virtual, Wiki Sabesp, blog, áreas restritas a grupos, gestão 

eletrônica de documentos, vídeos sobre atividades técnico-operacionais, entre outras. 

No capítulo seguinte, são apresentados os resultados encontrados através das analises 

feitas seguindo o modelo proposto pelos procedimentos metodológicos.  Estas análises 

objetivaram especificar a influência da gestão do conhecimento em companhias brasileiras. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A identificação da influência da gestão do conhecimento nas companhias brasileiras 

com melhor governança corporativa no Investor Relations Global Rankings foi feita a partir 

da descrição e analise das respostas (localizadas no apêndice 2) ao questionário (localizadas 

no apêndice 1) e informações dadas pelas referidas empresas. 

A população da pesquisa foi composta por 6 empresas, e a amostra (os respondentes) 

foram  de 5 companhias (EDP, Eternit, Gafisa, Oi e Sabesp), pois 1 das pesquisadas não 

respondeu (Mills). E assim foram distribuídas da seguinte maneira: 

Tabela 1 - Participação na pesquisa 

Respondente Frequência Frequência (%) 

Sim  5 83,33 

Não 1 16,67 

Total 6 100,00 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Tendo a taxa de resposta, que representou 83,33% dos pesquisados, foi possível 

chegar aos resultados. E esses, serão apresentados a seguir e seguindo a sequência apresentada 

no questionário, ou seja, em blocos.  

Os primeiros dados a serem analisados correspondem aos resultados da primeira parte 

dos questionários, onde foram analisadas as características da empresa, bem como questões 

sobre a gestão do conhecimento na organização, constando 6 questões de cunho pessoal. Os 

resultados serão apresentados na sequência. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS E A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 A primeira questão apresentada no questionário refere-se ao ano de inicio das 

atividades relacionadas à gestão do conhecimento na empresa. Foi possível notar que 40% das 

companhias entrevistadas iniciou as atividades entre os anos de 2003 e 2005 e os outros 60% 

iniciaram entre 2006 e 2008. A tabela 2 apresenta esses dados. 
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Tabela 2 - Inicio das atividades relacionadas a gestão do conhecimento 

  Frequência Frequência (%) Frequência Acumulada (%) 

Antes de 2003 0 0 0 

2003 a 2005 2 40 40 

2006 a 2008 3 60 100 

2009 a 2011 0 0 

 Depois de 2011 0 0   

Total 5 100   

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

  

 A segunda questão procura identificar de quem partiu a iniciativa de se trabalhar com 

a ferramenta analisada. Nesse ponto foi possível notar que todas as empresas estudadas 

estavam passando por um período de mudanças, e a partir disso a diretoria da companhia 

notou que era de grande importância investir em novas tecnologias, capacitação, entre outros, 

procurando usar a gestão do conhecimento como fator estratégico. 

 Nesse bloco, os entrevistados tiveram como terceira pergunta, quais ferramentas da 

gestão do conhecimento a companhia que ele trabalha faz uso. A respeito disto ficou claro que 

a amostra da pesquisa faz uso de ferramentas que auxiliam no processo de gerir o 

conhecimento, web 2.0, intranet, portal da empresa, chats, blogs, fóruns, entre outros, esses 

mecanismos são facilitadores de troca de informação e atuam de forma que ajuda ao 

desenvolvimento empresarial. Para melhor visualizar o quadro 8 descreve a forma de 

trabalhar de cada empresa. 

Quadro 8 - Ferramentas da gestão do conhecimento 

EDP 

A empresa possui uma política de Gestão de Sucessão que funciona identificando os 

keypeople para gerir de forma diferenciada, pessoas cujo conhecimento, competências, 

criatividade reputação e reconhecimento são valiosos para o desenvolvimento do 

negócio. A companhia trabalha com um portal da empresa, da publicidade política e 

manual da mobilidade para potencializar a comunicação, informar e esclarecer dúvidas 

sobre o processo, promover a mobilidade interna de curto prazo, cria um ponto 

comum/único na intranet, de divulgação de oportunidades, ideias, assuntos em geral que 

gera interação em todo o Grupo e desenvolve a utilização dos canais formativos mistos: 

presencial e e-learning. 
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Eternit 

A organização conta com o portal da empresa, web 2.0, blog, twitter, a intranet, fóruns, 

com uma plataforma eletrônica de assembleia na Web, que tem o objetivo de facilitar a 

participação dos acionistas nas assembleias, além de realizar pesquisas, envolvendo os 

colaboradores, sobre o papel dos produtos de amianto (material de fabricação de alguns 

produtos) na cadeia da construção civil, disseminando a importância dos produtos da 

cadeia produtiva do mineral crisotila na construção civil, tanto na sua dimensão de renda 

e emprego como em seu papel na estrutura concorrencial e na formação de preços do 

setor. A empresa também já observou que mais e mais pessoas acessam a internet através 

de seus celulares, pensando nisso, disponibiliza para todos seus investidores uma versão 

de seu site de RI também para celulares. 

Gafisa 

A empresa faz uso de ferramentas como a, IR 2.0 que é um aplicativo de serviço web 2.0 

mais popular nos sites de Relações com Investidores, Intranet, blog com dicas, website, 

entre outros, através destas ferramentas, eles estão sendo capaz de expandir os seus 

alcances e transparência.Além disso, para fins administrativos, para facilitar a navegação 

dos usuários ou enriquecer as experiências, eventualmente a companhia utiliza cookies, 

sendo que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para 

informá-lo quando os mesmos estiverem acionados ou para evitar que sejam acionados. 

Oi 

A companhia possui ambientes web 2.0 e programas de reconhecimento por colaboração. 

A empresa acumulou vários ambientes de colaboração corporativos, tais como fóruns, 

intranet, e um ambiente regulado de sugestões, que a empresa denomina Inovativa. 

Sabesp 

A empresa utiliza Programas de Educação a Distância, ferramentas como Wed 2.0, TV 

Corporativa, cursos com tutoriais, fóruns, Intranet, Portal da empresa, Blog corporativo, 

Wiki Sabesp, banco de especialidades, espaços e comunidades virtuais, com exposição 

através de vídeos e seminários com relatos de viagens e eventos, entre outros. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

A quarta pergunta sobre esse assunto, questiona quanto à existência de controle dos 

documentos que envolvem a ferramenta em questão. Analisando as entrevistas, nota-se que 

das 5 (cinco) respostas, total de 100% (Tabela 3),  respondeu que sim, acreditam que gerir o 

conhecimento é algo muito importante, então as informações precisão ser bem guardadas e de 

acesso fácil, para que outros possam encontrar em tempo hábil. 

Sabe-se ainda, que nessas organizações o setor de Tecnologia da informação possui 

uma enorme participação nesse processo, trabalham fazendo a monitoria e controle das 

informações.  

Tabela 3 - Controle de documentos 

 
Frequência Frequência (%) 

Não 0 0 

Sim 5 100 

Total 5 100 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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Quanto às ações promovidas pelas empresas para obter o comprometimento dos 

funcionários, assunto abordado na quinta pergunta deste bloco, novamente 100% dos 

respondentes disseram que ―Sim‖, afirmando que nelas existe esse tipo de ações. 

Cada empresa possui uma maneira de trabalhar, cada uma possui projetos diferentes, 

embora todos tenham a mesma finalidade, trazer o funcionário para perto da organização, 

motiva-los a trabalhar, tentando oferecer um ambiente estável que proporcione saúde ao 

trabalhado, oferecendo incentivos, capacitação e em alguns casos envolvendo familiares. 

 

Quadro 9 - Ações motivadoras 

EDP 

A ação mais importante, no ponto de vista do gestor, para obter o comprometimento dos 

funcionários é a maneira que a empresa trabalha a Gestão de Carreiras, que funciona da 

seguinte forma, implementando piloto das carreiras em Y (Estrutura de carreira que 

apresenta uma evolução paralela no eixo de Gestão e Técnico, a partir de determinado 

nível, num contexto equitativo em termos de remuneração e benefícios), alargando do 

Modelo Integrado de Gestão de Recursos Humanos, crescimento das ―Rotas de Carreira‖ 

em Unidades de Negócio selecionadas promovendo a responsabilidade dos colaboradores 

na gestão da sua carreira e dando a conhecer caminhos alternativos de evolução 

profissional. Além da gestão do potencial com o Programa ―Valorizar a Experiência‖ e 

programas transversais de desenvolvimento de competências estratégicas para os 

negócios do Grupo. 

