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Resumo:
Este artigo tratou de um estudo de caso em uma empresa startup incubada, fabricante de
equipamentos médicos de Curitiba-PR. O objetivo foi verificar a percepção de seus profissionais
acerca da gestão do conhecimento por meio da análise das sete dimensões de Terra 2001, bem como a
percepção dos gestores (alta administração) da empresa referente ao entendimento e aplicações
existentes na organização sobre o tema ‘gestão do conhecimento’. Para isso, a pesquisa teve corte
transversal com base em análises bibliográficas e documental – se utilizou da aplicação do
questionário com 41 questões estruturadas no modelo das sete dimensões de Terra, aplicado aos 21
profissionais totais da organização. Em relação à percepção da alta administração, foi realizada
entrevista padronizada aberta com os quatro gestores da empresa cujas respostas passaram por
análise de conteúdo. Após fechamento das médias encontradas nas respostas para cada uma das
questões do questionário e da análise de conteúdo das entrevistas, observou-se que há a existência da
prática da gestão do conhecimento, ainda que em fases incipientes, com pontos de louvor – como a
dimensão da cultura organizacional – e de outros pontos com premência de desenvolvimento – como
política de RH. Relacionado à percepção dos gestores, verificou-se que há entendimento de que a
empresa está no rumo certo, mesmo que alguns esforços ainda se façam necessários na criação de
ideias e processos implantados. Por fim, é sugerido que as sete dimensões do Terra 2001 sejam
pesquisadas em outras organizações a fim de um contínuo aprimoramento do estudo relacionado a
Gestão do Conhecimento.
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The seven dimensions of Knowledge Management and the
perception of the managers of an incubated technological base
organization
Abstract
This article discussed a case study in an incubated, startup company that makes medical equipments
in Curitiba-PR, which attempts to check the perception of it’s professionals about the knowledge

management through the analysis of TERRA 2001’s seven dimensions, as well as the perception of it’s
managers (top management) around their understanding and applications in their organization on the
theme ‘knowledge management’. For this, the survey – that used a cross-sectional based on
bibliographic and documents research – used the questionnaire with 41 structure questions in Terra’s
seven dimensions model, applied to the total of 21 professionals of the organization. Regarding the
perception of senior management, it was accomplished open standardized interview that it was
conducted with the company’s four managers whose answers were analyzed through content analysis.
After closing the averages found in the answers to each question in the questionnaire and of the
content analysis of interviews, it was observed that there is the existence of the practice of knowledge
management, still in nascent stages, with good points – as the organization culture dimension – and
the urgency of development – as the human resources policy dimension. Now, concerning the
managers’ perception, it was observed there is an understanding the company is on the track, even IF
some efforts are still needed for ideas be born and processes be implanted for the effective knowledge
management. Finally, it is suggested Terra (2001)’ seven dimension be investigated in all kind of
organizations in order to a continual study in Knowledge management area.

Key-words: Incubated, Knowledge Management, Seven Dimensions.

1 Introdução
O filósofo Aristóteles disse que “nós somos o que fazemos repetidamente; a excelência não é
um feito, e sim um hábito”. Esses hábitos, no entanto, são repetidos, renovados, destruídos,
reconstruídos de acordo com o ofício, tempo ou outros atributos do contexto em que se
inserem. E em todo esse acontecer, um conhecimento é utilizado e praticado pelo profissional
que exerce esse hábito em busca da excelência.
Seja o marceneiro entalhando a madeira, o médico operando o paciente, a cozinheira
elaborando a receita culinária, o artista plástico pintando mais um de seus quadros. Todos
aplicam o seu conhecimento, especializado ou genérico, rotineiro ou excêntrico, mecânico ou
intelectual, para concretizar algo a si mesmo (por realização pessoal? Ambição? Retorno
salarial?) e a outrem (por reconhecimento? Voluntariado? Lucro?)
Esse conhecimento, entretanto, tem inúmeras formas, características, forças e limitações
dependendo do papel que ocupa e desempenha no teatro cujo palco é o mundo real. Por
exemplo, em essência, até meados do século XIX o conhecimento teve sua chamada ‘primeira
onda’ com a energia hidráulica, caminhando – ainda naquele mesmo século – para a sua
‘segunda onda’ das estradas de ferro e do vapor. No século seguinte, ocorreram suas outras
três ondas subsequentes que se caracterizaram pelo advento da eletricidade e motor a
combustão, petroquímica e eletrônica e, por fim – até este momento em que se vive – a
‘quinta onda’ das novas mídias e das redes digitais.
Todas essas ondas, incisivas e incomensuráveis em certa época e transitórias entre todas as
épocas. Ou seja, o conhecimento sofreu metamorfoses que continuamente exigirá das pessoas
e organizações novas demandas, como aprender, desaprender, difundir, armazenar, coadunar,
inovar o que se sabe, o que se possui, o que se conhece. Isso também porque na atual
economia baseada no conhecimento, não basta capital e trabalho, mas também, como o
próprio nome, conhecimento. Assim, a gestão do conhecimento lança luzes às organizações.
Não luzes nunca antes vistas – até porque toda empresa, em seu tempo e negócio, se utilizou
de certa gestão do conhecimento, acertada ou erroneamente, consciente ou inconscientemente
– mas luzes já existentes só que com novos tons e nuanças, mais fortes, claras e necessárias.
Então, devido à importância exposta acerca da Gestão do Conhecimento em plena atual
revolução da informação que se presencia nos dias de hoje e conforme Quintas, Lefrere e

