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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo descrever o processo de transferência do conhecimento 

em projetos de consultoria, bem como identificar o modelo, o tipo e as etapas da transferência 

do conhecimento no processo de prestação de serviço de uma empresa p-KIBS, e eventuais 

barreiras de transferência do conhecimento referentes ao conhecimento, contexto, fonte e 

receptor. Optou-se pelo estudo das empresas p-KIBS (Professional - Knowledge Intensive 

Business Services), pois pouco se conhece sobre estas empresas no Brasil e sabe-se que um 

dos diferenciais destas empresas frente a outros tipos de prestadores de serviço é a alta 

interação que têm com seus clientes. Foram realizadas entrevistas em profundidade, utilizando 

roteiro de pesquisa semiestruturado, adaptado para a empresa e para o cliente. Para a coleta, 

análise e interpretação dos dados, utilizou-se a técnica de análise de template proposta por 

Nigel King (2004). A empresa escolhida para a realização deste estudo foi a consultoria 

SalesTalent, prestadora de serviços intensivos em conhecimento de vendas (p-KIBS). A 

unidade de análise estudada é o projeto, onde ocorre a prestação do serviço em um cliente 

retratado por uma multinacional do setor de Tecnologia de Informação, denominada neste 

estudo de ―Empresa ABC‖. Foram estudados dois projetos, desde a contratação até o 

feedback. Os achados no estudo foram os seguintes: i) devido à próxima participação em 

conjunto de ambas as empresas, com fluxo de informação bidirecional, o modelo de 

transferência foi colaborativo; ii) os tipos de transferência do conhecimento presentes no 

estudo são o tipo serial, referente ao desenho do modelo, e o tipo especializada, referente ao 

conteúdo; iii) todas as etapas da transferência do conhecimento descritas na literatura foram 

identificadas no projeto, em menor grau a integração e retenção, que ficou restrita a uma área; 

iv) percebeu-se que o processo de transferência do conhecimento é mais amplo que a 

prestação de serviço, pois envolve atividades realizadas antes do projeto, como a motivação e 

iniciação, e depois do projeto, o feedback; v) as barreiras de conhecimento (ambiguidade 

causal) e receptor (incapacidade de retenção) tiveram maior impacto no projeto, minimizadas 

pelo sólido relacionamento interpessoal. Adicionalmente é proposto um modelo interpretativo 

amplo, que integra as etapas de transferência no processo de prestação do serviço, visando 

aperfeiçoar a abordagem e a interação da consultoria com o cliente. 

 

Palavras-Chave: Transferência do Conhecimento. P-KIBS. Serviços. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the process of knowledge transfer in 

consultancy projects, to identify the model, type and stages involved in a business service 

process provided by a p-KIBS company and to detect possible barriers to the knowledge 

transfer process related to knowledge, contect, source and recipient. The type of business 

chosen for this study was the p-KIBS company (Professional – Knowledge Intensive Business 

Services), because litttle is known about this business in Brazil. As compared to other 

businesses, the p-KIBS have a differentiation of high customer interaction. The interviews 

were carried out using prepared survey questionnaires, especially designed for the business 

and for the customer in question. The technique used for the collection, analysis and 

interpretation of the data was the one proposed by Nigel King´s (2004). The company chosen 

for this study was Sales Talent – a consultant firm specialized in providing knowledge 

intensive business service in sales area (P-KIBS). The analysis unit studied is the project 

itself, where the service is provided to a customer identified in this study as the ―ABC 

Company‖ – a multinational company of the Information Technology sector. Two projects 

were studied, starting with the hiring of the p-KIBS and closing with  the feedback. The 

conclusions drawn were the following: i) due to the close participation of both companies, 

working with bi-directional information flow, the model of information transfererence was 

collaborative; ii) the types of knowledge transfer present in the study are  the serial type - with 

reference to the design of the model - and of the specialized type - with reference to the 

content; iii) all the stages in the knowledge transfer described in the literature were identified 

in the project - in less degree in integration and retention stage, that was restricted to one area; 

iv) it was noted that the process of knowledge tranfer is wider than that of the services 

provided  because it includes activities carried out prior to the project - such as motivation and 

start up – and other after the project is finished – such as feedback; v) the barriers regarding 

knowledge (casual ambiguity) and the recipient (incapacity to retain knowledge) had great 

impact on the project, but were minimized by the strong interpersonal relationship. In 

addition, a wider interpretation model is put forward. This model integrates the stages of 

knowledge transfer in the process of providing business services, with a view to improving 

the approach and interaction between the consultant company and the customer. 

 

KeyWords: Knowledge Transfer; p-KIBS; Services 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório tem o propósito de apresentar o tema de pesquisa, 

justificativa, problema de pesquisa e objetivos (geral e específico). Com base na formulação e 

entendimento claro destes itens será possível analisar os achados de forma criteriosa, visando 

que o estudo alcance suas metas. 

 

1.1 Tema de pesquisa e Justificativa 

O centro deste estudo está voltado para uma realidade cada vez mais presente nas 

economias desde meados da década de 80. Trata-se da expansão das atividades intensivas em 

conhecimento, da qual o setor de serviços é um dos principais participantes. 

De acordo com classificação proposta por Miles et al. (1995), as KIBS podem ser 

divididas em três grandes grupos: T-KIBS (Technological KIBS), grupo mais estudado que 

trata de empresas de conhecimento tecnológico, ligadas às atividades de maior conteúdo 

tecnológico e científico; P-KIBS (Professional KIBS), empresas voltadas para o 

conhecimento tradicional, usuários passivos de tecnologia ou voltados ao conhecimento 

administrativo, de gestão, compreendendo competências técnicas e organizacionais, como 

marketing, publicidade e consultoria; e as não-KIBS, prestadoras de serviço que não são 

intensivas em conhecimento, como serviços de limpeza. 

Pouco se conhece sobre as empresas p-KIBS no Brasil, com relação a como atuam, 

como se comportam, como é sua interação com o cliente, de que forma adquirem e transferem 

o conhecimento na prestação do serviço. Aqueles que abordam este tema, como os realizados 

por Almeida (2004), Jesus (2005), Kubota (2006), Freire (2006) e Guimarães (2009), apontam 

seu foco prioritariamente para as empresas t-KIBS.  

Cada vez mais o mercado cobra de seus fornecedores produtos e serviços de melhor 

qualidade (DANIELS; BRYSON, 2002). Para atingir este objetivo, a empresa conta com uma 

série de competências, que em alguns casos podem não ser suficientes para prover os produtos 

e serviços que o mercado almeja. Assim, torna-se necessário que a empresa invista cada vez 

mais e de forma contínua em conhecimento que propicie alcançar estas vantagens e/ou 

competências. Entretanto, há um alto custo incorrido na aquisição, manutenção e atualização 

deste conhecimento necessário para a firma operar no dia a dia e se diferenciar. 
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Essa situação gera um dilema para as empresas, no sentido de que elas precisam ter o 

conhecimento para atender seus clientes, porém obter e manter esse conhecimento é muito 

caro e muitas empresas não têm como manter tal custo, pois isso poderia tornar sua estrutura 

mais dispendiosa, diminuindo sua competitividade e, dessa forma, não atendendo a 

necessidade do cliente. 

Assim, esse é um dos motivos de tais empresas recorrerem às prestadoras de serviços 

especializadas em conhecimento intensivo (KIBS), dispostas a apoiá-las nos seus processos, 

propiciando conhecimento que será traduzido em melhores produtos/serviços/processos para 

seus clientes, sem ter de incorrer no custo interno de aquisição e manutenção. 

Entretanto, na busca pela empresa adequada para atender sua necessidade, existe um 

fator que pode dificultar o êxito desse processo. Trata-se da assimetria de informação 

(NAYYAR, 1992), onde o cliente não tem a clareza exata do nível de esforço que o 

fornecedor emprega em seu serviço, nem consegue precisar sobre a qualidade da prestação do 

serviço, dificultando assim a comparação das competências dos possíveis fornecedores, 

podendo selecionar o prestador de serviço inadequado para sua necessidade.  

Para evitar que essa situação aconteça, a empresa p-KIBS pode utilizar o método de 

sinalização, estreitando e customizando sua oferta de serviço, para ser visto como especialista 

pelo cliente (NAYYAR; TEMPLETON, 1994; VALIKANGAS; LEHTINEN, 1994). Ao 

proceder dessa forma, afetará a crença dos clientes acerca da imagem que a firma possui 

condizente com suas habilidades, experiências e competências (PARASURAMAN et al., 

1985).  

Encontrar o prestador de serviço adequado é o primeiro passo, mas não basta para 

garantir que empresa terá o conhecimento que deseja, disponível dentro da p-KIBS, para sua 

plena utilização, seja em seus processos e/ou em seus produtos, por um simples motivo. Para 

isso acontecer, depende muito do sucesso com que é realizado o processo de transferência de 

conhecimento (modelos, tipos e etapas da transferência) durante a prestação do serviço da p-

KIBS para o cliente. Se feito eficientemente, é capaz de aumentar o desempenho da empresa 

(DESOUZA, 2003; KOGUT; ZANDER, 1992; BURT, 1992). 