Eternit 

O capital humano é fundamental para as estratégias de negócio e essa relevância é 

reconhecida pela empresa em diversas iniciativas de gestão de pessoas. O Grupo mantém 

contratado um plano de previdência complementar aberto com uma entidade de 

previdência privada devidamente autorizada. O plano foi contratado com o objetivo 

principal de suplementar a aposentadoria e pensão dos colaboradores e executivos, a 

empresa também tem o compromisso de monitorar o estado de saúde de seus 

funcionários e ex-colaboradores, mantendo um banco de dados médicos com prontuários, 

raios-x e tomografias de tórax de todos esses públicos. Além de contar com uma política 

de remuneração que conta com vários benefícios, premiações como o ―Prêmio Tempo de 

Casa‖ e oferecer vários treinamentos. 

Gafisa 

No processo de integração de colaboradores, a empresa preocupa-se em transmitir 

mensagens que estimulam o comprometimento social e ambiental, assim como nos 

projetos organizacionais, a companhia promove uma série de ações que contribuem para 

melhoria da qualidade de vida das atuais e futuras gerações. A Gafisa avalia 

constantemente seus projetos, incentivando cultura, educação e lazer, as iniciativas já 

foram desenvolvidas com esse objetivo. Além disso, existem programas de remuneração 

que incentiva a geração de resultados e a criação de valor no longo prazo, bem como a 

retenção de talentos, devendo ser estruturada de maneira a impedir qualquer tipo de 

privilégio, distorção com relação aos padrões do mercado ou mecanismo que dificulte ou 

prejudique a consecução do interesse social. A administração é responsável por 

desenvolver políticas e práticas internas aptas a atrair e reter os melhores talentos e fazer 

com que a Companhia disponha de recursos humanos altamente qualificados, também 

incentivando o cumprimento de metas e promovendo a meritocracia. 
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Oi 

Para obter o comprometimento dos funcionários, existem: os fóruns, que são um espaço 

de debate livre disposto na intranet da empresa, sendo comum a publicação de dúvidas, 

ideias e comunicados; O ambiente Inovativa, que é um espaço online projetado para 

compartilhamento e desenvolvimento de novas ideias com base em um tema sugerido 

pela empresa, este programa possui ainda um comitê que avalia as ideias e premia as 

melhores; o programa JOIA, em que os colaboradores podem atribuir mérito entre si. 

Nesse programa, um colaborador, através de um hotsite dinâmico, pode dar pontos, 

denominados Joinhas, para outros colaboradores que fizeram alguma ação relevante, o 

funcionário com maior número de Joinhas, pode participar de um evento mensal onde os 

colaboradores podem dar sugestões ou fazer perguntas ao Presidente da Oi, durante uma 

reunião informa. 

Sabesp 

A empresa conta como, por exemplo, a Universidade Empresarial Sabesp; o programa de 

Inclusão digital, com mais de 1900 cursos de informática; Programa de aprendizes; 

cursos sobre educação ambiental, voluntariado corporativo, diversidade, programa 3R e 

pacto global; além do RH Verde, que contribui com programas de sustentabilidade. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

E finalizando o primeiro bloco, a questão seis, procura identificar como são os padrões 

de trabalho, as principais práticas da companhia. Neste ponto identificou-se que há resistência 

por parte das empresas de se aprofundar nesse assunto, ou preferem não falar. 

Como é possível observar, na tabela 4, 20% dos entrevistados não responderam, o 

gestor não tinha autorização para falar, dos 80% restantes percebe-se que o foco é a 

transparência e envolvimento dos funcionários, seguindo sempre o código de ética, os 

princípios e valores, sendo que metade destes informaram ainda que as suas equipes de 

trabalho são continuamente avaliadas, podendo haver punição quando as normas não forem 

cumpridas e que os princípios são direcionados à forma como a empresa estabelece a relação 

com os seus diversos públicos de interesse: dirigentes, empregados, clientes, fornecedores, 

meio ambiente, comunidade e sociedade em geral.  

Tabela 4: Padrões de trabalho 

  Frequência Frequência (%) 
Frequência Acumulada 

(%) 

Não respondeu 1 20 20 

Respondeu de forma resumida 2 40 60 

Deu alguns detalhes 2 40 100 

Total 5 100   
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

  

Os dados analisados a seguir são referentes ao segundo bloco do questionário, que 

contem 5 perguntas abordando a gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global 

Rankings. 
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5.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E IR GLOBAL 

RANKINGS 

Analisando as três palavras-chaves deste estudo, o bloco 2 do instrumento de coleta de 

dados tem como primeiro questionamento qual a principal contribuição da adoção de praticas 

de gestão do conhecimento na companhia do entrevistado. 

O fato de ser uma questão aberta faz com que cada um entrevistado dê sua opinião 

chegando a diversas contribuições. Em síntese, na visão desses gestores, a ferramenta gera a 

valorização ao capital intelectual, a troca do conhecimento, impulsiona as empresas e os 

funcionários a buscarem novas formas de agir para se manterem competitivos, além da 

clareza nas informações. No quadro abaixo são apresentadas as contribuições para cada 

companhia. 

    Quadro 10 - Principais contribuições 

EDP 

Criou um ambiente favorável para o relacionamento entre os funcionários na empresa, 

e há uma melhoria no clima organizacional e o reconhecimento, por parte dos 

colaboradores, de valores pessoais em ações praticadas, o que é um fator 

imprescindível para o bom andamento dos negócios e para continuarmos gerando 

parte da energia necessária para o desenvolvimento do País, permitindo ainda à 

empresa aumentar o nível de entendimento das diversas realidades em que está 

presente. 

Eternit 

O desempenho econômico na Eternit diz respeito às atividades do Grupo com o 

intuito de gerar resultados, e também às ações e investimentos com foco nos públicos 

de relacionamento, uma vez que eles contribuem diretamente para a condução dos 

negócios, por meio dos produtos e serviços que consomem. E isso só é possível poisa 

empresa troca as informações de maneira clara e da melhor forma para gerir 

conhecimento entre todos os envolvidos. 

Gafisa 

Os profissionais passaram a procurar mais sua contínua recapacitação, atendendo à 

necessidade de atuarem como trabalhadores do conhecimento. E assim a empresa 

acaba gerando uma abordagem estratégica para a atividade de treinamento e 

desenvolvimento da organização, acompanhando o realinhamento do sistema de 

Recursos Humanos. 

Oi 

A adoção dessas práticas, aliadas aos programas de colaboração, causam impacto 

direto no desenvolvimento e na gestão dos mesmos, tais como: Melhorar a 

experiência do funcionário com a diretoria e com o negócio, através da reformulação 

da plataforma da Interativa e da estratégia de conteúdo Trabalhar a História, Visão, 

Missão e Valores da Oi. 

Sabesp 

As principais contribuições são a valorização ao capital intelectual, a retenção e o 

compartilhamento do conhecimento, utilizado como forma de aumentar as alternativas 

de desenvolvimento das pessoas, bem como o foco em responsabilidade 

socioambiental, promovendo a educação continuada da Cadeia de Valor, objetivando 

o desenvolvimento de competências consideradas essenciais para a viabilização dos 

desafios organizacionais. 
     Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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 A segunda questão deste bloco faz a relação entre o fato da companhia do respondente 

ser de capital aberto e abordar a governança corporativa e a probabilidade dela se preocupar 

com a gestão do conhecimento. 

 Foi possível observar que todos os 5 respondentes confirmaram dizendo que ―Sim‖, 

que quem trabalha com  modelo de governança corporativa, busca constantemente a 

transparência no relacionamento com seus stakeholders, e a melhor forma de se conseguir isto 

é gerindo o conhecimento empresarial. 

 A questão 3 procurou saber se existem espaços ou momentos, virtuais e reais, para que 

as pessoas troquem e compartilhem informações. Novamente a resposta de todos foi ―Sim‖, 

entretanto nesse caso, cada empresa possui projetos diferentes, os mais citados são os fóruns, 

palestras, serviços interativos, conversas informais, entre outros. No quadro 11 são mostrados 

alguns projetos que os gestores afirmaram fazerem uso na companhia. 

Quadro 11 - Espaços e momentos para comunicação 

EDP 

Na procura do alinhamento estratégico da empresa em escala global, a EDP realiza o 

encontro anual de profissionais, onde se reúnem pessoas de todas as empresas do Grupo. 

Outra forma é o caso do ―Rotas com Energia‖, que levam os colaboradores a conhecer 

algumas das principais estruturas de produção e distribuição da EDP. Destacam-se 

também os ―SMS‖ (Saiba Mais Sobre) e o ―Boca Livre‖, que são conversas informais em 

que se debatem temas variados com interesse para os funcionários. Os conteúdos destes 

encontros são publicados e disponibilizados a todos os interessados e passíveis de ser 

consultados nos centros de documentação da EDP. 