Jones (1997) quando falam que “as organizações começam a perceber que a administração do
conhecimento deve ser vista como atividade estratégica”, qual a percepção dos profissionais e
das organizações em relação à Gestão do Conhecimento? Ou então, qual o nível de
maturidade da empresa Hitechnologies e a percepção de seus gestores em relação à gestão do
conhecimento, pergunta a que esta pesquisa se propõe a responder, por meio de um estudo de
caso numa empresa inovadora startup incubada, fabricante de equipamentos médicos da
região de Curitiba-PR. Para isso, esse artigo se divide em cinco partes, além desta introdução,
abrangendo: referencial teórico, metodologia, o estudo de caso em si, análise dos resultados e
considerações finais, encerrando-se nas referências utilizadas.
2 Referencial Teórico-Empírico
A busca pelo conhecimento, sua criação, preservação e transmissão remonta desde o
surgimento da humanidade, seja por buscar formas de sobrevivência ou de melhorar a vida de
sua comunidade. Ou na tentativa de povos e civilizações em registrar - por ensinamentos,
rabiscos, desenhos, escrita - informações, ritos, mitos e costumes de geração a geração. Desde
as figuras dos magos e sábios de antigamente que eram considerados os que sabiam e
conheciam sobre tudo na vida, até hoje, onde no mundo do trabalho, profissionais tentam
provar quem sabe mais sobre algo. A importância por detrás do conhecimento é tanta que,
conforme Pereira (2002) há até a criação de neologismos diversos para o mesmo, alguns deles
sendo equívocos conceituais. Para condução desta pesquisa foi levado em conta as referências
que conduziam ao termo ‘Gestão do Conhecimento’.
Wah (2000) afirma que o conceito de gestão do conhecimento surgiu na década de 1990 e se
refere à “prática de agregar valor à informação e de distribuí-la” e sua essência é fazer com
que os recursos empresariais sejam aproveitados de forma que os profissionais encontrem e
apliquem concretamente melhores práticas de trabalho, ao invés de ‘tentar reinventar a roda’.
Porém, não se pode confundir essa informação com o próprio conhecimento, como colocado
por Davenport e Seeley (2006) quando dizem que “sob a ótica da gestão do conhecimento, a
informação é diferente do conhecimento e, portanto, a informação capturada precisa passar
por um processo humano de análise para se tornar inteligência”.
Essa análise supracitada é uma variável que advém da organização como um todo, seus
profissionais, cultura, declarações de missão, visão, metas e objetivos, estilo de estratégia
adotada bem como outras questões que se fazem conteúdo da empresa a fim de alavancagem
de resultados e inovações perante seus stakeholders e de si mesma. Ferraresi e Santos (2006),
inclusive, escrevem que a gestão do conhecimento é “um processo sistêmico de identificação,
captura, classificação, estocagem, disseminação e criação de conhecimento útil para as
organizações alcançarem seus objetivos estratégicos e buscarem a inovação para obtenção de
vantagem competitiva”.
Ou seja, não basta simplesmente saber, conhecer; as organizações devem aplicar, colocar na
prática, fazer uso disso para sua manutenção e crescimento. Nonaka e Toyama (2003) falam
que a Gestão do Conhecimento se relaciona com informações que se tornarão conhecimento
que, por sua vez, se torna recurso em prol da competitividade da empresa. Pereira (2000) cita
cinco áreas de prática da gestão do conhecimento, a saber: aprendizagem organizacional,
educação corporativa, gestão de competências, inteligência empresarial e gestão do capital
humano, estrutural e relacional. Já Terra (2000) que trata que a gestão do conhecimento está
“intimamente ligada à capacidade das empresas em utilizarem e combinarem as várias fontes
e tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem competências específicas e
capacidade inovadora que se traduzem, permanentemente, em novos produtos, processos,
sistemas gerenciais e liderança de mercado”, identificou várias questões relacionadas ao
conhecimento. Essas questões envolvem temas como aprendizagem individual e

organizacional, desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, mensuração
do capital intelectual, mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento
organizacional, dentre outros.
Ainda Terra (2001) traduz o significado da gestão do conhecimento em uma organização de
variáveis e recursos empresariais para uma gestão de processos de geração, identificação,
validação, disseminação, compartilhamento e uso dos conhecimentos para o alcance de
resultados individuais e organizacionais. Então, a partir destas questões, e de sua atribuição
este autor desenvolveu um modelo de gestão do conhecimento consubstanciado em sete
dimensões de prática gerencial. Estas sete dimensões são: alta administração, cultura
organizacional, estrutura organizacional, políticas de administração de recursos humanos,
sistemas de informação, mensuração de resultados e aprendizagem com o ambiente.
Essas sete dimensões dividem-se nos níveis estratégico, organizacional e de infra-estrutura da
organização e que, juntos, relacionam-se com o ambiente externo, fornecedores, parceiros
numa relação recíproca de troca de informação e conhecimento. Segundo Terra (2001), então,
as dimensões de sistemas de informação e de mensuração de resultados localizam-se na infraestrutura da empresa; administração de recursos humanos, cultura e estrutura organizacional
situados em nível organizacional; papel da alta administração em nível estratégico e, por fim,
a aprendizagem com o ambiente interliga, conecta todos com o que vem de fora da empresa.
A seguir, no quadro 1, há uma ilustração sobre essas distribuições.