Nesse processo de transferência do conhecimento e prestação de serviço, um dos 

diferenciais das empresas p-KIBS frente a outros tipos de prestadores de serviço é a alta 

interação que têm com seus clientes. Esta interação é extremamente proveitosa para ambos, já 

que o cliente depende da empresa p-KIBS para implementar a solução que precisa, por meio 

do processo de transferência do conhecimento, e a empresa de p-KIBS depende dessa 
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interação, por meio da etapa de feedback (LIYANAGE; LI; ELHAG; BALLAL, 2008), para 

aprender, atualizar suas competências como, por exemplo, o próprio processo de transferência 

do conhecimento, além de expandir sua base de conhecimento e serviços que podem ser 

oferecidos em futuros projetos em diversos setores (TOMLINSON; 2002, WOOD, 2002). 

Isso pode ocorrer, pois quando o cliente fornece o feedback, este pode servir como 

uma rotina de busca, ou seja, uma capacidade (capability) dinâmica (NELSON; WINTER, 

1982), atuando como um modelo estável e aprendido de atividades coletivas pelas quais a 

organização sistematicamente gera e modifica suas rotinas operacionais no intuito de 

aumentar sua efetividade, por meio da acumulação de experiências pela aprendizagem, 

articulação do conhecimento e a codificação do conhecimento, podendo facilitar a geração de 

novas propostas para alterar as rotinas disponíveis. Dessa forma, o ciclo do conhecimento 

tende a evoluir por meio da sequência de variação seletiva, seleção interna, replicação e, por 

fim, da repetição (ZOLLO; WINTER, 2002).  

Dentro de cada etapa do processo de transferência do conhecimento pode existir uma 

série de barreiras, classificadas em barreiras de conhecimento, contexto, fonte e receptor, 

podendo inibir, retardar ou impossibilitar a transferência do conhecimento (SZULANSKI, 

1996). Outro tipo de barreira referente às empresas de serviço são as barreiras relacionais 

(SILVA E MEIRELLES, 2006).  

Dessa forma, para aumentar a probabilidade de sucesso, é fundamental entender a 

razão pelas quais os indivíduos decidem transferir o conhecimento. 

A Figura 1 ilustra toda essa discussão sobre a atuação de uma p-KIBS, desde a 

necessidade de contratação pelo cliente até as eventuais barreiras que podem surgir. Este 

cenário será analisado ao longo do estudo. 
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Figura 1: Processo de atuação da p-KIBS 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dentro de todo esse processo relatado, uma das principais dificuldades das empresas 

p-KIBS é tratar de antecipar e tangibilizar uma possível demanda do cliente, com base em 

uma necessidade ainda não latente, sem ter de esperar o processo tradicional de seleção de 

fornecedor (cliente apresenta uma necessidade, recorre ao mercado, busca alternativas e 

seleciona o fornecedor). 

Outra preocupação dessas empresas é conseguir, ao final do projeto, absorver o 

conhecimento passado pelo cliente para atualizar sua base de conhecimento, que poderá ser 

ofertado sob a forma de serviços em futuros projetos, além de estar sempre atualizado com as 

tendências de mercado. 

Esse fato despertou o interesse por um estudo para aprofundar esses pontos, propondo 

que, caso a empresa (p-KIBS) consiga ter maior controle sobre o processo de transferência do 

conhecimento na prestação do serviço, seria possível: identificar mais rapidamente eventuais 

projetos; provar o valor de determinado serviço sem que o cliente manifestasse explicitamente 

que gostaria de comprá-lo; estar constantemente atualizando suas competências e ofertas; 

prestar um melhor serviço aumentando a satisfação do cliente; e minimizar a ocorrência de 

eventuais barreiras no projeto. 

Tendo em vista esse cenário relatado, o tema do estudo é a ―Transferência de 

conhecimento em uma empresa p-KIBS‖.  
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Isso torna-se relevante no sentido de que se constatou a ausência de uma análise 

comparativa do processo de prestação de serviço (GADREY; GALLOUJ, 1998), à luz da 

literatura do processo de transferência do conhecimento, levando em conta o modelo de 

transferência (linear, colaborativo ou interacionista), o tipo de transferência (próximo, 

distante, serial, especializada ou estratégica), as etapas de transferência do conhecimento e 

suas devidas barreiras (conhecimento, contexto, fonte e receptor) na prestação do serviço de 

uma empresa p-KIBS. 

Cumpre ressaltar que a análise das etapas do processo de transferência do 

conhecimento é, segundo a literatura de capacidade dinâmica, uma das principais formas de 

proporcionar consciência e rapidez de resposta às possíveis demandas do cliente. Como 

resultado, não só a empresa aumenta sua receita e melhora a prestação do seu serviço, mas 

também se alinha com a necessidade do cliente. Este, por sua vez, pode oferecer produtos e 

serviços de melhor qualidade ao mercado, obtendo diferenciação. Essa é a principal 

justificativa para a realização deste estudo. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

Tendo em vista o cenário apresentado, estruturou-se um problema de pesquisa com a 

seguinte interrogativa: ―Como é o processo de transferência do conhecimento em projetos de 

consultoria?‖. 

 

1.3 Objetivos 

Para conseguir responder o problema de pesquisa desenvolvido para este estudo, o 

autor propõe os seguintes objetivos: 

1. Geral: Descrever o processo de transferência do conhecimento em projetos de 

consultoria. 

2. Específicos: 

1. Identificar o modelo, o tipo e as etapas da transferência do conhecimento no 

processo de prestação de uma empresa p-KIBS; 

2. Identificar eventuais barreiras de transferência do conhecimento referente ao 

conhecimento, contexto, fonte e receptor 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme a visão apresentada na introdução deste estudo, o referencial teórico estará 

fundamentado no processo de transferência do conhecimento e será analisado com base em 

um cenário de atuação de uma empresa p-KIBS (Professional Knowledge Intensive Business 

Service). Esta visão é apresentada por meio da Figura 2. 

 

Figura 2: Visão geral do estudo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O referencial teórico será apresentado da seguinte forma: i) Processo de Transferência 

do Conhecimento, ii) Barreiras no processo de Transferência do Conhecimento e iii) 

Empresas Intensivas em Conhecimento. 

No capítulo de abertura do processo de transferência do conhecimento serão 

apresentados três distintos modelos de processos de transferência do conhecimento: linear, 

colaborativo e interacionista, levando em conta a relação fonte-receptor. Estes modelos 

podem ser encontrados em cinco diferentes tipos de processos: serial, distante, próximo, 

estratégica e especializada. 

Esse processo, com seus modelos e tipos, é operacionalizado por uma série de 

variáveis chamadas de etapas do processo de transferência, que variam conforme a visão dos 

autores. 



    17 
 

Para este estudo foram consolidadas estas visões em seis etapas do processo de 

transferência do conhecimento: motivação e iniciação, conscientização, equiparação, 

implementação e aplicação, integração e retenção, e feedback. 

Na segunda parte do referencial será apresentada uma série de barreiras que ocorrem 

neste processo, classificadas em barreiras do conhecimento, do contexto, da fonte e do 

receptor. Estas barreiras podem dificultar ou até mesmo impossibilitar a transferência do 

conhecimento. 

Por último, detalhar-se-á o contexto em que este processo ocorre nas empresas p-

KIBS, e como é a natureza do conhecimento (explícito e tácito) envolvido no processo de 

prestação de serviço. Nesse item é feita uma análise comparativa das fases da prestação do 

serviço com as etapas da transferência do conhecimento. 

 

2.1  Processo de Transferência do Conhecimento 

Antes de iniciar a discussão sobre o processo de transferência do conhecimento é 

interessante entender a etimologia da palavra transfer, formada pelo prefixo trans e o sufixo 

ferre, que em Latim significam, respectivamente, ―do outro lado‖ e ―conduzir‖. Assim, 

segundo a etimologia, ―transferir‖ significa ―conduzir para o outro lado‖, podendo se tratar de 

bens, pessoas e, no caso específico deste estudo, o conhecimento. Esta afirmação implica que 

a transferência do conhecimento é um processo interativo, que depende tanto das 

características da fonte quanto do receptor. 

Pesquisas contemporâneas sobre a gestão do conhecimento apontam que existem três 

grandes preocupações sobre o tema (HUBER, 2001; SAMBAMURTHY; SUBRAMANI, 

2005): 

 Como localizar os detentores do conhecimento, relacionado a problemas na 

coordenação do conhecimento; 

 Como aproveitar o conhecimento existente, relacionado a problemas na reutilização do 

conhecimento; 

 Como disseminar o conhecimento, relacionado a problemas na transferência do 

conhecimento. 