Eternit 

As informações são trocadas diariamente pelos serviços interativos, que permitem acesso 

aos colaboradores, diretores, presidente, além de contar com os treinamentos palestras, 

conversas internas, que permitem a troca de informações. 

Gafisa 

A empresa procura estimular esses momentos, um exemplo disso é a tecnologia segura 

existente para gerenciar a rede, acessos e assegurar a troca de informações entre usuários, 

principalmente do time de vendas. 

Oi 

Um exemplo disso são os fóruns, que permitem temas livres, deixam margem para os 

funcionários falarem sobre temas pessoais, muitas vezes não relacionados com a 

empresa, e alguns desses tópicos se tornam populares rapidamente, como os falando 

sobre futebol. 

Sabesp 

Diversos projetos técnicos são elaborados na organização e por empresas contratadas, 

resultando em uma forma de captação de informações, são exemplos, palestras, 

seminários, feiras, biblioteca e sistema de sugestões, reuniões de performance e Painel do 

PASG (que é um meio de comunicação interna padronizada). 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

A quarta questão analisada neste bloco faz referência a principal forma de 

disseminação das informações em cada uma das empresas. A resposta dada nesse ponto foi a 

mesma para todos os respondentes, nas companhias estudadas a principal forma é a 
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―Intranet‖, isso ocorre por essa ferramenta ser um site da Web e usa protocolos da Internet, 

mas é uma rede interna, exclusiva de uma empresa, facilitando a troca de informações. 

Para finalizar esse bloco, a questão 5 procura identificar de que forma a empresa ser 

classificada como uma das melhores do mundo pelo IRGR como de melhor governança 

corporativa, reflete na visão dela no mercado. Foi identificado que as empresas consideram 

isso um fator ―positivo‖, em geral, acreditam que isso motiva os colaboradores e promove 

marketing no mercado, pois mostra que a empresa trabalha de forma correta, com atitudes 

sérias. No quadro abaixo são apresentados esses dados por empresa. 

Quadro 12 - Premiação do IRGR e o reflexo no mercado 

EDP 

Não chega a influenciar na visão da empresa no mercado, mas vejo como um fator 

positivo, pois mostra que a empresa esta bem organizada, os processos internos estão 

claros e principalmente motiva nossos colaboradores. 

Eternit 

O alto comprometimento da Companhia com a transparência e equidade tem recebido 

avaliações positivas do mercado financeiro e do meio acadêmico, um exemplo disso é 

essa premiação. Com seu capital pulverizado, a Eternit busca o constante aprimoramento 

de seu relacionamento com acionistas, mercado de capitais e todos os 

demais stakeholders. Tal empenho foi reconhecido com a conquista pelo quarto ano 

consecutivo desse prêmio, fazemos questão de expor essa informação, pois mostra que 

trabalhamos de forma unida nos empenhando para promover as melhores práticas de 

gestão e isso o mercado absorve positivamente e fortalece nossa marca. 

Gafisa 

O mercado, principalmente no ramo da Gafisa, procura fazer compras seguras, com 

empresas que apresentem resultados e confiança, quando um cliente observa que a 

empresa foi premiada, nota que ela desempenha suas atividades corretamente. 

Oi 

É um ponto positivo, pois gera mídia para a empresa, divulgando qualidades do local, 

além de motivar os nossos funcionários. Colaboradores satisfeitos também fazem 

publicidade, chamada de boca-a-boca.  

Sabesp 
É um ponto positivo, pois acredito que toda premiação acaba ajudando a motivar os 

funcionários. 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

O próximo bloco é composto por 10 afirmações, apresentadas em forma de escala, 

ligadas as motivações para adesão a gestão do conhecimento, onde os respondentes puderam 

dar sua opinião. 

 

5.3 MOTIVAÇÕES PARA ADESÃO A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Considerando que a pesquisa tem como amostra os gestores responsáveis por gerir o 

conhecimento nas 6 (seis) companhias classificadas pelo IRGR do Brasil e a taxa de não 
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resposta, de uma delas, isso torna pequeno o número de respondentes e com uma amostra de 

pessoas semelhantes, e assim existe pouca variância nas respostas. 

Com isso, neste bloco o questionário faz a identificação de como o gestor percebe a 

ferramenta na companhia, julga a importância, e da uma possível motivação para adesão a 

uma melhora da gestão do conhecimento. 

Com relação a esses aspectos questionados a respeito da gestão do conhecimento, foi 

feita por meio da análise das respostas atribuídas a esta questão única, composta por 10 

variáveis (afirmativas, apresentadas no quadro 13) com respostas variando de 1 (Discordo 

totalmente) a 5 (Concordo totalmente), observando, assim, a Escala Likert de 5 pontos 

(Apêndice 1). Destaca-se que cada variável (afirmativa) das referidas questões foram 

apresentadas no questionário de maneira aleatória. 

Quadro 13 - Variáveis afirmativa do bloco 3 

ABREVIAÇÃO AFIRMATIVA 

Q1 
Os serviços prestados pela minha companhia são de qualidade e atendem as 

necessidades dos meus clientes. 

Q2 
A gestão do conhecimento influencia para um melhor desempenho de uma 

empresa, isso pode ser observado na minha. 

Q3 
Através da gestão do conhecimento minha empresa pode ser considerada 

transparente. 

Q4 
É importante gerir o conhecimento em uma empresa, pois além de qualificar, 

facilita a troca de informações. 

Q5 
A gestão do conhecimento pode ser vista como um processo organizacional, a 

minha companhia ver assim. 

Q6 
A resistência a novas tecnologias pode ser considerada como obstáculo a 

implantação da gestão do conhecimento. 

Q7 Profissionais capacitados diminuem a probabilidade de erros nos processos. 

Q8 
Informações claras e transmitidas corretamente são cruciais para a gestão da 

minha empresa. 

Q9 As informações necessárias na minha empresa são encontradas em tempo hábil. 

Q10 
No processo decisório a gestão do conhecimento causa um grande impacto em 

minha empresa. 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

Após analisar Q1 à Q10, observando que todas as questões foram respondidas por 

todos os entrevistados (Valid N (listwise)), com os dados, que foram tratados pelo programa 

estatístico SPSS, foi possível chegar à estatística descritiva apresentada na tabela 5, que 

mostra o valor mínimo e o máximo obtido em cada questão e o desvio padrão para cada uma 

delas. 
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Tabela 5 - Estatística descritiva das afirmativas 

 N Mínima Máxima Média Desvio Padrão 

Q1 5 3,00 5,00 4,6000 ,89443 

Q2 5 4,00 5,00 4,6000 ,54772 

Q3 5 4,00 5,00 4,2000 ,44721 

Q4 5 4,00 5,00 4,6000 ,54772 

Q5 5 3,00 5,00 4,2000 ,83666 

Q6 5 2,00 3,00 2,8000 ,44721 

Q7 5 4,00 5,00 4,4000 ,54772 

Q8 5 4,00 5,00 4,8000 ,44721 

Q9 5 3,00 4,00 3,4000 ,54772 

Q10 5 2,00 4,00 3,0000 ,70711 

Valid N (listwise) 5     

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Em Q1 foi observado que 80% dos gestores responderam que concordam totalmente 

que em suas companhias possuem serviços de qualidade e que atendem o esperado pelos 

clientes e apenas 20% se mostrou neutro ao assunto. Os dados estão representados na tabela e 

gráfico abaixo. 

Tabela 6 - Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,00 1 20,0 20,0 20,0 

5,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Gráfico 1 - Percentual de respostas: Q1 

 

               Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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Na Q2 nota-se que 60% dos respondentes disseram que concordam totalmente que a 

gestão do conhecimento influencia no melhor desempenho de uma empresa e observam isso 

na deles. Os outros 40% se mostraram concordam com o assunto. Observa-se isso na tabela e 

gráfico abaixo. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Gráfico 2 - Percentual de respostas: Q2 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Na Q3 é possível dizer que 80% responderam que concordam que com a gestão do 

conhecimento as suas empresas podem ser consideradas transparentes e 20% disseram 

concordar totalmente com isso. Na tabela 8 e no gráfico 3 são apresentados esses dados. 

 

Tabela 8 - Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4,00 4 80,0 80,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

 

Tabela 7 - Q2 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4,00 2 40,0 40,0 40,0 

5,00 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Gráfico 3 - Percentual de respostas: Q3 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

 

Em Q4 nota-se que 60% dos entrevistados disseram concordar totalmente que é 

importante gerir o conhecimento, pois além de qualificar, facilita a troca de informações e os 

outros 40% concordam com que é importante. Na tabela e no gráfico abaixo são mostrados 

esses dados. 