Quadro 1 – gestão do conhecimento: planos e dimensões. Fonte: TERRA (2001)

As dimensões citadas acima e vistas no quadro 1 podem ser resumidas da seguinte maneira: a
dimensão 1 – Alta Administração, tem como característica o papel da alta administração nas
estratégias, metas e conhecimento organizacional; a dimensão 2 – Cultura Organizacional é
caracterizada com o desenvolvimento de uma cultura de conhecimento, inovação, a favor das
facilidades e contra as barreiras ao conhecimento e otimização das diversas áreas da empresa;
a dimensão 3 – Estrutura Organizacional são as novas estruturas organizacionais, analisando
suas relações, autonomia, trabalhos em equipe e as práticas de trabalho à gestão do
conhecimento; a dimnesão 4 – Políticas de administração de recursos humanos, que tem como
característica o conhecimento individual e coletivo, gestão dos subsistemas de rh pela
capacidade de atrair e manter pessoas competentes, remunerá-las por competência e
desempenho; dimensão 5 – Sistemas de Informação são s tecnologias da informação, banco
de dados e suas transformações em conhecimento, bem como verificar de que maneira os

sistemas de informação da empresa afetam o conhecimento na organização; dimensão 6 –
Mensuração de Resultados, caracteriza como a medição de ativos intangíveis (capital
intelectual) e divulgá-los à organização; dimensão 7 – Aprendizagem com o Ambiente, que
são as relações entre o ambiente interno e externo e o conhecimento advindo deste
relacionamento. Na sequência apresenta-se detalhadamente cada uma das dimensões.
A primeira dimensão, papel da alta administração, realça a importância da alta gestão
comprometer-se com a gestão do conhecimento e direcionar esforços para que ela se efetive.
Então, desde a formulação da estratégia maior da empresa até as definições de seus objetivos,
a criação e disseminação de conhecimento devem ser facilitadas a todos na organização. A
alta administração precisa fomentar a inovação e o aprendizado na empresa, fazer
priorizações, motivar, dar e fazer o exemplo, porque, como considerado como um de seus
principais desafios é “o estabelecimento de práticas gerenciais, em todos os planos, que sejam
coerentes e se auto-reforcem” (TERRA, 2001).
A segunda dimensão, cultura organizacional, de acordo com Terra (2001), abrange as normas
e valores que ajudam a explicar acontecimentos na empresa. É associada “ao lado soft do
mundo empresarial e por essa razão é relegada a um segundo plano pelos gestores”. Ainda
explica que alguns questionamentos devem ser feitos para se refletir sobre uma cultura
organizacional. Essas questões abrangem situações como: promoção da missão e valores; foco
no curto, médio e longo prazos; abertura para novas ideias; grau de aceitação de erros;
envolvimento dos profissionais não apenas com sua área, mas com toda a organização. E
ainda, “(...) o conhecimento e a capacidade de ‘realizar’ (e não a posição hierárquica) são
determinantes fundamentais da valorização dos indivíduos nas organizações (...)” (TERRA,
2001).
A terceira dimensão, estrutura organizacional, engloba a organização e processos de trabalho
que proporcionem a prática da gestão do conhecimento. O autor sugere indagações que
toquem questões do processo decisório; fluxo das informações e grau de fluidez da troca de
informações; reuniões e troca de ideias; presença de equipes multidisciplinares. A estrutura
precisa superar e transpor limitações que impeçam o aprendizado e a criação e disseminação
do conhecimento. Para isso, no entanto, são imprescindíveis novas formas organizacionais,
deixando para trás aquelas que não mais correspondam ou permitam a fluidez do
conhecimento. “Todos esses novos modelos apontam para novos padrões de relacionamento
(...) e têm levado as empresas a questionar velhas premissas administrativas” (TERRA, 2001).
Nunca haverá a estrutura perfeita, porém poderá e deverá, sim, existir e acontecer aquela ideal
para cada tipo de organização.
A quarta dimensão, a administração de recursos humanos, ou seja, dos profissionais que farão
parte da organização, propõe-se reflexões acerca das políticas de recursos humanos,
consideradas desde o processo de recrutamento e seleção, partindo para um olhar voltado à
busca de criatividade, diversidade, treinamento, responsabilidades abrangentes e indo em
direção a considerações voltadas à relação entre salários e competências, reconhecimento,
participação nos lucros e rotatividade de pessoal. O próprio autor coloca que se a organização
não conseguir manter motivados os melhores profissionais do mercado, a empresa pode
perder resultados aos seus concorrentes.
A quinta dimensão, sistemas de informação, envolve muito mais do que tecnologia da
informação, quando o autor explicita que outros fatores devem, também, ser levados em
conta, tais como o processo de fluxo da comunicação, o compartilhamento de informações e o
registro do conhecimento na e da organização. Essas tecnologias, bem como a própria
informação, são meios e não fins em si nos negócios da organização. Tanto que Terra (2001)
diz “é mais importante aumentar a capacidade interpretativa dos funcionários e não,