Existe um grande interesse do mercado em saber como as organizações aprendem, 

como criam e como transferem conhecimento (SZULANSKI, 1999). O maior propósito da 
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transferência é facilitar o fluxo de conhecimento interno ou externo à organização. O processo 

de transferência do conhecimento é um recurso intangível, sendo considerado um fator 

primordial para a obtenção da vantagem competitiva. É o que as organizações fazem de 

melhor e, se feito eficientemente, é capaz de aumentar o desempenho da empresa 

(DESOUZA, 2003; KOGUT; ZANDER, 1992; BURT, 1992).  

Ko, Kirsch e King (2005) definem transferência de conhecimento como o processo de 

comunicação do conhecimento de uma fonte para um receptor, visando o aprendizado e a 

aplicação, sem interagir com o ambiente. Argote e Ingram (2000) definem como o processo 

por meio do qual uma unidade (grupo, departamento ou divisão) é afetada pela experiência da 

outra, sendo manifestado mediante mudanças no conhecimento ou no desempenho do 

receptor. 

Szulanski (1996) aponta que o termo ―transferência de conhecimento‖ é preferível a 

―difusão do conhecimento‖, para enfatizar que o movimento do conhecimento dentro da 

organização é uma experiência distinta; não é apenas um ato, mas um processo pelo qual a 

organização recria rotinas complexas e ambíguas em novos cenários e as mantém em 

funcionamento. No caso da difusão, trata-se de um processo gradual de disseminação. 

É considerada útil quando engloba tanto aspectos tácitos (interação social) quanto 

explícitos (sistemas formais), pois certos conhecimentos são difíceis de serem articulados. 

Quando isso não ocorre, pode-se dizer que o receptor recebe o conhecimento com partes 

faltando, podendo estar associadas com elementos relativos ao conhecimento tácito (LAM, 

1998). 

No processo de transferência, identifica-se o conhecimento buscando adquiri-lo e usá-

lo para desenvolver novas ideias ou aumentar as ideias existentes, visando que futuras ações 

sejam tomadas mais rapidamente e com maior sucesso. Isso demonstra que o processo não diz 

respeito somente ao aproveitamento (exploit) de recursos, mas também à busca (explore) 

(CHRISTENSEN, 2003). 

De Long e Davenport (2003) defendem que o cerne de qualquer estratégia de retenção 

do conhecimento é o processo de transferência, e diversos métodos há que contribuem para 

isso, como: comunidades de práticas, encontros face a face, programas de mentoring, 

coaching, treinamentos, entre outros.  

Shariq (1999) explica que existem três características básicas da transferência do 

conhecimento: 
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• Temporalidade: Inclui a dinâmica de interação que leva em conta a velocidade e a 

obsolescência do conhecimento; 

• Absorção: A possibilidade de transferir o conhecimento quando existe cognição, para 

explicar o conhecimento ao receptor; 

• Valor: Quanto mais difícil de codificar, mais valor passa a ter. 

 

2.1.1 Modelos de Transferência do Conhecimento 

A forma como o processo de transferência ocorre costuma variar de acordo com 

alguns possíveis modelos, baseado no fluxo das trocas de conhecimento entre a fonte e o 

receptor (neste estudo a fonte é a empresa p-KIBS e o receptor, o cliente).  Faye, Lortie e 

Desmarais (2008) apontam três possíveis modelos de interação para a realização da 

transferência do conhecimento: linear, colaborativa e interacionista.  

No modelo linear o conhecimento é passado de forma unidirecional (diretamente ou 

por meio de agentes tradutores localizados em diversos níveis da organização, responsáveis 

pela disseminação do conhecimento) da fonte para o receptor, que assume papel passivo no 

processo. A crítica a este modelo se baseia no fato de a troca ocorrer apenas num sentido, e o 

contexto não ser levado em conta. 

 

 Figura 3: Modelo de transferência de conhecimento linear 

 Fonte: Boggs' (1992)  

 

 

Figura 4: Modelo de transferência de conhecimento linear por meio de agente tradutor 

Fonte: Roy et al., 1995 

Esses agentes tradutores podem estar localizados em vários níveis internos ou externos 

à organização, como: funcionários, administradores ou gestores. Seu papel é limitado apenas a 

realizar esta tradução, visando facilitar o processo. Por exemplo, a presidência da empresa 

deseja passar novas instruções de manuseio de equipamento para o time que trabalha na 
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fábrica, e para levar a cabo esse intento, solicita o apoio dos gerentes de produção e da 

empresa fabricante do equipamento. 

No modelo colaborativo a interação é bidirecional, o que torna o receptor mais 

relevante. O processo de troca ganha importância, especialmente com relação à identificação 

de necessidades e à preocupação do uso futuro da informação.  

 

Figura 5: Modelo de transferência de conhecimento bidirecional 

Fonte: Boggs' (1992) 

O modelo colaborativo é também usado para mostrar o relacionamento que existe 

entre os dois centros da criação do conhecimento (pesquisa e ação), caracterizando-se por um 

fluxo alternado, contínuo e progressivo, que flui como uma espiral. 

No modelo interacionista as trocas tornam-se complexas e caracterizadas pelo 

relacionamento; o contexto passa a ter influência e os objetivos mudam de acordo com a 

interação. Ocorre por meio de uma variedade de intermediários e o conhecimento é o 

resultado da interação de atores de diferentes sistemas. Roy et al. (1995) descreve uma rede de 

atores envolvidos em um processo de criação, difusão e utilização do conhecimento.  

 

Figura 6: Modelo de transferência de acordo com a rede de suporte de conhecimento 

Fonte: Roy et al. (1995) 

A Figura 7 exibe um consolidado dos três distintos modelos de transferência do 

conhecimento apresentados por Faye, Lortie e Desmarais (2008), baseados no fluxo das trocas 

entre a fonte e o receptor. 
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Modelo Forma de Interação Característica 

Linear 
Unidirecional (com ou sem agente de 

tradução) 
Não leva em conta o contexto 

Colaborativo Bidirecional Preocupação com o uso da informação 

Interacionista 
Ocorre por meio de uma variedade de 

intermediários 

Conhecimento é o resultado da interação 

de atores de diferentes sistemas 

Figura 7: Consolidado dos modelos de transferência do conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1.2 Tipos de Transferência do Conhecimento 

Aprofundando a discussão, dentro da estrutura dos modelos propostos no item 

anterior, podem ser encontrados tipos distintos da transferência do conhecimento. Dixon 

(2000) apresenta esta visão ao identificar cinco diferentes tipos de transferência de 

conhecimento entre a fonte e o receptor, baseado em alguns fatores como: tipo de 

conhecimento (tácito e explícito, coletivo), no contexto onde ocorre (dentro da mesma equipe 

ou em outras equipes), frequência de uso (rotineiro, usado raramente, repetitivo) e relevância 

do uso (estratégico ou especializado). 

 Serial: Conhecimento que uma equipe adquire ao realizar suas atividades em um 

cenário; situação que é transferida para quando a equipe necessite fazer a mesma 

atividade em outro cenário diferente do primeiro.  

o Exemplo: Uma equipe que faz a troca de geradores de energia na planta de 

uma empresa do mercado químico usa este conhecimento ao realizar a mesma 

troca em uma empresa do mercado varejista. 

 Próximo: Conhecimento explícito que um time adquire ao fazer uma atividade 

frequente e repetitiva, que é utilizada por outros times que fazem atividades 

semelhantes. 

o Exemplo: Uma equipe em São Paulo descobre como instalar freios em dez 

segundos; outra equipe em Curitiba usa este conhecimento para reduzir seu 

processo em quinze segundos. 

 Distante: Conhecimento tácito que um time adquire ao fazer uma atividade não 

rotineira, que é transferida a outra equipe que faz trabalho similar em outras partes da 

organização. 
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o Exemplo: Pares viajam para apoiar um time que trabalha na exploração de 

petróleo. A colaboração entre estas pessoas gera uma nova forma de 

abordagem. 

 Estratégica: Conhecimento coletivo da organização necessário para a realização de 

uma atividade estratégica que ocorre de forma pouco frequente, mas é crítica para a 

organização.  

o Exemplo: Uma empresa A faz a aquisição de uma empresa B. Seis meses 

depois outra equipe em diferente localidade usa o que foi aprendido nessa 

aquisição para adquirir outra empresa. 

 Especializada: Uma equipe que enfrenta uma questão técnica além do seu escopo de 

conhecimento, procura conhecimento especializado de outras pessoas na organização. 

o Exemplo: Uma equipe técnica envia e-mails perguntando como tornar o 

monitor mais brilhante. Sete especialistas fornecem as respostas necessárias 

para se fazer essa atividade.  

No processo de transferência do conhecimento é possível identificar técnicas variadas 

de conversão do conhecimento. Nonaka e Takeuchi (1995) apresentam um modelo baseado 

em quatro combinações possíveis entre conhecimento explícito e tácito:  

 Externalização: Conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito. 

Expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. 

 Combinação: Conversão de conhecimento explícito em conhecimento explícito, por 

meio da troca e combinação de conhecimentos como documentos e reuniões. 