Tabela 9 - Q4 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4,00 2 40,0 40,0 40,0 

5,00 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Gráfico 4 - Percentual de respostas: Q4 

 
            Fonte: Elaboração própria. 2014. 
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Na Q5, que afirma que a gestão do conhecimento pode ser vista como um processo 

organizacional observa-se que 20% prefere ficar neutro ao assunto e os outros dividiram a 

opinião, 40% dos respondentes falaram que concordam totalmente e os últimos 40% 

concordam com a afirmação. Observa-se isso na tabela e gráfico abaixo. 

 

Tabela 10 - Q5 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 2 40,0 40,0 60,0 

5,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Gráfico 5 - Percentual de respostas: Q5 

 

 
       Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

 

Na tabela e no gráfico abaixo, mostra que em Q6, 80% dos respondentes ficaram 

neutro quanto a ser um obstáculo na implantação da gestão do conhecimento a resistência a 

novas tecnologias. Já os 20% restantes opinaram dizendo descordar do assunto. 

Tabela 11 - Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2,00 1 20,0 20,0 20,0 

3,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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Gráfico 6 - Percentual de respostas: Q6 

 

       Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

 Em Q7, observa-se que 60% dos respondentes concordam que profissionais 

capacitados diminuem a chance de ter erros nos processos da empresa, e 40% concordam 

totalmente com isso, consideram como muito importante ter pessoas capacitadas na 

companhia. Abaixo segue a tabela e o gráfico que representa esses números. 

 

Tabela 12 - Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4,00 3 60,0 60,0 60,0 

5,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Gráfico 7 - Percentual de respostas: Q7 

 
     Fonte: Elaboração própria, 2014. 



95 
 

Quanto a clareza das informações transmitidas e o quanto isso é importante nas 

companhias estudadas, 80% dos entrevistados concordam totalmente que isso é um fator 

chave nos processos empresariais e os outros 20% concordam, não totalmente, mas tem como 

fator importante. Na tabela 13 e no gráfico 8 se observa estas afirmações. 

 

Tabela 13 - Q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4,00 1 20,0 20,0 20,0 

5,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Gráfico 8 - Percentual de respostas: Q8 

 

 
   Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Na afirmação Q9, em que os entrevistados analisam se as informações na companhia 

deles são encontradas em tempo hábil, 60% preferiram ficar neutro ao assunto e 40% 

disseram concordar, as informações quando preciso são recebidas rapidamente. Nota-se isso 

na tabela e gráfico abaixo. 

Tabela 14 - Q9 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,00 3 60,0 60,0 60,0 

4,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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Gráfico 9 - Percentual de respostas: Q9 

 
       Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Por fim, em Q10 os respondentes informaram que 60% dos entrevistados se 

mostraram neutros quanto ao fato da gestão do conhecimento causar um grande impacto no 

processo decisório na empresa, 20% concorda que isso ocorre e os outros 20% discorda da 

importância neste processo. Observa-se isso na tabela 15 e gráfico 10. 

 

Tabela 15 - Q10 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2,00 1 20,0 20,0 20,0 

3,00 3 60,0 60,0 80,0 

4,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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Gráfico 10 - Percentual de respostas: Q10 

 
          Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Por fim, para complementar, foram analisadas 3 questões referentes ao  perfil dos 

respondentes. 

 

5.4 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO E PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 As informações sobre a descrição e perfil dos discentes têm como objetivo a 

compreensão do grupo pesquisado, dando base para circunstanciar e ponderar as respostas 

atribuídas à pesquisa. 

 O primeiro aspecto que foi questionado aos gestores foi a respeito do tempo de 

atuação na companhia. A faixa de tempo respondida que aparece em 100% dos pesquisados é 

a de mais de 3 anos. A mesma está distribuída conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 16 - Tempo de atuação 

  Frequência Frequência (%) 
Frequência Acumulada 

(%) 

Menos de 1 ano 0 0 0 

De 1 a 2 anos 0 0 0 

De 2 a 3 anos 0 0 0 

Mais de 3 anos 5 100 100 

Total 5 100   

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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 Observando a tabela 16, é possível notar que nas empresas estudadas os funcionários 

responsáveis por gerir o conhecimento, são pessoas que atuam na companhia por um tempo 

maior que 3 anos, e assim se mostrando habituados à cultura delas e estando aptos a entender 

os processos. 

 O segundo ponto verificado nesse bloco foi sobre a formação acadêmica dos 

entrevistados. Verificou-se que 40% dos entrevistados possuem graduação na área de 

Administração e 40% tem na área de Engenharia de Produção e os outros 20% em 

Processamento de Dados, como é verificado na tabela 17. 

Tabela 17 - Primeira graduação do respondente 

  Frequência Frequência (%) 
Frequência Acumulada 

(%) 

Administração 2 40 40 

Engenharia de Produção 2 40 80 

Processamento de Dados 1 20 100 

Total 5 100 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

  

 Ainda sobre a formação acadêmica, os respondentes informaram que possuem outros 

aperfeiçoamentos, como outras graduações e especializações, apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 18 - Outras Formações 

  Frequência Frequência (%) 
Frequência 

Acumulada (%) 

Outras Graduações 1 20 20 

Outras Graduações e Especialização  1 20 40 

Especialização 2 40 80 

Mais de uma Especialização 1 20 100 

Total 5 100   

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

  

 Nota-se que 20% dos entrevistados possuem outra graduação, outros 20% além de ter 

outra graduação possuem especialização, 40% têm uma graduação e uma especialização e os 

20% restantes, possuem mais de uma especialização.  
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Gráfico 11 - Outras formações 

 

O terceiro e último questionamento foi referente ao cargo que o respondente ocupa, 

nesse ponto foi solicitado que o entrevistado fosse uma pessoa responsável por gerir o 

conhecimento na empresa, e assim foi feito, em cada empresa, como era de se esperar, a 

função possui um nome diferente. 

Na empresa EDP, o responsável atua como, Gestor de Inovação e membro do comitê 

de comitê de Sustentabilidade e Governança Corporativa. Na Eternit existe o Gestor do 

conhecimento e membro do comitê de Recursos Humanos. Já na Gafisa, o indicado faz parte 

do Departamento de Relações com Investidores da companhia. Na Oi é o Gestor de Inovação 

e Tecnologia. E, por fim, na Sabesp, Gestor de Educação a Distância e Gestão do 

Conhecimento. Sendo assim, é possível notar que os gestores acumulam outras funções e não 

apenas a de Gestor do conhecimento.  

No capítulo a seguir, são apresentadas as considerações finais, dando o parecer sobre 

os resultados apresentados nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

20% 

20% 

40% 

20% Outras Graduações

Outras Graduações e
Especialização

Especialização

Mais de uma
Especialização

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada contribui para ampliação do entendimento acerca da gestão do 

conhecimento. Este trabalho, que investigou esta temática em seis grandes organizações 

atuantes no Brasil, buscou discutir seu conceito, elementos constituintes, interfaces, 

abordagens gerenciais, ferramentas e dinâmicas. 

Procurou-se ainda investigar e analisar, a partir de uma perspectiva sistêmica, as 

concepções, estratégias, motivações, abordagens, práticas, programas ou projetos de gestão do 

conhecimento efetivamente implementados e utilizados nas companhias que fazem uso da 

gestão do conhecimento, com vistas à proposição de um modelo integrativo.  

Assim, neste capítulo são apresentadas as considerações finais, onde é feita uma 

revisão dos principais resultados obtidos, relacionando-os com o escopo teórico apresentado 

na pesquisa. 

A gestão do conhecimento está evoluindo e os seus conceitos estão sendo aplicados de 

maneira crescente. Ela pode ser considerada como ferramenta estratégica, possibilitando a 

melhoria contínua nos processos nas organizações.  

A preocupação com a qualidade dos serviços/produtos, a importância dos funcionários 

para o resultado final positivo e a satisfação dos clientes são requisitos que estão em evidência 

nas grandes empresas, como por exemplo, nas classificadas pelo IRGR que estão entre as 

melhores do mundo em relação à governança corporativa. Nestas o nível de serviço, a 

confiabilidade das informações, assim como a qualidade do produto final, são práticas diárias, 

e que sempre estão buscando melhorias, objetivando a satisfação do cliente e, 

consequentemente, formar profissionais cada vez mais competitivos. 

Neste contexto, a presente dissertação que foi desenvolvida buscando responder até 

que ponto a gestão do conhecimento pode influenciar empresas a possuírem uma melhor 

governança corporativa. Desta maneira, o objetivo principal deste trabalho foi analisar a 

influência da gestão do conhecimento nas companhias brasileiras com melhor governança 

corporativa no Investor Relations Global Rankings. 