simplesmente, aumentar a quantidade de informação disponível” Isto é, não apenas possuir a
informação, mas interpretá-la e, com isso, gerar conhecimento, juntamente de outras questões
como as dimensões aqui postas (gestão de RH, alta administração) são o arsenal que poderá
fazer a diferença nas organizações que, concretamente, façam a gestão do conhecimento
acontecer.
A sexta dimensão, mensuração de resultados, é colocada por Terra como imprescindível para
que a própria organização se questione sobre a maneira com que a empresa está trabalhando,
inclusive aprimorando e monitorando seus resultados rumo a uma gestão de aprendizagem e
que preze o conhecimento organizacional. Os gestores devem preocupar-se não apenas como
medir, mensurar o valor dos ativos intangíveis e dos ativos representados pelo conhecimento,
tais como cultura, satisfação, inovação. Terra (2001) fala que tão importante quanto, é preciso
que a organização se engaje no aprendizado para atingir resultados que serão mensurados pela
empresa.
A sétima e última dimensão, aprendizagem com o ambiente, ocorre, de acordo com o autor,
por meio de relações com seus clientes, outras empresas, pesquisas externas e alianças e
parcerias em geral. Enfatiza, inclusive, que a organização pode aprender com todos esses
stakeholders, gerando conhecimento. E ainda que essa possibilidade de aprendizado deve ser
percebida por todos os profissionais que trabalham na organização. Para Terra, essa dimensão
é ligada diretamente com as outras seis dimensões do modelo de Gestão do Conhecimento
pela crescente necessidade de aprendizagem constante das organizações com seus ambientes
interno e externo.
Finalmente, Terra fala na gestão do conhecimento como detentora de um “caráter universal”.
Isto é, quando este autor faz essa afirmação, quer dizer que sua possibilidade de aplicação
abrange tanto empresas tidas como tradicionais até as mais modernas e virtualmente
existentes, bem como sua existência não é apenas em certos níveis hierárquicos, mas na
organização em geral, como um todo. Aliás, depois de todo o exposto, a gestão do
conhecimento não para num nível de possibilidade de aplicação: vai mais além. E não alcança
uma amplitude de necessidade urgente de aplicação?
3 Metodologia de Pesquisa
A seguir, são abordadas a caracterização da pesquisa, população e amostra, coleta de dados e
métricas de análise e definição das variáveis.
3.1 Caracterização de Pesquisa
A presente pesquisa é delineada de acordo com seu objetivo, coleta de dados, dimensão
temporal e local de extração dos dados.
Primeiramente, em relação ao seu objetivo, terá característica exploratória e descritiva. Para
Sampieri, Collado e Lucio (2006), os estudos exploratórios focam-se em temas e
circunstâncias pouco estudadas, ou em que haja estudos similares, porém não no contexto
específico em que se olha para a presente pesquisa. Já as pesquisas descritivas descrevem
manifestações de fenômenos, situações, especificando detalhes e pontos importantes. Aqui,
objetiva-se estudar as sete dimensões da gestão do conhecimento (tema sob uma miríade de
trabalhos), porém novo para a organização em questão, bem como descrever essas dimensões
no estudo de caso, especificando pontos-chave verificados.
Referente à coleta de dados, o estudo se pautará em pesquisas bibliográfica, documental e expost-facto, sob a estratégia de pesquisa de estudo de caso. Gil (1999) explica todas: “a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”. A pesquisa documental se baseará em

documentos e fontes que poderão ser encontradas nas próprias organizações, bem como em
sites especializados nos assuntos tratados; Gil (1999) assim a trata: “(...) assemelha-se muito à
pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes”. Gil explica
que a do tipo bibliográfico se pauta em contribuições diversas de autores e a do tipo
documental consubstancia-se em fontes que podem ser reelaborados de acordo com o que se
pretende. A tipificação em ex-post-facto significa que os fenômenos são verificados depois de
ocorridos, sem interferência ou controle por parte do pesquisador.
E a estratégia de pesquisa em estudo de caso será o arcabouço do estudo, pois segundo Godoy,
Bandeira-de-Mello e Silva (2006) “podem ser motivados por questões de natureza conceitual,
que surgem de teorias previamente estabelecidas (...) que procuram responder a questões
sobre processos (“por que” e “como” as coisas acontecem)”. Ainda ressaltam que seu uso
pode ser fomentada para situações em que haja um compreensão limitada do fenômeno em
estudo. Gil (1999) fala que “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos” e que um de seus propósitos é descrever uma
circunstância em um determinado contexto que se objetiva estudar.
Quanto à sua dimensão temporal, a pesquisa terá característica transversal já que o estudo será
realizado num único momento, o da coleta de dados. Já concernente ao local de onde serão
extraídos os dados, o estudo será de campo.
Sua abordagem será qualitativa, porque a pesquisa se pautará num estudo de caso que avaliará
a percepção da empresa em relação ao tema da gestão do conhecimento, além do questionário
do modelo das sete dimensões desenvolvidas por Terra (2001), aplicará entrevista qualitativa
cujas respostas serão avaliadas por análise de conteúdo.
O nível de análise da pesquisa será organizacional. A unidade de análise será a própria
organização a qual o estudo de caso focará. Já a unidade de informação consistirá nos
profissionais atuantes na empresa, bem como seus gestores.
Godoy, Bandeira-de-Mello e Silva (2006) apresentam cinco decisões que o pesquisador deve
tomar: onde observar, quando observar, quem observar, o que observar e como observar.
Todas foram consideradas ao longo do estudo de caso.
3.2 População e Amostra
A população e amostra serão o mesmo contingente de pessoas, ou seja, todos os 21
profissionais que formam o quadro funcional da empresa em foco, bem como os quatro
gestores – já inclusos neste total - que coordenam as áreas.
3.3 Coleta de Dados
Os tipos de dados a serem utilizados serão primários e secundários. Estes surgirão por meio da
análise documental da organização em questão. Aqueles, pela coleta oriunda de aplicação de
questionário padrão do modelo de sete dimensões da gestão do conhecimento de Terra (2001)
tendo como respondentes todos os profissionais da organização, bem como de entrevista
qualitativa da modalidade padronizada aberta – conforme tipificação colocada por Godoy,
Bandeira-de-Mello e Silva (2006) que se caracteriza por perguntas em determinada ordem a
todos os entrevistados com possibilidade de respostas abertas - aplicada aos gestores da
empresa. A validação da entrevista acontecerá pela análise de dois pesquisadores, autores
deste artigo.
Os dados serão triangulados entre várias fontes de informação a fim de haver uma análise
cruzada entre diversas fontes do mesmo fenômeno. Godoy, Bandeira-de-Mello e Silva (2006),
aliás, falam que “a pesquisa qualitativa é multimétodo por excelência e utiliza variadas fontes
de informação”. Nesta pesquisa, a triangulação acontecerá entre os documentos analisados, a