 Internalização: Conversão de conhecimento explícito em conhecimento tácito 

(learning by doing). 

 Socialização: Conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito. Para realizá-

lo de forma eficiente, a estrutura organizacional deverá promover uma intensa inter-

relação entre os indivíduos da organização, visando estimular que as pessoas adquiram 

conhecimento pessoal, baseado na prática que é de difícil formalização. Devem 

investir em técnicas como: aprendizagem mestre – aprendiz, storytelling, treinamentos 

na prática e observações, pois este conhecimento pode ser ensinado, apesar de difícil 

articulação. 

Long e Davenport (2003) propõem a diferenciação entre a transferência do 

conhecimento explícito e tácito. No primeiro são utilizadas técnicas tradicionais de 

treinamentos em sala de aula, além de contar com o uso da tecnologia onde o conhecimento é 
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padronizado, estruturado e armazenado em sistemas de informação, podendo ser localizado e 

distribuído, ou seja, é um processo em última instância de codificação. No segundo, o 

processo é do conhecimento tácito, onde são exploradas interações sociais, observações, 

programa de mentoring, sessões de coaching, técnicas mestre-aprendiz e feedback, 

transferindo o conhecimento de pessoas mais experientes para os menos experientes. 

O Mentoring é uma técnica utilizada desde a época da Grécia antiga, e é a forma mais 

usada para transferência de conhecimento prático, onde as pessoas aprendem mediante 

experiências compartilhadas de especialistas que agem como treinadores, fornecendo 

assistência no desenvolvimento profissional (TRINKLE, 2005). 

Neste estudo serão analisados os tipos de transferência mais comuns na prestação de 

serviço de empresas p-KIBS, baseados no tipo de conhecimento (tácito e explícito ou 

coletivo), no contexto onde ocorre a interação e aplicação (dentro da mesma equipe ou em 

outras equipes), na frequência de uso (rotineiro, usado raramente, repetitivo) e na relevância 

do uso (estratégico ou especializado). 

 

2.1.3 Etapas de Transferência do Conhecimento 

Para realizar a transferência de conhecimento é necessário que exista um modelo de 

transferência baseado em duas ou mais partes fazendo o papel de fonte ou emissor 

responsável por transferir o conhecimento, e o receptor que deve entender, absorver e 

eventualmente utilizar o conhecimento. Além disso, o tipo passa a ser importante na medida 

em que se explica o cenário no qual este conhecimento será utilizado, bem como o tipo de 

conhecimento (tácito e explícito) a ser aplicado, a frequência com que será utilizado e a 

técnica de transferência.  

A operacionalização da transferência, ou seja, as etapas do processo de transferência 

do conhecimento é abordada por vários autores, dentre os principais que serão utilizados neste 

estudo: Szulanski (1996), Gilbert e Cordy-Hayes (1996), Kwan e Cheung (2006), English e 

Baker (2006) e Liyanage, Li, Elhag, Ballal (2008). Cada um destes autores aponta aspectos 

que se complementam ou se sobrepõem. 

Szulanski (1996) descreve o processo de transferência em quatro etapas, focando no 

stickness (dificuldade no processo devido à sua complexidade e ambiguidade), ressaltando 

que deve ser encarado como um processo de reconstrução e não como uma relação 

instantânea entre emissor e receptor.  
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1. Iniciação: Compreende todos os eventos que conduzem à decisão de transferir. Uma 

transferência começa quando a necessidade do conhecimento e o conhecimento para 

atender a esta necessidade coexistem dentro da organização, possivelmente ainda não 

detectados. A descoberta desta necessidade pode ativar a busca por potenciais 

soluções. Esta busca leva à descoberta de um conhecimento superior. Quando a 

necessidade e a solução em potencial são identificadas, a possibilidade de 

transferência começa a ser explorada. Este processo normalmente requer meses de 

coleta de informações e avaliações;  

2. Implementação: Este estágio tem início com a decisão de prosseguir no processo. 

Durante este estágio os recursos fluem da fonte para o receptor. As atividades de 

implementação diminuem ou terminam quando o receptor começa a usar o 

conhecimento transferido. Deve-se levar em conta o quão desafiador, complicado e 

complexo é estabelecer uma ponte entre emissor e receptor. Resolver problemas de 

comunicação requer superar incompatibilidade de idioma, código de comunicação, 

convenções culturais e baixa coordenação entre emissor e receptor; 

3. Ramp-Up (Deslanche): Quando o receptor começa a utilizar o conhecimento 

transferido, ou seja, após seu primeiro dia de uso, o deslanche tem início. Durante este 

estágio o receptor se preocupará, predominantemente, com a resolução de problemas 

inesperados que surgem e dificultam sua habilidade para atingir ou superar o 

desempenho esperado. O receptor pode usar o novo conhecimento de forma 

ineficiente no começo, mas gradualmente melhora o desempenho, movendo-se para 

um nível satisfatório. Contempla a necessidade de resolução de problemas inesperados 

após os primeiros passos na transferência de conhecimento; 

4. Integração: A integração se inicia quando o receptor atinge os resultados satisfatórios 

com o conhecimento transferido e este conhecimento começa a tornar-se rotina. Com 

o passar do tempo, uma visão compartilhada é criada entre os distintos atores. Estes 

significados e comportamentos compartilhados facilitam a coordenação das atividades, 

fazendo com que sejam compreendidos e se tornem previsíveis. Visa remover os 

obstáculos para transformar o conhecimento em uma rotina com a nova prática, na 

busca pela institucionalização. 

Gilbert e Cordy-Hayes (1996) propõem um processo de cinco etapas, descritos da 

seguinte forma: 



    25 
 

1. Aquisição: A organização pode obter o conhecimento pela sua experiência, estando 

constantemente em busca; 

2. Comunicação: Mediante comunicação escrita e verbal existe a chance de transferir 

conhecimento eficientemente; 

3. Aplicação: O objetivo da aquisição é a utilização do conhecimento na empresa, por 

isso é fundamental que seja aplicado; 

4. Aceitação: Antes de fazer parte de rotinas e procedimentos, as pessoas devem querer 

adotar o novo conhecimento, para isso precisam aceitá-lo em suas mentes; 

5. Assimilação: Transformação do conhecimento recém-adquirido nas rotinas 

organizacionais. 

Kwan e Cheung (2006) propõem uma estrutura de transferência de conhecimento 

baseada em quatro etapas, bem semelhante aos descritos anteriormente, com o enfoque na 

parte da motivação: 

1. Motivação: Inclui todas as atividades para gerar a necessidade de transferência; 

2. Equiparação: A equiparação consiste em identificar os parceiros motivados e 

comprometidos com o processo de transferência; 

3. Implementação: Implementação ocorre quando o receptor começa a aplicar o 

conhecimento adquirido; 

4. Retenção: Ocorre quando o receptor atinge resultados satisfatórios a partir da 

aplicação do novo conhecimento.  

English e Baker (2006) descrevem um processo de quatro etapas para a rápida 

transferência do conhecimento, modelo conhecido como RKT (Rapid Knowledge Transfer). 

Para fazer isso a organização deve criar uma cultura de criação do conhecimento que 

execute com eficiência as seguintes atividades: 

1. Busca e importação das melhores práticas: Buscar as melhores práticas (processo, 

input ou atividade que satisfaz completamente os clientes e produz resultado superior) 

no mercado para que possam ser incorporadas e reutilizadas futuramente; 

2. Aprendizagem, entendimento e compartilhamento. Adquirir é apenas uma das etapas; 

o conhecimento deve ser extraído da experiência, aprendido, entendido, compartilhado 

e reutilizado. A firma deve ter a cultura para fazer essa etapa continuamente e de 

forma rápida; 
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3. Criação de capital intelectual: A firma tem de transformar o conhecimento em capital 

intelectual que pode ser convertido em valor e lucro. Classificado em capital humano 

(conhecimento tácito, ativos intelectuais e propriedade intelectual); 

4. Conversão do conhecimento em valor e lucro: Reutilização do conhecimento em 

novos mercados, novos cenários ou em outras aplicações, ao invés de iniciar do zero a 

cada novo processo.  

Liyanage, Li, Elhag, Ballal (2008) aplicam um modelo de seis etapas com algumas 

diferenças em relação ao modelo anterior, sendo a principal relatada pela abordagem que visa 

tornar o processo retroalimentado (feedback): 

1. Conscientização: Identificar onde está o conhecimento que é necessário ser adquirido; 

2. Aquisição: Adquirir o conhecimento, observando que tanto o emissor quanto o 

receptor devem ter a habilidade, os recursos e o desejo para fazer isso; 

3. Transformação: Conversão do conhecimento no sentido de torná-lo útil para o 

receptor, onde este poderá produzir o novo conhecimento, atualizar o existente ou 

melhorar suas habilidades e capacidades; 

4. Associação: Reconhecimento do potencial benefício do conhecimento para com as 

necessidades da organização;  

5. Aplicação: Usar o conhecimento para melhorar as capacidades da empresa; 

6. Feedback: Transferência da experiência ou do novo conhecimento criado pelo 

receptor à fonte/emissor, visando tornar o processo retroalimentado. 