Para atingir o objetivo propostos e responder tal questionamento, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica, buscando conhecer os estudos atuais a respeito do assunto, assim como 

encontrar alicerces teóricos através de autores. Além disso, foi averiguado e relatado como as 

empresas percebem, entendem, definem, praticam e o que levaram a adotar gestão do 

conhecimento, foi investigado como essas empresas abordam a governança corporativa, e 
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examinada a contribuição da premiação do IRGR para a visão dos clientes sobre as empresas 

vencedoras. 

Desta forma, com a ajuda também de um questionário respondido por 83,33% das 

empresas estudadas, foi possível chegar a algumas conclusões de fundamental importância para o 

entendimento da ligação entre a governança corporativa e a gestão do conhecimento. 

A governança corporativa descreve a forma como a gestão empresarial trabalha para 

os acionistas e seus stakeholders. Para tanto, faz-se necessário que a comunicação seja sólida 

com a comunidade de investimento é uma prioridade fundamental para relações com 

investidores e profissionais, auxiliando que a percepção de criação de valor e risco 

gerenciada, para assim ter uma maior credibilidade com investidor auxilia no processo de 

total transparência das informações. 

Enquanto isso a gestão do conhecimento é usada para gerir informações, investir no 

capital humano, e funciona como uma forma de facilitar o acesso e manter um gerenciamento 

integrado sobre as informações em seus diversos meios.  

Sendo assim, nota-se que gerir o conhecimento ajuda a desempenhar a governança 

corporativa. Nestes aspectos, com a ajuda teórica abordada na pesquisa, além das respostas 

coletadas por meio do questionário retrataram a esta temática, fica evidente que há uma 

ligação entre os dois assuntos. 

Analisando os dados fornecidos pelas empresas respondentes, observa-se vários 

pontos em comum entre elas, além do fato de serem as melhores do Brasil em relação à 

governança corporativa, como por exemplo,  todas possuem gestores capacitados, começaram 

a trabalhar com gestão do conhecimento após a diretoria sentir que o momento de mudança 

que elas estavam passando necessitava de algo que ajudasse a melhorar a comunicação 

interna. Além disso, todas possuem pessoas que monitoram a troca de informação, procuram 

desenvolver projetos que incentivem essa troca, pois a ferramenta gera a valorização ao 

capital intelectual, a troca do conhecimento, impulsiona as empresas e os funcionários a 

buscarem novos mecanismos para serem competitivos e promove a clareza nas informações. 

Os entrevistados citaram algumas ferramentas que auxiliam no processo de gerir o 

conhecimento com, web 2.0, intranet, portal da empresa, chats, blogs, fóruns, entre outros, 

esses mecanismos são facilitadores de troca de informação e atuam de forma que ajuda ao 

desenvolvimento empresarial. O uso destas ferramentas foi justificado nestas companhias por 

elas seguirem o modelo de governança corporativa, ou seja, há uma busca constante pela 

transparência no relacionamento com seus stakeholders, e eles notaram que a melhor forma 

de se conseguir isto é gerindo o conhecimento empresarial a troca de informações. 
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Entretanto, essas empresas ainda precisam disponibilizar mais informações sobre seus 

padrões de trabalho, ainda existe uma certa resistência, talvez por causa da concorrência 

empresarial, em abordar mais profundamente essa temática.  

Além disso, no terceiro bloco do questionário aplicado, ao confrontar Q8 e Q9, é 

possível notar que embora os respondentes acreditem ser um fator importante possuírem 

informações claras e transmitidas corretamente, mas eles nem sempre conseguem em tempo 

hábil as respostas que precisam, necessitando também de um pouco mais de atenção neste 

ponto. 

Mesmo assim, com esses pontos a serem melhorados, as companhias analisadas foram, 

no ano de 2012, classificadas entre as melhores do mundo no quesito governança corporativa, 

quanto a isto os entrevistados disseram refletir na visão delas no mercado. Foi identificado 

que de uma forma positiva, isto ajuda a motivar os colaboradores e promove marketing no 

mercado, pois mostra que a empresa trabalha de forma correta, com atitudes sérias. 

Sendo assim, interpretando os resultados que foram obtidos através das análises e 

estatísticas descritivas, é possível identificar que a gestão do conhecimento influencia as 

empresas a possuírem uma melhor governança corporativa, pois ao se atingir objetivo 

principal desta pesquisa, analisando esta influência, foi notado que a gestão do conhecimento 

é facilitadora e auxilia os processos empresariais, quanto melhor trabalhada, mais transparente 

e melhor a troca de informações. 

Desta forma, apresentando as temáticas trabalhadas no estudo, é possível dizer que tal 

pesquisa apresenta elementos para melhoria da gestão nas organizações e para debates acerca 

deste assunto.  

Por fim, como recomendação para trabalhos futuros: a ampliação da pesquisa; fazer 

alguns estudos acerca de políticas de informação em organizações brasileiras e suas 

respectivas propostas metodológicas quanto ao diagnóstico de necessidades de informação; 

investigar e analisar os processos de gestão da informação e do conhecimento nas 

organizações e seus respectivos impactos nas pessoas; e ampliar a discussão entre a ligação da 

governança corporativa e a gestão do conhecimento. 

Nas seções a seguintes serão expostas as referências utilizadas nessa dissertação com a 

finalidade de dar o embasamento teórico esperado para o estudo e logo após são apresentado 

os apêndices 1 e 2, com o questionário aplicado e as respostas. 
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APÊNDICE1 

QUESTIONÁRIO 

 

Tema: A influência da Gestão do Conhecimento nas companhias brasileiras com 

melhor Governança Corporativa: Uma análise nas empresas classificadas pelo Investor 

Relations Global Rankings. 

 

 Apresentação da Pesquisa 

 

Prezado (a), a presente pesquisa é parte integrante de um estudo acadêmica – minha 

Dissertação de Mestrado – do Programa de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN.   

O estudo tem como objetivo analisar a influência da gestão do conhecimento nas 

companhias brasileiras com melhor governança corporativa no Investor Relations Global 

Rankings. A pesquisa envolve a participação de 6 companhias brasileira classificadas entre as 

melhores do mundo no quesito governança corporativa, no ano de 2012. 

Considerando que sua empresa faz parte desse grupo seleto. Sua participação é de 

extrema importância. 

Seu nome e o da sua empresa serão omitidos, caso seja esse o desejo, e as informações 

por você prestadas destinam-se unicamente a esta dissertação. Tais medidas visam o 

estabelecimento de uma relação séria, ética, profissional e transparente.  Os resultados e dados 

primários advindos da pesquisa serão disponibilizados em primeira mão para esta organização 

e uma cópia lhe será destinada, mediante a sua solicitação.  

Agradeço pelo seu tempo, sua atenção e valiosa colaboração para a pesquisa 

universitária brasileira. Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões podem ser enviadas para o 

seguinte e-mail: leticianatale@hotmail.com. 
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 Apresentação do instrumento de coleta de dados 

 

O questionário está dividido em 3 Blocos:   

No PRIMEIRO Bloco é composto por questões sobre as características da empresa, 

bem como questões sobre a gestão do conhecimento na organização.  

No SEGUNDO Bloco, constam apenas 5 perguntas que podem ser respondidas 

rapidamente, relacionadas a gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global 

Rankings. 

O TERCEIRO Bloco é composto por questões objetivas ligadas as motivações para 

adesão a gestão do conhecimento.  Onde poderá dar sua opinião em uma escala de 1 a 5.   

Para finalizar, a título de complemento identificação do perfil do entrevistado. 

Trata-se de um questionário simples e prático.  O preenchimento dura em média 

10minutos. 

 

Bloco 1 - Características da empresa e a Gestão do Conhecimento 

 

1. Desde que quando a empresa em que trabalha faz uso da gestão do conhecimento? 

 

 

 

 

2. Por iniciativa de quem a empresa começou a trabalhar com a gestão do conhecimento? 

 

 

 

 

3. Quais ferramentas da gestão do conhecimento a empresa faz uso? 
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4. Existe controle dos documentos que envolvem a gestão do conhecimento na empresa? 

 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Que tipos? 

 

 

 

5. Existem ações promovidas pela empresa para obter o comprometimento dos 

funcionários? 

 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Quais? 

 

 

 

 

6.  Como são estabelecidos os padrões de trabalho (os procedimentos, as rotinas de 

trabalho, as normas administrativas) que orientam a execução adequada das principais 

práticas de gestão da companhia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Bloco 2 - A gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings 

 

1. Qual a principal contribuição da adoção de práticas de gestão do conhecimento? 

 

 

 

 

 

2. O fato de a sua companhia ser uma empresa de capital aberto e abordar a governança 

corporativa há uma probabilidade maior dela se preocupar com a gestão do 

conhecimento? 

 

 

 

 

 

3.   Existem espaços ou momentos adequados para que as pessoas troquem e 

compartilhem informações? (reais e virtuais). 