entrevista realizada com os gestores e o questionário-modelo proposto por Terra (2001) a
todos os profissionais, gestores ou não.
Após a coleta, o tratamento dos dados oriundos das entrevistas será por meio da análise do
conteúdo das respostas dadas. Já os resultados provenientes do questionário-modelo de Terra
serão verificados por meio da média dos respondentes.
3.4 Métricas de Análise e Definição de Proposições
No estudo de caso em foco, em se tratando de uma empresa inovadora de base tecnológica,
espera-se verificar um alto nível de troca de informações e conhecimentos. E mais: a alta
administração deve possuir de forma clara e transparente o significado e a importância disso
em seu negócio. Por isso, este estudo se utiliza de Terra (2001) para avaliar o nível de
maturidade de uma organização inovadora e incubada diante das sete dimensões
desenvolvidas por este autor em relação à gestão do conhecimento. E, utilizando-se de
entrevistas padronizadas abertas de onde será extraída análise de conteúdo a fim de avaliar a
percepção dos gestores (alta administração) desta mesma organização diante do tema.
4 Estudo de Caso: A Organização em Estudo
Fundada no ano de 2004 por jovens estudantes durante a Faculdade de Engenharia da
Computação da PUC-PR, sediada desde janeiro de 2005, na Incubadora Tecnológica de
Curitiba – INTEC, a HIT Tecnologia em Saúde LTDA (Hitechnologies), desenvolve e fabrica
equipamentos e software que proporcionam, por meio da telemedicina, o compartilhamento
das informações médicas (sinais vitais e outros dados). A empresa iniciou suas atividades
desenvolvendo o primeiro software universal de telemedicina do mundo, a Rede OpenVida
com o qual registrou sua primeira patente. Devido ao capital humano qualificado e grande
investimento em P&D, a Hitechnologies lançou em 2010 o primeiro Oxímetro de Pulso
humanizado do mercado - produto de design premiado e alta tecnologia embarcada.
Considerada em 2010/2011 a melhor empresa incubada do Brasil pela Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC), a
Hitechnologies é uma empresa altamente inovadora. Prova dessa característica é o grande
número de projetos subsidiados pelo SEBRAE, FINEP e CNPq. O quadro funcional da
Hitechnologies tem 21 pessoas, profissionais multidisciplinares de diversas áreas e interesses,
bem como, doutorandos em engenharia e medicina, mestre em tecnologia em saúde, mestre
em engenharia biomédica, design de interação, de produto, gráfico, enfermeiros, engenheiros,
administradores, economistas, marketing, relações internacionais, dentre outras áreas.
Os profissionais são contratados em caráter efetivo, estagiários e bolsistas. A Hi é uma das
primeiras empresas brasileiras a utilizar o conceito de Bolsista/Pesquisador CNPq – RHAE
(Recursos humanos em áreas estratégicas) dentro da organização, sistema que permite ao
pesquisador a permanência na organização durante o prazo do projeto inserido e
conseqüentemente, caso tenha se adaptado ao ambiente e à empresa, passa a ser contratado
com carteira assinada.
Desenvolver projetos, melhorar processos e concretizar ideias é a grande força motivadora da
equipe. Diariamente convivem com situações desafiadoras, principalmente no
desenvolvimento de projetos, devido a alta tecnologia introduzida nos equipamentos.
Freqüentemente se deparam com tecnologias muito avançadas na qual existe poucas pessoas
especializadas no assunto, dificultando a troca de conhecimento de fora para dentro,
dificultando pesquisas nessas áreas. Tornando a equipe interna altamente curiosa, dedicada,
motivada a buscar respostas as questões ainda não respondidas.