Caso utilizado corretamente, o processo de feedback pode servir como uma rotina de 

busca, componente essencial de uma capacidade (capability) dinâmica, habilidade da firma de 

integrar, construir e reconfigurar as competências internas e externas para se adequar 

rapidamente às mudanças ambientais. É considerado um modelo estável e aprendido de 

atividades coletivas, pelas quais a organização sistematicamente gera e modifica suas rotinas 

operacionais na busca de aumentar sua efetividade, emergindo da coevolução da acumulação 

de experiências, articulação do conhecimento e da codificação do conhecimento (TEECE et 

al. 1997; NELSON; WINTER, 1982; ZOLLO; WINTER, 2002).  

A falha dessa etapa de feedback poderia fazer com que a empresa tivesse dificuldade 

de atualizar suas competências, podendo transformar suas Core Competences em Core 
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Rigidities (LEONARD BARTON, 1992). Para evitar que essa situação ocorra é necessário 

uma constante atualização e reformulação da base de conhecimento organizacional. 

Zollo e Winter (2002) propõem um ciclo de evolução do conhecimento (Figura 8) 

baseado nas três etapas do processo evolucionário: variação, seleção e retenção.  

 

Figura 8: Atividades na evolução do ciclo do conhecimento 

Fonte: Zollo e Winter (2002) 

Todas estas visões apresentadas pelos autores foram consolidadas em uma única 

estrutura que visa apresentar um processo lógico de ponta a ponta, abrangendo todos estes 

cenários, desde a primeira etapa — que inclui todas as atividades existentes para gerar a 

necessidade de transferência — até a última etapa do processo, o feedback, onde o receptor 

retroalimenta à fonte com o novo conhecimento criado, para que ele possa reutilizar o 

conhecimento. Tal cenário é apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1: Síntese das visões teóricas sobre as etapas relacionadas ao processo de transferência do 

conhecimento organizacional 

Etapas 
Szulanski 

(1996) 

Gilbert e Cordy-

Hayes (1996) 

Kwan e 

Cheung (2006) 

English e 

Baker (2006) 

Liyanage et 

al. (2008) 

Motivação e Iniciação SIM NÃO SIM NÃO NÃO 

Conscientização NÃO SIM NÃO SIM SIM 

Equiparação NÃO NÃO SIM NÃO SIM 

Implementação e 

Aplicação 
SIM SIM SIM SIM SIM 

Integração e Retenção SIM SIM SIM SIM SIM 

Feedback NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Este quadro será utilizado como base para o estudo das etapas do processo, pois 

consolida a visão de todos os autores em apenas um diagrama, contando com um quadro 

composto por seis etapas para o êxito do processo de transferência do conhecimento, 

conforme descritivo apontado abaixo: 

1) Motivação e Iniciação: Inclui as atividades que produzem uma necessidade de busca de 

um determinado conhecimento, juntamente com os eventos subsequentes que conduzem a 

empresa à decisão de se engajar no processo de transferência do conhecimento, realizando 

o cruzamento entre a necessidade de obter determinado conhecimento e as potenciais 

soluções (SZULANSKI, 1996; KWAN; CHEUNG, 2006); 

2) Conscientização: Tem início com a busca visando identificar onde está o conhecimento 

que precisa ser adquirido. Para isso, a organização deve usar sua experiência e estar em 

constante procura no mercado. Uma das opções é a busca pelas melhores práticas de 

mercado (processo, input ou atividade que satisfaz completamente os clientes e produz 

resultado superior) (GILBERT; CORD-HAYES, 1996; ENGLISH; BAKER, 1996; 

LIYANAGE; LI; BALLAL, 2008); 

3) Equiparação: Consiste em identificar os parceiros motivados e comprometidos com o 

processo de transferência, observando que tanto o emissor quanto o receptor devem ter a 

habilidade, os recursos e o desejo para fazer isso (LIYANAGE; LI; BALLAL, 2008; 

KWAN; CHEUNG, 2006); 

4) Implementação e Aplicação: Nesta etapa o conhecimento flui da fonte para o receptor, 

para que este seja aplicado na empresa visando produzir novo conhecimento, atualizar o 

existente ou melhorar as capacidades da empresa para que consiga transformar o 

conhecimento em capital intelectual, que pode ser convertido em valor e lucro 

(SZULANSKI, 1996; KWAN; CHEUNG, 2006; GILBERT; CORD-HAYES, 1996; 

ENGLISH; BAKER, 1996; LIYANAGE; LI; BALLAL, 2008); 

5) Integração e Retenção: Tem início quando o receptor atinge os resultados satisfatórios a 

partir da aplicação do conhecimento recém-adquirido; em seguida, este começa a se 

transformar nas rotinas organizacionais na busca pela institucionalização (SZULANSKI, 

1996; KWAN; CHEUNG, 2006; GILBERT; CORD-HAYES, 1996; ENGLISH; BAKER, 

1996; LIYANAGE; LI; BALLAL, 2008); 

6) Feedback: Nesta etapa cabe ao receptor transferir sua percepção por meio de feedback à 

fonte, visando tornar o processo retroalimentado. Este é um componente essencial de uma 
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capacidade dinâmica, já que esse novo conhecimento fornecido na forma de feedback 

pode ser útil para a organização atualizar sua base de conhecimentos, que podem ser 

ofertados em futuros projetos (LIYANAGE; LI, BALLAL, 2008). 

 

2.2  Barreiras no processo de Transferência do Conhecimento 

Existem diversas barreiras que podem inibir, retardar ou impossibilitar a transferência 

do conhecimento e tendem a erodir parte desse conhecimento à medida que ele se movimenta 

pelas organizações. Essas barreiras podem ser encontradas em cada uma das diversas etapas 

do processo de transferência do conhecimento, e ser categorizadas em barreiras referentes ao: 

conhecimento, contexto, fonte e receptor (SZULANSKI, 1996).  

Dessa forma, para aumentar a probabilidade de sucesso é fundamental entender a 

razão pelas quais os indivíduos decidem transferir o conhecimento, bem como cada um dos 

tipos de barreiras.  

Como este estudo analisa a relação entre um prestador de serviço (p-KIBS) e um 

cliente, as barreiras estão mais relacionadas à forma como este conhecimento flui de uma 

empresa para a outra no ambiente de mercado. Assim, estas barreiras focarão mais em como a 

fonte e o receptor se comportam, como o contexto pode interferir no processo e a 

complexidade do conhecimento. 

A seguir serão apresentados e detalhados estes quatro tipos de barreiras que podem 

impactar a transferência entre a p-KIBS (fonte) e o cliente (receptor). 

2.2.1 Barreiras referentes ao conhecimento transferido 

Um dos principais tipos de barreiras encontradas se referem ao conhecimento a ser 

transferido. Duas são as causas mais frequentemente encontradas: a ambiguidade causal e o 

conhecimento não comprovado (unproveness). 

A ambiguidade causal é o resultado da incompreensão do novo contexto no qual o 

conhecimento está sendo aplicado: quanto maior a ambiguidade com relação às habilidades 

ou elementos do conhecimento, mais difícil se torna a transferência. A dificuldade em replicar 

uma habilidade é mais provável de emanar da ambiguidade acerca de quais são os fatores de 

produção e de como eles interagem durante a produção. A noção da incerteza irredutível é 

chave para isso. 



    30 
 

A ambiguidade causal poderia também resultar do entendimento falho das 

características particulares do novo contexto no qual o conhecimento é colocado em uso 

(HEDLUND; ZANDER, 1993; KALLING, 2003; SZULANSKI, 1996;  LIPPMAN; 

RUMELT, 1982). 

O outro fator encontrado é o conhecimento não comprovado (unproveness), pelo fato 

de que conhecimentos que já tenham se mostrado úteis na organização, no passado, são 

menos difíceis de ser transferidos, devido ao registro indicar robustez e ajuda no processo de 

seleção de conhecimento para transferência. Sem esse registro é mais difícil induzir potenciais 

receptores a se engajarem na transferência e a legitimar os esforços de integração 

(SZULANSKI, 1996). 

 

2.2.2 Barreiras referentes ao contexto 

A troca de conhecimento na firma está inserida no contexto organizacional. Um 

contexto organizacional que facilita o desenvolvimento da transferência pode ser considerado 

fértil. Ao contrário, um contexto que dificulta a evolução é tido como improdutivo. O mesmo 

conhecimento transferido de forma bem sucedida num contexto pode fracassar em outro, 

devido a uma série de razões como: stickiness, intolerância para erros, relacionamento 

interpessoal, dificuldade de codificação, experiência prática e contexto, linguagem,  estruturas 

e burocracia. 

O stickiness está relacionado com a dificuldade para transferir conhecimento, 

considerado sticky quando é valioso e baseado em eventos. Suas características são intrínsecas 

à transferência do conhecimento ou pertence a uma determinada situação na qual o 

conhecimento é transferido (SZULANSKI, 1996). 