 

 

 

 

 

4. Qual é a maneira mais utilizada para a informação ser disseminada ou distribuída 

internamente? 

 

(  ) Sistemas de informação. 

(  ) Boletins. 

(  ) e-mails. 

(  ) Intranet. 
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(  ) Outras opções. Quais? 

 

 

5. Sua empresa foi classificada como uma das melhores do mundo no quesito 

governança corporativa pelo IR Global Rankings. De que modo, em sua opinião, isso 

reflete na visão da empresa com o mercado? 
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Bloco 3 - Motivações para adesão a gestão do conhecimento 

 

O objetivo dessas questões é coletar informações sobre as motivações para adesão à 

gestão do conhecimento. Leia os itens abaixo e escolha a alternativa que melhor corresponde 

à sua avaliação, classificando suas respostas de acordo com os valores da Escala. 

Escala 

 

 

1. Os serviços prestados pela minha companhia são de 

qualidade e atendem as necessidades dos meus clientes. 

1 2 3 4 5 

2. A gestão do conhecimento influencia para um melhor 

desempenho de uma empresa, isso pode ser observado na 

minha. 

1 2 3 4 5 

3. Através da gestão do conhecimento minha empresa pode 

ser considerada transparente. 

1 2 3 4 5 

4. É importante gerir o conhecimento em uma empresa, 

pois além de qualificar, facilita a troca de informações. 

1 2 3 4 5 

5. A gestão do conhecimento pode ser vista como um 

processo organizacional, a minha companhia ver assim. 

1 2 3 4 5 

6. A resistência a novas tecnologias pode ser considerada 

como obstáculo a implantação da gestão do 

conhecimento. 

1 2 3 4 5 

7. Profissionais capacitados diminuem a probabilidade de 

erros nos processos. 

1 2 3 4 5 

8. Informações claras e transmitidas corretamente são 

cruciais para a gestão da minha empresa. 

1 2 3 4 5 

9. As informações necessárias na minha empresa são 

encontradas em tempo hábil. 

1 2 3 4 5 

10. No processo decisório a gestão do conhecimento causa 

um grande impacto em minha empresa. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

pouco        

2 

Neutro / 

Indiferente 

3 

Concordo 

pouco        

4 

Concordo 

totalmente        

5 
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Para finalizar, a título de complemento: 

 

1. Tempo de atuação na companhia? 

 

(  ) Menos de 1 ano. 

(  ) De 1 a 2 anos. 

(  ) De 2 a 3 anos. 

(  ) Mais de 3 anos. 

 

2. Formação: 

 

 

 

3. Qual seu cargo na companhia? 
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APÊNDICE2 

 

RESPOSTAS 

 

 

 EDP 

 

Bloco 1 - Características da empresa e a Gestão do Conhecimento 

 

1. A empresa começou trabalhar com essa ferramenta em 2004. 

 

2. Com a criação da Fundação EDP, em 2004, aumentou o espirito de cidadania que a 

empresa tem assumido ao longo dos anos, e à medida que cresceu a demanda pela 

sociedade baseada no conhecimento, passou a existir um crescente interesse por parte 

da gestão da organização em contar com profissionais capacitados a liderar o processo 

de criação do conhecimento dentro dos ambientes organizacionais. 

 

3. A empresa com a Gestão de Sucessão identifica os keypeople para gerir de forma 

diferenciada, pessoas cujo conhecimento, competências, criatividade reputação e 

reconhecimento são valiosos para o desenvolvimento do negócio. A EDP trabalha com 

portal da empresa, publica política e manual da mobilidade para potencializar a 

comunicação, informar e esclarecer dúvidas sobreo processo, promover a mobilidade 

interna de curto prazo, cria um ponto comum/único na intranet, de divulgação de 

oportunidades, ideias, assuntos em geral que gera interação em todo o Grupo e 

desenvolve a utilização dos canais formativos mistos: presencial e e-learning. 

 

4. Sim. A empresa utiliza ferramentas da tecnologia da informação para arquivar as 

informações da empresa nos seus centros de documentação, além disso, existe a 

Universidade EDP, que dinamiza a oferta formativa elevando o número de cursos, 

docentes, horas de formação e participantes/formandos, controlando essas 

informações. 
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5. Sim, existem diversas ações, mas a mais importante, no meu ponto de vista, para obter 

o comprometimento dos funcionários é a maneira que a empresa trabalha a Gestão de 

Carreiras, que funciona da seguinte forma, implementando piloto das carreiras em Y 

(Estrutura de carreira que apresenta uma evolução paralela no eixo de Gestão e 

Técnico, a partir de determinado nível, num contexto equitativo em termos de 

remuneração e benefícios),alargando do Modelo Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos, crescimento das ―Rotas de Carreira‖ em Unidades de Negócio selecionadas 

promovendo a responsabilidade dos colaboradores na gestão da sua carreira e dando a 

conhecer caminhos alternativos de evolução profissional. Além da gestão do potencial 

com o Programa ―Valorizar a Experiência‖ e programas transversais de 

desenvolvimento de competências estratégicas para os negócios do Grupo. 

 

6. O modelo de organização da empresa centraliza a definição de estratégias, políticas e 

procedimentos, tendo a sua operacionalização uma lógica descentralizada. As 

responsabilidades estão repartidas pela Direção do Grupo, pelas Direções das UN’s 

(Empresas) e, no caso das empresas de menor dimensão, pelos interlocutores 

vocacionadas para a gestão das suas pessoas, tendo sempre presente a importância da 

transversalidade dos valores, da estratégia e da cultura EDP e assim garantindo uma 

uniformização de critérios. 

 

Bloco 2 - A gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings 

 

1. Essas práticas criam um ambiente favorável para o relacionamento entre os 

funcionários na empresa, e há uma melhoria no clima organizacional e o 

reconhecimento, por parte dos colaboradores, de valores pessoais em ações praticadas 

na EDP, o que é um fator imprescindível para o bom andamento dos negócios e para 

continuarmos gerando parte da energia necessária para o desenvolvimento do País, 

permitindo ainda, à empresa aumentar o nível de entendimento das diversas realidades 

em que está presente. 

 

2. Acredito que a empresa praticando a gestão do conhecimento no seu ambiente, 

favorece para a clareza das informações e isso é um fator chave para essas que tem 

capital aberto e aborda governança corporativa.  
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3. Sim, existem. Na procura do alinhamento estratégico da empresa em escala global, a 

EDP realiza o encontro anual de profissionais, onde se reúnem pessoas de todas as 

empresas do Grupo. Temos, ainda, outra forma é o caso do ―Rotas com Energia‖, que 

levam os colaboradores a conhecer algumas das principais estruturas de produção e 

distribuição da EDP. Destacam-se também os ―SMS‖ (Saiba Mais Sobre) e o ―Boca 

Livre‖, que são conversas informais em que se debatem temas variados com interesse 

para os funcionários. Os conteúdos destes encontros são publicados e disponibilizados 

a todos os interessados e passíveis de ser consultados nos centros de documentação da 

EDP. 

 

4. Intranet. 

 

5. Não sei se isso chega a influenciar na visão da empresa no mercado, mas vejo como 

um fator positivo, pois mostra que a empresa esta bem organizada, os processos 

internos estão claros e principalmente motiva nossos colaboradores. 

 

Bloco 3 - Motivações para adesão a gestão do conhecimento 

 

1. 5 

2. 4 

3. 4 

4. 5 

5. 3 

6. 3 

7. 4 

8. 5 

9. 4 

10. 3 

Complemento 

   

1. Mais de 3 anos. 

 

2. Formado em Engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, com Ph.D. em Economia pela Universidade de Berkeley, Califórnia.  

 

3. Gestor de Inovação e membro do comitê de comitê de Sustentabilidade e Governança 

Corporativa. 
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 Eternit 

 

Bloco 1 - Características da empresa e a Gestão do Conhecimento 

1. No ano de 2006 foi possível notar a utilização dessa ferramenta. 

 

2. Com o inicio de um novo ciclo de expansão e diversificação, cresceu a demanda por 

produtos da Companhia, justificando plenamente os investimentos realizados em 

diversos setores da empresa. Por esses resultados, a diretoria da Eternit acreditou que 

com o auxilio dessa ferramenta planejar novos investimentos e aquisições, procurando 

ocupar espaços nos vários segmentos ficaria mais fácil. 