A Hitechnologies com o tempo foi amadurecendo seus valores até chegar ao que consideram a
essência da empresa, são eles: a) Buscar o melhor em tudo o que fazemos; b) Realizar
negócios com integridade, honestidade e sinceridade; c) Renovar conceitos e padrões na área
da saúde, de maneira dinâmica, eficiente e sustentável. “Ver o que ninguém vê. Fazer o que
ninguém faz”; d) Construir gradualmente uma rede de relacionamento para compartilhar
conhecimentos e sentimentos interpessoais entre a tecnologia, pacientes, familiares e
profissionais da área da saúde; e) Promover a continuidade das bases econômicas, sociais,
ambientais e tecnológicas para as pessoas. Para nós, a sustentabilidade é também uma maneira
de inovar, porque nos inspira a fazer mais com menos, utilizando-se da criatividade.
Enquanto empresa de tecnologia, a missão da Hitechnologies é reinventar a tecnologia médica
inspirando-se na humanização, permitindo que os profissionais de saúde se conectem aos seus
pacientes através da telemedicina. Assim, tornando-se uma referência mundial em soluções de
telemedicina, reconhecida internacionalmente como uma empresa de tecnologia de ponta.
5 Análise dos Resultados
Os dados foram coletados em 2011 e seus resultados foram analisados e serão apresentados
em dois momentos. O primeiro concerne às respostas do questionário do modelo das sete
dimensões do Terra; o segundo na analise de conteúdo das entrevistas com os gestores sobre o
entendimento dos mesmos acerca da Gestão do conhecimento e sua percepção sobre o tema,
situando-o na organização em estudo. No entanto, ambos estão interligados na análise porque,
juntos, propiciam um entendimento ainda maior da situação da organização.
5.1 O Questionário das Sete Dimensões
Primeiramente, os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionário com 41
questões estruturadas no modelo das sete dimensões de Terra. As respostas poderiam ser
enquadradas em cinco categorias, sendo 5- concordo plenamente, 4- concordo, 3- concordo
parcialmente, 2-discordo e 1-discordo totalmente. Os 21 profissionais da empresa Hi deram
suas respostas a cada questão e foram somadas e divididas por este número de respondente
para a definição da média verificada em cada indagação. Abaixo, seguem tabelas onde podem
ser observadas as médias encontradas na pesquisa.
DIMENSÃO 1 - Fatores estratégicos e o papel da alta administração
Item
1.1
1.2
1.3

Indicador
Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da empresa, ou seja, sobre quais são
os pontos fortes da empresa em termos de habilidades e competências
A macroestratégia da empresa é comunicada, amplamente, para todos os níveis organizacionais.
A alta administração estabelece, freqüentemente, metas desafiadoras e um sentido de urgência para a
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida

Grau
3,81
4,10
4,10

Tabela 1- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 1

As médias dos respondentes foram altas, devido a vários fatores, como a existência de
reuniões constantes onde são debatidas e comunicadas ações, estratégias e objetivos da
organização. Todos os setores têm um quadro atualizado diariamente no qual contém o plano
de trabalho de cada profissional, bem como da organização em geral. Nele há as prioridades,
objetivos individuais, resultados alcançados e atividades em curso no momento. Também se
percebeu, com isso, que a alta administração da organização assume uma postura de incentivo
à criação e fomento de novas ideias por se tratar de uma empresa de base tecnológica
inovadora.
DIMENSÃO 2 - Cultura e valores organizacionais

Item

Indicador

Grau

2.1

A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por atos simbólicos e ações.
Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e funcionários: existe, de maneira geral, um grande
orgulho em trabalhar para a empresa.
As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo.
Estimula-se a experimentação. Há liberdade para tentar falhar.
Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são autênticas e deixam
evidente aquilo que conhecem e também o que não conhecem.
As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com sua área de trabalho, ou seja,
buscam uma otimização conjunta.
Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de inovação.
Novas ideias são valorizadas. Há permissão para discutir ideias “bobas”
As realizações importantes são comemoradas.
Há grande tolerância para piadas e humor.
Realizam-se, com freqüência, reuniões informais, fora do local de trabalho, para a realização de
brainstormings.
Os layouts são conducentes à troca informal de informação (uso de espaços abertos e salas de reunião).
São poucos símbolos de status e hierárquicos.

4,29

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

4,52
3,86
4,57
4,52
3,86
3,86
4,29
4,38
4,81
3,57
4,05

Tabela 2- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 2

Esta dimensão foi, dentre as sete, a que obteve as maiores médias, porque a prática da
realização de brainstorming é concretizada semanalmente e a cada início de novo projeto com
a participação de todos os profissionais, independentemente da área de atuação o que
promove uma multidisciplinaridade por meio de percepções diversas sobre o mesmo escopo.
O layout das salas é aberto, promovendo a troca de informação constante e instantânea no
momento em que chega à empresa. Dessa forma, os símbolos de status hierárquicos são
parcos visto a proximidade física e igualitária das diversas pessoas da organização. Ainda, a
missão e visão organizacionais estão visivelmente localizadas em quadros e paredes da
empresa o que permite um fácil acesso e uma diária visualização das mesmas por parte dos
profissionais da organização. Também, o ambiente da empresa é considerado jovem, onde a
média de idade dos profissionais situa-se na faixa dos 25 a 30 anos de idade, o que pode ser
um fator que faça deste ambiente, um local bastante descontraído, com alta tolerância a piadas
e humor.
DIMENSÃO 3 - Estrutura Organizacional
Item
3.1
3.2
3.3
3.4

Indicador
Há um uso constante de equipes multidisclipinares e formais que se sobrepõem à estrutura formal
tradicional e hierárquica.
Há um uso constante de equipes adhoc ou temporárias, com grande autonomia, totalmente dedicadas a
projetos inovadores.
Pequenas reorganizações ocorrem com freqüência, de forma natural, para se adaptar às demandas do
ambiente competitivo.
As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O processo decisório é ágil; a burocracia é mínima.