Em cenários onde existe intolerância para erros, as pessoas tendem a se expor menos, 

impactando eventuais possibilidades para transferir o conhecimento (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2000). 

Outro fator que pode impactar a transferência do conhecimento é o relacionamento 

interpessoal, tendo em vista que indivíduos que se comunicam com frequência ou que 

possuem grande relação emocional estão mais propensos a transferir conhecimento do que 

aqueles que interagem com pouca frequência ou pouca relação emocional. Um 

relacionamento árduo pode criar barreiras adicionais na transferência, sendo que a 
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transferência do conhecimento tácito depende da qualidade do relacionamento entre a fonte 

do conhecimento e o receptor (O‘DELL; GRAYSSON, 1998; SZULANSKI, 1996). 

Outra barreira é a dificuldade de codificação, ou seja, quanto mais conhecimento tácito 

presente na mensagem, mais esforço e proximidade requer para que seja transferido para o 

receptor (SZULANSKI, 1996; ARGOTE, 1999; KALLING, 2003). Alinhado com esse ponto, 

pessoas com diferentes experiências práticas que convivem em contextos muito distintos, 

costumam apresentar maior dificuldade de compartilhar o conhecimento entre si (TSAI, 2001; 

HEDLUND; ZLANDER, 1993). Por isso, a linguagem é um tema fundamental, onde quanto 

mais comum seja a ambos, mais fácil tornará o processo, se a linguagem for muito distinta, 

constituirá uma inevitável barreira a ser transposta (BORGATTI; CROSS, 2003; TSAI, 

2001). 

Empresas que enfrentem estruturas muito rígidas e excesso de burocracia tendem a 

encontrar maior dificuldade no processo de comunicação e compartilhamento de informações. 

Em consequência, a transferência do conhecimento pode não se verificar tão efetiva quanto 

necessitaria sê-lo (DISTERER, 2003). 

 

2.2.3 Barreiras referentes à fonte do conhecimento 

Outro fator que pode interferir diretamente no sucesso da transferência é a fonte do 

conhecimento, seja por falta de confiança no receptor, falta de motivação para transferir o 

conhecimento ou pela necessidade de muito tempo e esforço para transferir a mensagem ao 

receptor. 

A relação de confiança é um dos fatores primordiais para que haja sucesso na 

transferência, pois quando isso existe, as pessoas passam a ter menor resistência de fornecer e 

absorver o conhecimento útil, reduzindo conflitos e a necessidade de verificar as informações, 

tornando a transferência menos custosa (DAVENPORT; PRUSAK, 2000; SZULANSKI, 

1996).  

A ausência de confiança pode gerar outra barreira como a falta de motivação, onde os 

indivíduos não estão com a mente aberta para o processo. Assim, se os indivíduos não vêm 

motivo para transferir o conhecimento, não farão esforço para realizar esta atividade. No caso 

da fonte, esta pode estar relutante em compartilhar um conhecimento importante por medo de 

não ter mais uma posição privilegiada (O‘DELL, 1998; KALLING, 2003; SZULANSKI, 

1996). 
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O processo de transferência representa um custo para o emissor do conhecimento, pois 

deve dedicar tempo e esforço nesta ação, visando facilitar o entendimento da mensagem. 

Assim, quanto menor o tempo e o esforço empreendidos nesta ação aumentam as chances de 

sucesso da transferência (HANSEN et al., 1999). Por isso, projetos que não cumprem o prazo 

podem perder o objetivo final que se está buscando. 

 

2.2.4 Barreiras referentes ao receptor do conhecimento 

O último grupo de barreiras a ser apresentado se refere ao receptor do conhecimento, 

que tem papel fundamental, no sentido de que cabe a ele receber o conhecimento, aplicá-lo no 

seu negócio e atuar junto à empresa para que seja tornado uma rotina organizacional. 

As principais barreiras relacionadas com o receptor são: falta de motivação para 

receber o conhecimento, dificuldade de absorção do conhecimento e incapacidade de reter o 

conhecimento que recebeu. 

Pessoas com restrições a renovar o conhecimento devido ao fato de desejarem manter 

as coisas como sempre foram realizadas, têm menor propensão de se envolver na 

transferência (síndrome do não inventado aqui). Esta falta de motivação pode resultar em 

atraso intencional, passividade, aceitação aparente, sabotagem camuflada ou rejeição 

declarada (DAVENPORT; PRUSAK, 2000; SZULANSKI, 1996). 

Somente estar motivado a receber o conhecimento não garante o sucesso, pois o 

receptor ainda precisa ter a habilidade de utilizar o conhecimento, isso está relacionado com o 

nível do conhecimento atual. O estoque de conhecimento determina a capacidade de absorção 

do receptor. Um receptor que não tenha capacidade de absorção terá maior dificuldade em 

reconhecer o valor de um novo conhecimento, diminuindo sua probabilidade de assimilá-lo e 

de aplicá-lo de forma bem sucedida (O‘DELL, 1998; ARGOTE, 1999; KALLING, 2003; 

DAVENPORT; PRUSAK, 2000; TSAI, 2001; SZULANSKI, 1996). 

O último aspecto trata da falta de capacidade de retenção, ou seja, uma transferência 

do conhecimento só é efetiva quando o conhecimento transferido é retido. Na ausência desta 

habilidade, dificuldades iniciais durante a integração do conhecimento recebido podem se 

tornar uma desculpa para descontinuar seu uso (SZULANSKI, 1996). 

 



    33 
 

2.3  Empresas Intensivas em Conhecimento – KIBS 

O International Standard Industrial Classification propõe a divisão das empresas de 

serviços em quatro grupos: serviços produtivos, distribuidoras de serviços, serviços pessoais e 

serviços sociais; classificação esta também utilizada por órgãos oficiais internacionais como a 

ONU. No Brasil, o IBGE adota o CNAE, classificação nacional de atividades econômicas.  

 Serviços Produtivos: Finanças e serviços de negócios;  

 Distribuidoras de serviços: Comércio e transportes; 

 Serviços Pessoais: Hotéis e entretenimento;  

 Serviços Sociais: Medicina. 

Miles et al. (1995) propõem uma classificação alternativa das empresas de serviço, 

definida a partir da intensidade de conhecimento envolvido na prestação do serviço, sigla em 

inglês KIBS – Knowledge Intensive Business Services. Estas empresas representam uma 

pequena porção de todos os tipos de empresas existentes no mercado, especializadas na 

prestação de serviços. Apesar de serem encontradas em qualquer uma das atividades 

classificadas pelos órgãos oficiais, aparecem prioritariamente em serviços produtivos, 

principalmente os de informação. Seu principal ativo é a capacidade de combinação de três 

tipos de conhecimentos: os produzidos internamente na firma, os desenvolvidos e atualizados 

por meio da prática e os presentes no mercado (MILES, 1995; GALLOUJ, 2002).  

Segundo Miles et al. (1995), existem três grandes grupos de empresas intensivas em 

conhecimento: 

T-KIBS (Technological KIBS): Grupo mais estudado que trata de empresas de 

conhecimento tecnológico, ligadas às atividades de maior conteúdo tecnológico e científico, 

abrangendo as áreas de engenharia, tecnologia de informação, biotecnologia, serviços de 

telecomunicação, desenvolvimento de softwares. 

P-KIBS (Professional KIBS): Empresas voltadas para o conhecimento tradicional, 

usuários passivos de tecnologia ou voltados ao conhecimento administrativo, de gestão, 

regulação e assuntos sociais, compreendendo competências técnicas e organizacionais, como 

marketing, publicidade, consultoria, pesquisa e desenvolvimento, assessoria empresarial e 

jurídica, contabilidade empresarial. Gallouj e Weinstein (1997) salientam que estas empresas 

podem olhar para seus fornecedores para obter novas tecnologias que as ajudem a aumentar 

ou melhorar a prestação de serviços aos seus clientes. 
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Embora uma consultoria tradicional tenha o papel de apenas transferir o conhecimento 

de forma linear, as p-KIBS exercem um papel ainda maior no processo de inovação ao 

recombinar o conhecimento dos clientes na resolução dos problemas. Desse modo, utilizando-

se de um processo típico de inovação em serviços (TOIVONEN 2004), é capaz de, 

posteriormente, oferecer esses conhecimentos, habilidades e informações sob a forma de 

serviços técnicos e especializados para seus clientes. 

Não-KIBS: Empresas prestadoras de serviço que não são intensivas em 

conhecimento, como: serviços de limpeza. 