 

3. A Eternit conta com o portal da empresa, web 2.0, blog, twitter, a intranet, fóruns, com 

uma plataforma eletrônica de assembleia na Web, que tem o objetivo de facilitar a 

participação dos acionistas nas assembleias, além de realizar pesquisas, envolvendo os 

colaboradores, sobre o papel dos produtos de amianto na cadeia da construção civil, 

disseminando a importância dos produtos da cadeia produtiva do mineral crisotila na 

construção civil, tanto na sua dimensão de renda e emprego como em seu papel na 

estrutura concorrencial e na formação de preços do setor. A empresa também já 

observou que, mais e mais pessoas acessam a internet através de seus celulares, 

pensando nisso, a Eternit disponibiliza para todos seus investidores uma versão de seu 

site de RI também para celulares. 

 

4. Sim, os responsáveis por trabalhar a gestão do conhecimento, aliado ao setor de gestão 

de pessoas e a equipe de TI, fazem o controle das informações, monitorando as 

ferramentas virtuais e arquivando os documentos.  

 

5. Sim, o capital humano é fundamental para as estratégias de negócio e essa relevância é 

reconhecida pela empresa em diversas iniciativas de gestão de pessoas. O Grupo 

mantém contratado um plano de previdência complementar aberto com uma entidade 

de previdência privada devidamente autorizada. O plano foi contratado com o objetivo 

principal de suplementar a aposentadoria e pensão dos colaboradores e executivos, a 

empresa também tem o compromisso de monitorar o estado de saúde de seus 

funcionários e ex-colaboradores, mantendo um banco de dados médicos com 

prontuários, raios-x e tomografias de tórax de todos esses públicos. Além de contar 
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com uma política de remuneração que conta com vários benefícios, premiações como 

o ―Prêmio Tempo de Casa‖ e oferecer vários treinamentos. 

 

6. Na aplicação das principais práticas de gestão do Grupo, a administração faz 

julgamentos e elaboram estimativas a respeito dos valores, esses julgamentos, as 

estimativas e as respectivas premissas são baseadas na experiência histórica e em 

outros fatores considerados relevantes, podendo os resultados efetivos diferir dos 

esperados, caso isso ocorra tenta-se identificar a possível falha para corrigi-la. A 

equipe é continuamente avaliada, e suas atividades passam por um período de revisão. 

Além disso, para garantir uma gestão efetiva e transparente, a empresa procura 

trabalhar de forma clara para a conduta de seus colaboradores nos negócios e no 

relacionamento com públicos de interesse, respeitando padrões profissionais, 

regulatórios e internos. Desvios em relação a essas normas são tratados por meio de 

ações disciplinares que podem incluir até a demissão. O Código de Ética da Eternit 

repudia qualquer forma de discriminação ou corrupção, e a companhia adota 

mecanismos para proteger seus colaboradores em casos de denúncias relacionadas a 

esses temas. 

 

Bloco 2 - A gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings 

 

1. O desempenho econômico na Eternit diz respeito às atividades do Grupo com o intuito 

de gerar resultados, e também às ações e investimentos com foco nos públicos de 

relacionamento, uma vez que eles contribuem diretamente para a condução dos 

negócios, por meio dos produtos e serviços que consomem. Acredito que isso só é 

possível quando a empresa troca as informações de maneira clara e da melhor forma 

para gerir conhecimento entre todos os envolvidos. 

 

2. A Eternit, com registro em bolsa, adota um modelo de governança corporativa 

baseado nas melhores práticas do mercado mundial, viabilizando sua atuação 

responsável nas comunidades onde está presente e buscando constantemente a 

transparência no relacionamento com seus stakeholders. Por atuar dessa maneira, a 

Companhia que integra o Novo Mercado da BM&FBovespa, que reúne as empresas 
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com mais alto nível de governança corporativa, ela precisa fazer uso de ferramentas 

que facilite a troca de informações e a Gestão do Conhecimento é primordial para isso. 

 

3. Sim, existem espaços específicos para isso, às informações são trocadas diariamente 

pelos seus serviços interativos, que permitem acesso aos colaboradores, diretores, 

presidente, além de contar com os treinamentos palestras, conversas internas, que 

permitem a troca de informações. 

 

4. Intranet. 

 

5. O alto comprometimento da Companhia com a transparência e equidade tem recebido 

avaliações positivas do mercado financeiro e do meio acadêmico, um exemplo disso é 

essa premiação.Com seu capital pulverizado, a Eternit busca o constante 

aprimoramento de seu relacionamento com acionistas, mercado de capitais e todos os 

demais stakeholders. Tal empenho foi reconhecido com a conquista pelo quarto ano 

consecutivo desse prêmio, fazemos questão de expor essa informação, pois mostra que 

trabalhamos de forma unida nos empenhando para promover as melhores práticas de 

gestão e isso o mercado absorve positivamente e fortalece nossa marca. 

 

Bloco 3 - Motivações para adesão a gestão do conhecimento 

 

1. 5 

2. 5 

3. 5 

4. 4 

5. 4 

6. 2 

7. 4 

8. 5 

9. 3 

10. 2 

Complemento 

   

1. Mais de 3 anos. 

 

2. Formado em Engenharia de produção, pela Politécnica da Universidade de São Paulo, 

diploma também em Economia e Política, pela Macalester College de Minneapolis 

(EUA). 
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3. Gestor do conhecimento e membro do comitê de Recursos Humanos. 

 

 Gafisa 

 

Bloco 1 - Características da empresa e a Gestão do Conhecimento 

 

1. No ano de 2007 a empresa passou a entender como fator importante. 

 

2. Analisando o panorama do período, um dos diretores propôs à diretoria essa 

ferramenta estratégica, logo, eles notaram que com as ações, a Gafisa, melhoraria as 

atividades empresariais, então a decisão foi rapidamente acatada pelos outros 

membros da diretoria. 

 

3. A empresa faz uso de ferramentas como a, IR 2.0 que é um aplicativo de serviço web 

2.0 mais popular nos sites de Relações com Investidores, intranet, blog com dicas, 

website, entre outros, através destas ferramentas, temos sido capazes de expandir o 

nosso alcance e transparência. Para fins administrativos, e para facilitar a navegação 

dos usuários ou enriquecer as experiências, eventualmente a companhia utiliza 

cookies, sendo que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador 

mecanismos para informá-lo quando os mesmos estiverem acionados ou para evitar 

que sejam acionados. 

 

4. Sim, Temos vários profissionais dedicados à gestão da plataforma Windows no 

datacenter no Grupo Gafisa, que analisam e fazem o rastreamento das informações. 

Esse trabalho contempla varias plataformas, e os serviços executados se baseiam em 

uma metodologia diferenciada, o que permite à Gafisa manter o foco e 

direcionar  recursos para temas relacionados ao negócio da companhia. 

 

5. Sim, no processo de integração de colaboradores, a empresa preocupa-se em transmitir 

mensagens que estimulam o comprometimento social e ambiental, assim como nos 

projetos organizacionais, a companhia promove uma série de ações que contribuem 

para melhoria da qualidade de vida das atuais e futuras gerações. A Gafisa avalia 
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constantemente seus projetos, incentivando cultura, educação e lazer, as iniciativas já 

foram desenvolvidas com esse objetivo. Além disso, existem programas de 

remuneração que incentiva a geração de resultados e a criação de valor no longo 

prazo, bem como a retenção de talentos, devendo ser estruturada de maneira a impedir 

qualquer tipo de privilégio, distorção com relação aos padrões do mercado ou 

mecanismo que dificulte ou prejudique a consecução do interesse social. A 

administração é responsável por desenvolver políticas e práticas internas aptas a atrair 

e reter os melhores talentos e fazer com que a Companhia disponha de recursos 

humanos altamente qualificados, também incentivando o cumprimento de metas e 

promovendo a meritocracia. 

 

6. Os padrões de trabalho são seguidos por todos os membros da companhia, cada um 

tem que desempenhar suas funções, sendo a administração responsável por garantir 

que os demais empregados e colaboradores atendam aos padrões esperados, seguindo 

sempre o estatuto da empresa. 

 

Bloco 2 - A gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings 

 

1. É possível dizer que a gestão conhecimento impulsiona as organizações e seus 

profissionais a buscarem novas formas de agir para se manterem competitivos. A 

inteligência, a criatividade e o próprio conhecimento são recursos produtivos 

essenciais. Os profissionais passaram a procurar mais sua contínua recapacitação, 

atendendo à necessidade de atuarem como trabalhadores do conhecimento. E assim a 

empresa acaba gerando uma abordagem estratégica para a atividade de treinamento e 

desenvolvimento da organização, acompanhando o realinhamento do sistema de 

Recursos Humanos. 

 

2. Sim, pois o conhecimento quando distribuído por todas as pessoas de uma 

organização, com suas respectivas capacidades de solução, garantem a sobrevivência e 

a competitividade, clareza da organização, a empresa por ser de capital aberto procura 

a gestão do conhecimento por ser uma ferramenta que ajuda nesse processo, por 

facilitar a troca de informações na companhia. 
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3. Sim, a empresa observou a necessidade disso e procura estimular esses momentos, um 

exemplo disso é a tecnologia segura existente para gerenciar a rede, acessos e 

assegurar a troca de informações entre usuários, principalmente do time de vendas. 