Grau
4,33
3,38
3,90
3,67

Tabela 3- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 3

Na dimensão 3, pôde ser observado que a equipe tem característica multidisciplinar pelo fato
de os profissionais serem integrantes de diferentes campos do conhecimento, promovendo um
olhar sob diversas fontes e panoramas. O processo decisório não é burocrático, porém
demorado, porque, apesar de ser uma empresa de pequeno porte, a quantidade de sobrecarga
de responsabilidades sobre cada profissional é alta e, por isso, algumas decisões requerem um
interstício maior para uma apreciação e concretização.

Item
4.1

DIMENSÃO 4 - Administração de Recursos Humanos
Indicador
O processo de seleção é bastante rigoroso.

Grau
3,81

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Há uma busca por diversidade (personalidades, experiências, cultura educação formal, etc.) e aumento da
criatividade por meio de recrutamento.
O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de diferentes perspectivas e experiências.
O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente.
Há um elevado investimento e incentivo ao treinamento e desenvolvimento profissional e pessoal dos
funcionários. Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento.
Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com outras pessoas de dentro e fora da
empresa.
O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho do funcionário e / ou às
necessidades estratégicas da empresa.
Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são demitidos) na empresa em comparação a
outras empresas do mesmo setor.
A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de competências e não ao cargo
ocupado.
Existem esquemas de premiação e reconhecimento por resultados e contribuições extraordinárias.
Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e não apenas ao desempenho
individual). Os créditos são compartilhados.
Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos funcionários.
Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior parte dos funcionários.

4,43
4,14
4,14
3,81
4,29
3,76
3,33
3,05
2,76
2,29
2,48
2,48

Tabela 4- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 4

Esta dimensão foi a que apresentou as menores médias, por vários fatores. Por exemplo, a
implantação do plano de cargos e salários - o que internamente na empresa é nomeado de
plano de carreira – ainda está em fase de conclusão com previsão de implantação a partir de
2012, bem como com o que ocorre com o plano de distribuição de lucro que ainda não faz
parte da realidade da empresa porque ela ainda está sendo subsidiada por recursos
provenientes do governo. Contudo, a organização consegue atrair e reter grandes talentos, de
grande diversidade, pois esses profissionais acreditam na possibilidade de alta taxa de sucesso
dos projetos em curso.

Item
5.1
5.2
5.3

DIMENSÃO 5 - Sistemas da Informação
Indicador
A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo para cima e entre áreas
distintas).
As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte dos funcionários, à base de dados e
conhecimento da organização.
Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação do conhecimento e know-how existente
na empresa.

Grau
3,90
4,00
3,52

Tabela 5- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 5

O processo de comunicação empresarial ainda está sofrendo melhorias diante do que foi
dentro da historicidade da organização, por isso ainda há ideias sendo testadas para a/sua
melhoria, como por exemplo, a realização de reuniões constantes, prática existente só
recentemente na organização. Também, há na organização sistemas virtuais, como Intranet
para a gestão de informação, projetos e armazenamento de documentos e relatórios
pertinentes ao negócio.

Item
6.1
6.2

DIMENSÃO 6 - Mensuração dos Resultados
Indicador
Existe grande preocupação em medir resultados sob várias perspectivas (financeiras, operacionais,
estratégicas, aquisição de conhecimento)
Os resultados são amplamente divulgados internamente.

Grau
3,90
4,1

Tabela 6- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 6

Todos os resultados obtidos pela organização são mostrados aos profissionais já que a
organização possui metas e uma política de qualidade com objetivos definidos e regidos pela

agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA), sendo constantemente avaliados e
divulgados em seus progressos.

Item
7.1
7.2
7.3
7.4

DIMENSÃO 7 - Aprendizado com o Ambiente
Indicador
A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos formais e informais bem
estabelecidos para essa finalidade.
A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas.
A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com universidades e institutos de pesquisa (contratação
de pesquisa externa)
A decisão de realizar alianças será, freqüentemente, relacionada a decisões estratégicas e de aprendizado
importantes. Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse objetivo de aprendizado.

Grau
3,52
3,33
3,62
3,86

Tabela 7- Médias dos resultados das questões referentes à Dimensão 7

A empresa ainda não possui grandes parcerias e alianças. Já houveram algumas, como com a
Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) e o Instituto de tecnologia do Paraná (TECPAR),
porém ainda sendo necessário a vinculação com outras mais.
Enfim, a dimensão de maior média foi a 2 sobre cultura organizacional e a de menor foi a 4
sobre recursos humanos, conforme pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1- Gráfico com o resultado das sete dimensões