No Quadro 2, a seguir, é apresentado um comparativo das empresas classificadas 

como P-KIBS, T-KIBS e não-Kibs: 

Quadro 2: Empresas classificadas como P-KIBS, T-KIBS e não-Kibs 

p-KIBS t-KIBS Não-KIBS 

Atividades jurídicas Consultoria de Hardware Manutenção de Computadores 

Empresas de contabilidade Consultoria de Software Atividades de limpeza 

Consultorias tributárias Processamento de Dados Atividades de segurança 

Consultorias de gestão Atividades de Banco de Dados Atividades de empacotamento 

Agências de Marketing Redes de computadores Atividades de fotografia 

Serviços Financeiros Serviços de telecomunicações - 

Treinamentos (não técnicos) Engenharia Técnica - 

Serviços de Construção 

(arquitetura, engenharia) 

Novas tecnologias para serviços 

ambientais 

- 

Leis Ambientais Consultoria em sistemas de 

informática 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Miles et al. (1995) 

Algumas dessas empresas merecem destaque especial como as prestadoras de serviços 

de consultoria empresarial (p-KIBS), no sentido de que seu serviço, baseado em 

conhecimento, está voltado para a geração e comunicação de informações para satisfazer a 

necessidade específica do cliente (NAKANO, 2002), sendo capaz de transformar seus 

processos de negócios (clientes), integrando áreas de produção, distribuição e vendas. Isso faz 

com que sejam altamente demandados por gestores (FREIRE, 2006). 

Este termo KIBS foi utilizado pela primeira vez por Miles et al. (1995) em um 

trabalho seminal no âmbito do projeto Innovation Programm and Directorate General for 
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Telecommunications, Information Market and Exploitation, onde foram realizados os 

primeiros estudos a respeito dos serviços empresariais intensivos em conhecimento.  

Apesar de ser usado há mais de dez anos, ainda existem diversos termos que guardam 

certa similaridade, mantendo o foco na prestação de serviço, que dificultam o entendimento 

acerca do tema como: business services, producer services, advanced business services, 

professional business services, strategic business services, R&T services, knowledge based 

services, knowledge intensive services (NAHLINDER, 2002).  

Outro aspecto que dificulta o entendimento do estudo de KIBS é o excesso de 

conceitos que visam explicar a interação entre o cliente e o provedor de serviço. Muitas vezes, 

apesar de serem tratados como sinônimos, esses conceitos denotam diferentes aspectos do 

mesmo fenômeno e podem ser diferenciados de um para o outro pela sua base teórica. 

O Quadro 3 apresenta um compilado desses conceitos (baseado em GALLOUJ; 

WEINSTEIN, 1997). 

Quadro 3: Conceitos de interação entre clientes e p-KIBS 

Conceito Significado 

Interface Físico ou virtual. Retrata o ponto de contato entre o cliente e o prestador de serviços. 

Está relacionado à troca de informações, conhecimento e cooperação. 

Interação Troca de informação e conhecimento. 

Coprodução Extensa e balanceada interação, essencialmente operacional. 

Servuction Processo de criação de um serviço ligando diversos elementos como cliente, agente 

físico, contato pessoal, serviço e o sistema interno da organização. 

Relação de serviço 

socialmente regulado 

Manifestação de novas formas de regulação social do relacionamento entre o cliente e o 

prestador de serviços. 

Relação de serviços Modo de coordenação dos atores de ambos os lados para serviços ou bens. 

Relacionamento operacional mais relacionamentos sociais para o controle e regulação 

da ação programada. 

Fonte: Gallouj; Weinstein, 1997. 

O termo interface tem sido utilizado no sentido de troca de informações e 

conhecimento durante a interação entre cliente e o provedor do serviço e será adotado como 

padrão para este estudo. 

No intuito de clarificar esta discussão sobre o conceito das empresas KIBS, é 

importante analisar as diversas definições utilizadas neste tema de acordo com a visão de cada 

autor.  
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Para Miles et al. (1995), que iniciou a discussão, as KIBS são empresas privadas que 

prestam serviços para outras empresas, tendo o conhecimento e a informação como os 

principais componentes dos serviços. Estão baseados fortemente em conhecimento 

profissional ou são fontes primárias de informação e conhecimento para seus usuários 

(consultorias, treinamentos) e/ou utilizam seu conhecimento para produzir serviços que são 

insumos intermediários para o processo de produção dos seus clientes. Capazes de difundir o 

seu conhecimento para todo o sistema econômico, seja na formulação de diagnósticos, na 

busca de alternativas para uma determinada situação ou na implementação desta solução.  

Entretanto, o que significa ser uma empresa intensiva em conhecimento, como o 

próprio termo KIBS sugere?  

Hauknes (1999) traz um pouco mais de luz a esta questão, ao definir um serviço como 

de conhecimento intensivo nos termos de ―condições para ocorrer a transação entre prestador 

do serviço e cliente‖, sugerindo uma classificação bidimensional, onde o conhecimento 

intensivo é uma junção do conhecimento demandado do prestador de serviço com o 

conhecimento demandado do cliente. Quanto mais associados ambos os conhecimentos, pode-

se afirmar que mais intensivo será o conhecimento aplicado no serviço. 

O valor dessa classificação se sustenta na alusão que o conhecimento intensivo é um 

conceito relativo que leva em conta a relação entre o provedor do serviço e o conhecimento 

do cliente. Por exemplo, uma empresa de limpeza demanda pouco conhecimento do seu 

cliente, bem como aplica pouco conhecimento em seu trabalho. Desse modo, não pode ser 

considerada uma empresa KIBS, ao contrário de uma consultoria em gestão que emprega 

muito conhecimento específico no seu trabalho e, ao mesmo tempo, demanda que o cliente 

tenha uma forte interação com conhecimento voltado para a sua atuação, e assim acaba sendo 

considerado de conhecimento intensivo. Veja-se o Gráfico 1, apresentado por Hauknes 

(1999). 
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Gráfico 1: Conhecimento Intensivo 

Fonte: Hauknes, 1999. 

Hertog (2000) consolida esta visão desenvolvida acima por Hauknes (1999), no 

sentido de que as KIBS exercem três principais funções: 

 Facilitadoras: Suportando o cliente em seu processo de inovação; 

 Transportadoras: Transferindo inovações de uma firma ou indústria para o cliente; 

 Fontes: Exercendo um papel fundamental na iniciação e desenvolvimento da inovação 

no cliente, normalmente em processo interativo. 

Muller (2001) complementa que estas firmas costumam executar serviços de alto valor 

agregado intelectual, buscando encontrar soluções baseadas em conhecimento específico para 

outras empresas. Para Freire (2006), são firmas prestadoras de serviços a qualquer 

organização em situações em que fontes externas de conhecimento são demandadas, suportam 

outras organizações com competências específicas que estas não possuem e utilizam recursos 

humanos de mais alta qualificação, comparando com outros setores da economia. 

As KIBS são consideradas, segundo Simmie e Strambach (2006), o coração dos 

sistemas interativos de aprendizado que formam a base do sucesso competitivo das 

economias, atuando em atividades diretamente engajadas na criação, acumulação e 

disseminação do conhecimento, útil para estimular a demanda do mercado. Segundo Freire 

(2006) e Miles et al. (1995), além destes aspectos, as KIBS proporcionam os seguintes 

benefícios para o mercado: 
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 Facilitadores de inovação (tecnológica/organizacional e/ou radical/incremental) para si 

mesma e para o mercado de três possíveis formas: usuários de inovações, transferindo 

conhecimentos especializados e como agentes do processo de inovação; 

 Fontes de conhecimento, tecnologias da informação e tendências de mercado; 

 Fornecendo novos produtos que permitam novas atividades aos clientes; 

 Construindo novos conhecimentos em seus produtos; 

 Facilitando o fluxo de conhecimento de um setor para o outro; 

 Empregando profissionais altamente qualificados que promovem fluxos internos e 

externos de informações e conhecimentos para seus clientes;  

 Remodelando processos de produção e de gestão (setor de serviços como em outros). 

Consolidando estas informações, as KIBS são consideradas firmas criativas que 

buscam a não padronização, ou seja, a customização dos serviços depende extremamente da 

competência dos seus indivíduos na resolução de problemas não triviais. Entretanto, o 

principal ponto que deve ser ressaltado em empresas de conhecimento intensivo é a relevância 

da participação e cooperação dos clientes nas mais variadas formas de produção de serviços 

(GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997; DUHAN et al., 2001). 

O Quadro 4 resume a visão de KIBS de cada um dos autores levantados neste estudo: 

Quadro 4: Resumo da visão dos autores sobre o conceito de empresas KIBS 

Autor Teoria 

Miles (1995) Empresas privadas que prestam serviços para outras empresas tendo o conhecimento e a 

informação como os principais componentes dos serviços. Baseados fortemente em 

conhecimento profissional ou são fontes primárias de informação e conhecimento para seus 

usuários (consultorias, treinamentos), e/ou utilizam seu conhecimento para produzir serviços 

que são insumos intermediários para o processo de produção dos seus clientes.  

Gallouj; 

Weinstein 

(1997) 

 

Firmas criativas que buscam a não padronização, ou seja, a customização dos serviços 

depende extremamente da competência dos seus indivíduos na resolução de problemas não 

triviais. Importante participação e cooperação dos clientes nas mais variadas formas de 

produção de serviços. 