 

4. Intranet. 

 

5. O mercado, principalmente no ramo da Gafisa, procura fazer compras seguras, com 

empresas que apresentem resultados e confiança, quando um cliente observa que a 

empresa foi premiada, nota que ela desempenha suas atividades corretamente, então 

vejo de forma positiva. 

 

Bloco 3 - Motivações para adesão a gestão do conhecimento 

1. 5 

2. 4 

3. 4 

4. 4 

5. 3 

6. 3 

7. 4 

8. 5 

9. 3 

10. 3 

Complemento

   

1. Mais de 3 anos. 

 

2. Graduação em Administração e Direito, pelaPontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. E especialização em Direito Societário, pela Northwestern University, em 

Chicago nos Estados Unidos. 

 

3. Membro do Departamento de Relações com Investidores da companhia. 

 

 Oi 

 

Bloco 1 - Características da empresa e a Gestão do Conhecimento 

1. A empresa começou em 2006, mas de fato o processo foi firmado em 2009. 
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2. Numa tentativa de aumentar o valor do trabalho de seus colaboradores, a diretoria da 

oi contratou uma consultoria externa e que junto a gerencia da empresa iniciou uma 

série de investimentos em colaboração corporativa. 

 

3. Ambientes web 2.0 e programas de reconhecimento por colaboração. A empresa 

acumulou vários ambientes de colaboração corporativos, tais como fóruns, intranet, e 

um ambiente regulado de sugestões, que a empresa denomina Inovativa. 

 

4. Sim. A empresa implementou o Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos, desde 

então, mais de 2,5 milhões de documentos foram digitalizados e incorporados a um 

sistema integrado. Fora isso, a empresa conta com moderadores que administram os 

fóruns, abertos e fechados, controlando as informações existentes neles. 

 

5. Sim. Para obter o comprometimento dos funcionários, existem: os fóruns, que são um 

espaço de debate livre disposto na intranet da empresa, sendo comum a publicação de 

dúvidas, ideias e comunicados; O ambiente Inovativa, que é um espaço online 

projetado para compartilhamento e desenvolvimento de novas ideias com base em um 

tema sugerido pela empresa, este programa possui ainda um comitê que avalia as 

ideias e premia as melhores; o programa JOIA, em que os colaboradores podem 

atribuir mérito entre si. Nesse programa, um colaborador, através de um hotsite 

dinâmico, pode dar pontos, denominados Joinhas, para outros colaboradores que 

fizeram alguma ação relevante, o funcionário com maior numero de Joinhas, pode 

participar de um evento mensal onde os colaboradores podem dar sugestões ou fazer 

perguntas ao Presidente da Oi, durante uma reunião informa. 

 

6. Por questões estratégicas e confidenciais, a empresa não autorizou a divulgação de 

seus padrões de trabalho nesta pesquisa.  

 

Bloco 2 - A gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings 

 

1. É possível dizer que com a adoção dessas práticas, aliadas aos programas de 

colaboração, causam impacto direto no desenvolvimento e na gestão dos mesmos, tais 

como: Melhorar a experiência do funcionário com a diretoria e com o negócio, através 

da reformulação da plataforma da Interativa e da estratégia de conteúdo Trabalhar a 
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História, Visão, Missão e Valores da Oi. Expandindo as metodologias de Gestão do 

Conhecimento. 

 

2. Sim. A empresa por ser de capital aberto necessita expor seus relatórios, programas, 

informações relevantes para os acionistas e pessoas interessadas a serem. E a gestão 

do conhecimento é um dos mecanismos que auxilia nesse processo, por facilitar a 

troca de informações na empresa. 

 

3. Sim, um exemplo disso são os fóruns, que permitem temas livres, deixam margem 

para os funcionários falarem sobre temas pessoais, muitas vezes não relacionados com 

a empresa, e alguns desses tópicos se tornam populares rapidamente, como os falando 

sobre futebol. 

 

4. Intranet. 

 

5. Vejo como um ponto positivo, pois gera mídia para a empresa, divulgando qualidades 

do local, além de motivar os nossos funcionários. Colaboradores satisfeitos também 

fazem publicidade, chamada de boca-a-boca.  

 

Bloco 3 - Motivações para adesão a gestão do conhecimento 

01. 3 

02. 5 

03. 4 

04. 5 

05. 4 

06. 3 

07. 5 

08. 5 

09. 3 

10. 4 

Complemento 

   

1. Mais de 3 anos. 

2. Administração, com especialização em Gestão de Projetos. 

3. Gestor de Inovação e Tecnologia. 
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 Sabesp 

 

Bloco 1 - Características da empresa e a Gestão do Conhecimento 

 

1. Utiliza esta ferramenta desde 2003, acrescida de várias melhorias. 

 
2. Após a criação do ―Programa de Avaliação de Perfil e Desenvolvimento Gerencial da 

Alta Administração‖, no qual os gerentes foram avaliados pela ferramenta de perfil 

comportamental, por iniciativa da iniciativa conjunta da direção e gerência a empresa 

começou a focar nesse modelo. 

  

3. Programas de Educação a Distância, Wed 2.0, TV Corporativa, cursos com tutoriais, 

fóruns, Intranet, Portal da empresa, Blog corporativo, Wiki Sabesp, banco de 

especialidades, espaços e comunidades virtuais, exposição através de vídeos e 

seminários com relatos de viagens e eventos, entre outros. 

 

4. Sim. A empresa considera as informações como solução de problemas, ou como 

insumo gerador de ideias que irão fundamentar novas tecnologias e conceitos, que por 

sua vez, irão proporcionar vantagem competitiva. Então o atendimento das demandas 

de informação e documentos tem sido realizado por meio dos diferentes tipos de 

sistemas de informação, tendo como foco de atuação o acúmulo de acervo com o 

objetivo de atender as demandas internas da empresa. 

 

5. Sim. A empresa conta como, por exemplo, a Universidade Empresarial Sabesp; o 

programa de Inclusão digital, com mais de 1900 cursos de informática; Programa de 

aprendizes; cursos sobre educação ambiental, voluntariado corporativo, diversidade, 

programa 3R e pacto global; além do RH Verde, que contribui com programas de 

sustentabilidade. 

 

6. A Sabesp segue um código de ética e conduta, construído através da participação de 

todos, ele sintetiza o conjunto de valores, princípios e normas observados e seguidos 

por ela, e direciona a forma como a empresa estabelece a relação com os seus diversos 

públicos de interesse: dirigentes, empregados, clientes, fornecedores, meio ambiente, 
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comunidade e sociedade em geral. Sempre se preocupando com o compromisso de 

profissionalismo e transparência em todas as ações no trabalho do local. 

 

 

Bloco 2 – A gestão do conhecimento, governança corporativa e IR Global Rankings 

 

1- Acredito que as principais contribuições são a valorização ao capital intelectual, a 

retenção e o compartilhamento do conhecimento, utilizado como forma de 

aumentar as alternativas de desenvolvimento das pessoas, bem como o foco em 

responsabilidade socioambiental, promovendo a educação continuada da Cadeia de 

Valor, objetivando o desenvolvimento de competências consideradas essenciais 

para a viabilização dos desafios organizacionais. 

 

2- Sim, acredito que a gestão do conhecimento a cada ano tem sido mais utilizada em 

empresas, pois, entre outras coisas, acaba facilitando a clareza nas ações de uma 

empresa, e isso é um ponto crucial para organizações de capital aberto. 

 

3- Sim, diversos projetos técnicos são elaborados na organização e por empresas 

contratadas, resultando em uma forma de captação de informações, são exemplos, 

palestras, seminários, feiras, biblioteca e sistema de sugestões, reuniões de 

performance e Painel do PASG (que é um meio de comunicação interna 

padronizada). 

 

4- Intranet  

 

5- Modo positivo, pois acredito que toda premiação acaba ajudando a motivar os 

funcionários. 

 

Bloco 3 - Motivações para adesão a gestão do conhecimento 

1. 5 

2. 5 

3. 4 

4. 5 

5. 4 

6. 3 

7. 5 

8. 4 

9. 4 

10. 3
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Complemento 

 

1. Mais de 3 anos. 

 

2. Graduado em processamento de dados com MBA em Gestão Empresarial pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Especialista em Gestão do Conhecimento pela 

FGV, com pós-graduação em Recursos Humanos, especialização em tutorial para 

E-learning pela FGV online. 

 

3. Gestor de Educação a Distância e Gestão do Conhecimento na Sabesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