5.2 Análise das Entrevistas
Também foi realizada uma entrevista qualitativa padronizada aberta com os quatro gestores da
organização a fim de avaliar o entendimento e a percepção dos mesmos diante da gestão do
conhecimento na sua organização. Essa entrevista aconteceu individualmente com os quatro
gestores e abordou aspectos desde o que cada um entendia como sendo a ‘gestão do
conhecimento’, como ela poderia ser vista e aplicada no dia-a-dia da organização, práticas que
devem acontecer para que ela se efetive, ou seja, aprimorada, até indagações de como ela é
planejada, implementada e monitorada pela gestão.
Com base na análise do que foi colocado pelos respondentes, pôde ser observado que o
entendimento que há sobre o que é a gestão do conhecimento é que esta expressão se refere a
gerir de forma estrutura (organizada) e compartilhada todas as informações relevantes para a
organização. Houve, inclusive, um respondente que trouxe um código próprio para a análise
de conteúdo, quando falou que “a gestão do conhecimento reúne todos os esforços, métodos e
processos que a empresa emprega para criar um ‘mínimo denominador comum’ de
conhecimentos entre os seus diversos colaboradores”. Esse mínimo denominador comum
pode explicar a forma estruturada que foi atribuída à gestão do conhecimento na empresa.
Todos disseram que de alguma maneira há a gestão do conhecimento na sua organização e
justificaram tal afirmação pela existência de softwares, briefings, reuniões diárias, entre outras
ações. Também por unanimidade avaliam que a gestão do conhecimento, apesar de existir,

deve ser melhorada por meio de ações que integrem todos os setores da organização para que
seja explicitada a importância de se trocar conhecimentos de forma natural, sem burocracia.
Externalizaram que ainda não há objetivos definidos para uma gestão do conhecimento e nem
responsáveis (pessoas ou setores) específicos para concretizar essa definição.
Consequentemente, não há um processo de implantação e monitoramento acerca da gestão do
conhecimento na empresa, já que não existe a definição do que se deve atingir, alcançar.
Então, mesmo não havendo um plano formal que defina objetivos, metas, indicadores e outras
questões envolvendo a gestão do conhecimento organizacional, reiteramos que os gestores
acreditam que a mesma pode ser verificada na organização por meio de aspectos pontuais que
já trazem resultados positivos à mesma, como melhoria nas comunicações pela diminuição
dos erros e ruídos no processo de comunicação, a realização das reuniões, a utilização mais
efetiva e constante dos softwares e a pretensão de implantar o Balanced Score Card em 2012.
Por fim, admitem a importância da gestão do conhecimento para a organização e percebem o
amadurecimento da empresa em relação a esse tema, bem como atribuem a si próprios, ou
seja, à alta administração, a responsabilidade na concepção e condução do desenvolvimento
do tema na empresa.
6 Considerações Finais
Não basta mais deter a informação; o poder agora está com quem sabe selecioná-la e utilizá-la
em prol de objetivos pré-estabelecidos para o alcance de determinados resultados. E mais:
identificar, capturar, criar, gerir, difundir, classificar e armazenar o conhecimento profícuo à
sua organização e seus ambientes. Para isso, a organização e os profissionais que a compõem
devem estar abertos ao desenvolvimento do tema ‘gestão de competências’ em suas
organizações e atividades, desde as mais operacionais até as estratégicas por natureza. A
gestão de competências está em todas elas.
Assim, o modelo das sete dimensões desenvolvido por Terra (2001) permite entender a gestão
do conhecimento por meio de análises que envolvem vários fatores como os explicados nesta
pesquisa que avaliariam a maturação de uma organização diante da gestão do conhecimento.
Então, tendo realizado um estudo de caso na organização startup Hitechnologies, empresa
inovadora incubada, fabricante de equipamentos médicos da região de Curitiba-PR, observouse que em relação à análise das sete dimensões, percebe-se a existência de um nível
significativo de gestão do conhecimento para uma empresa inovadora que ainda está em fase
de crescimento de suas atividades. Alguns pontos devem ser ainda aprimorados, tais como a
gestão de política de recursos humanos no tocante à estruturação do plano de cargos e salários
e de distribuição de lucros, bem como estabelecimentos de responsabilidades, metas e
objetivos bem estruturados e específicos para a área. Entretanto, outros pontos são bastante
plausíveis como o fluxo de informações e comunicação existentes na organização, bem como
seu ambiente flexível, aberto e descontraído.
Em relação à percepção dos gestores da organização diante de seu entendimento e aplicação
da gestão do conhecimento na empresa, verificou-se que os gestores percebem que a
organização está no caminho certo concernente ao desenvolvimento da sua gestão do
conhecimento. Admitem que ainda há esforços a serem despendidos, ideias a serem criadas e
processos e a serem implantados, que à medida que a empresa evolui acaba adentrando cada
vez mais neste campo, tornando a gestão do conhecimento mais natural e inerente a todos.
Consideramos como um fator limitador da pesquisa a situação levantada pela literatura que
trata da questão do estudo de caso e o cuidado em transferir seus resultados do contexto
estudado para outros mais. E, exatamente por isso, sugere-se que a análise da gestão do
conhecimento por meio do modelo das sete dimensões de Terra seja aplicada em organizações

de todos os tipos e características das mais diversas possíveis para que o conhecimento sobre
o tema e suas perspectivas sejam criados e aumentados, em quantidade e qualidade. E que,
referenciando e mudando a frase de Aristóteles colocada no início do trabalho, que a
excelência no campo da gestão do conhecimento e das outras ciências não seja um feito, mas
um hábito constante de trabalho e pesquisa nos estudos organizacionais.
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