Hauknes (1999) Conhecimento intensivo é uma junção do conhecimento demandado do prestador de serviço 

com o conhecimento demandado do cliente. Quanto mais associados ambos os 

conhecimentos, pode-se afirmar que mais intensivo será o conhecimento aplicado no serviço. 

Hertog (2000) Exercem três principais funções. Facilitadoras: suportando o cliente em seu processo de 

inovação; transportadoras: transferindo inovações de uma firma ou indústria para o cliente; 

fontes: exercendo um papel fundamental na iniciação e desenvolvimento da inovação no 

cliente, normalmente em processo interativo. 

Muller (2001) Costumam executar serviços de alto valor agregado intelectual, buscando encontrar soluções 
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baseadas em conhecimento específico para outras empresas.  

Freire (2006) Prestadoras de serviços a qualquer organização em situações em que fontes externas de 

conhecimento são demandadas suportam outras organizações com competências específicas 

que estas não possuem e utilizam recursos humanos de mais alta qualificação, comparando 

com outros setores da economia.  

Simmie e 

Strambach 

(2006) 

Coração dos sistemas interativos de aprendizado que formam a base do sucesso competitivo 

das economias, atuando em atividades diretamente engajadas na criação, acumulação e 

disseminação do conhecimento, útil para estimular a demanda do mercado.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O avanço das pesquisas ligadas à inovação em serviços (BARRAS, 1986; MILES, 

1993), bem como uma série de aspectos relacionados ao papel do conhecimento na criação de 

valor, explicam o crescente interesse nas empresas KIBS, pelos seguintes motivos: (1) é 

considerada uma fonte essencial de conhecimento intensivo útil para o desenvolvimento de 

outras organizações de diversos serviços; (2) o setor está em crescimento exponencial; (3) 

ainda é pouco estudado; (4) seu papel na economia está passando por mudanças alavancando 

inovações no mercado usando como base o conhecimento; (5) aumento da globalização que 

culminou, não somente no aumento na competição, mas na disputa pelo conhecimento, (6) 

aumento da demanda do mercado por conhecimentos capazes de diminuir o ciclo de vida dos 

seus produtos, prover produtos e serviços de melhor qualidade, além da busca por aumento da 

produtividade (DANIELS; BRYSON, 2002; BODEN; MILES, 2000; LUNDVALL; 

BORRAS, 1997; TOMLINSON, 2000; TOIVONEN, 2004). 

 

2.3.1 Natureza do conhecimento das p-KIBS 

Davenport e Prusak (2000) definem o conhecimento como uma mistura fluída de 

experiências condensadas, valores, informação contextual e insight experimentado, o qual 

proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. Para Nonaka (1994), é uma crença justificada que aumenta a capacidade de 

ações efetivas. Alavi e Leidner (2001) afirmam ser o resultado de um processo cognitivo 

ativado pelo influxo de algum estímulo.  

Segundo Nonaka (2000), em economias em constante mudança, com muitos 

concorrentes e repletos de incerteza, a única fonte segura de vantagem competitiva é o 

conhecimento que deve ser disseminado por toda a organização e incorporado às tecnologias, 

produtos, pessoas e serviços. Contrariamente aos ativos tradicionais, que depreciam com o 
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passar do tempo, os ativos do conhecimento tendem a aumentar com o uso (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2000; LAUDON; LAUDON, 2004). 

As empresas p-KIBS dependem basicamente de dois tipos de conhecimentos: um que 

pode ser articulado explicitamente e outro manifestado de forma tácita (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1995). As principais diferenças entre estes dois tipos residem em três aspectos, 

de acordo com a perspectiva da Lam (1998):  

i) Codificação e mecanismos de transferência: 

o Conhecimento explícito: Pode ser codificado bem como comunicado verbalmente ou 

em formas simbólicas, como documentos escritos e programas de computadores. 

Entendido e compartilhado sem um contexto, sendo de fácil comunicação e 

transferência (POPPER, 1972). 

o Conhecimento tácito: Pessoal e intuitivo, baseado em experiências próprias, ações, 

ideias, valores, emoções, insights e intuições. Refere-se às crenças e mapas mentais 

pertencentes intimamente aos indivíduos (POLANYI, 1962). Difícil de ser articulado e 

transferido (POPPER, 1972).  

ii) Aquisição e acumulação:  

o Conhecimento explícito: Adquirido por meio de estudo, como em manuais. 

o Conhecimento tácito: Adquirido pela experiência prática, levando em conta o contexto 

da ação. 

iii) Modo de apropriação:  

o Conhecimento explícito: Facilmente codificado e armazenado de forma objetiva, sem 

participação do contexto. 

o Conhecimento tácito: Não é armazenado de forma objetiva e somente pode ser 

apropriado por meio de sua direta aplicação. A realização de seu inteiro potencial 

depende do envolvimento e cooperação do detentor do conhecimento. 

Kogut e Zander (1992) usam o termo know-what para definir o conhecimento 

articulado (explícito) e know-how para as habilidades práticas acumuladas (tácito). Este pode 

ser distinguido em dois tipos: tácito técnico, criado mediante ações individuais e experiências 

diretas, aprendido na prática (aprender fazendo); e tácito cognitivo, baseado em esquemas, 

crenças e modelos mentais, aparentemente transmitidos pela linguagem por meio de 

interações sociais ou discussões informais sobre problemas (NONAKA; TAKEUCHI, 1995).  
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Winter (1987) e Tsoukas (2005) afirmam que o conhecimento tácito representa a 

principal fonte de vantagem competitiva sustentável da organização, principalmente para uma 

prestadora de serviço intensiva em conhecimento. Visão contrária à proposta por Brauner e 

Becker (2006), que concluíram ser o conhecimento explícito mais valioso para a empresa.  

Argote e Ingram (2000) afirmam que o conhecimento está enraizado em três 

elementos básicos: membros (pessoas que prestam o serviço), ferramentas (componentes 

tecnológicos — hardware e software — onde podem estar armazenados processos e 

documentos), tarefas (objetivos organizacionais, intenções e propósitos da firma). Estes três 

elementos podem formar diversas combinações, como: 

 Membro-Membro: Rede social da organização;  

 Tarefa-Tarefa: Sequência de tarefas ou rotinas utilizadas na prestação do serviço; 

 Ferramenta-Ferramenta: Combinação das tecnologias usadas pela organização para 

prestar o serviço;  

 Membro-Tarefa: Mapeia os membros da organização envolvidos na prestação de 

determinados serviços; 

 Membro-Ferramenta: Designa as pessoas que utilizarão cada uma das ferramentas; 

 Tarefa-Ferramenta: Especifica as ferramentas que serão utilizadas para realizar 

determinadas atividades durante o processo de prestação do serviço; 

 Membro-Tarefa-Ferramenta: Especifica quais membros realizarão quais atividades 

com quais ferramentas na prestação do serviço. 

O conhecimento não reside apenas no nível individual, mas acontece também no nível 

coletivo. A diferença está em que o conhecimento individual é parte do conhecimento 

organizacional e reside na mente e nas habilidades do indivíduo. O conhecimento coletivo, 

por outro lado, se refere às formas pelas quais o conhecimento é distribuído aos membros da 

organização e está acumulado em rotinas, regras, procedimentos e normas que guiam o 

comportamento, sendo consideradas práticas compartilhadas e entendimentos tácitos entre 

membros de um mesmo grupo que trabalham juntos. Quando este conhecimento coletivo é 

inter-organizacional, a complexidade e a dificuldade da transferência do conhecimento 

aumenta, como no caso das empresas p-KIBS. 

Entretanto, a habilidade da firma de absorver este conhecimento e usá-lo não depende 

somente de sua aquisição, mas da sua base atual de conhecimento e de sua capacidade de 

absorção (ASLESEN; ISAKSEN, 2007). Donde a importância de um processo de 
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transferência de conhecimento que contemple as necessidades do cliente e as habilidades da 

p-KIBS, conforme será analisado no decorrer deste estudo. 

 

2.3.2 Transferência do conhecimento das p-KIBS 

Um dos diferenciais das empresas p-KIBS frente a outros tipos de prestadores de 

serviço no processo de transferência do conhecimento é a alta interação que tem com seus 

clientes. Esta interação é extremamente proveitosa para ambos, já que o cliente depende da 

empresa p-KIBS para implementar a solução que precisa, por meio do processo de 

transferência do conhecimento, e a empresa p-KIBS depende dessa interação (circular e 

recíproca) para aprender e expandir sua base de conhecimento que é constantemente gerado, 

aplicado e melhorado (espiral do conhecimento relatado por Nonaka [1994] servindo de base 

para futuros projetos em diversos setores). 

Muller e Zenker (2001) afirmam que o atributo mais importante das p-KIBS refere-se 

à transferência de conhecimento, fomentando o desenvolvimento de habilidades e de outros 

conhecimentos. 

Para Toivonen (2004) é essencial que as p-KIBS não apenas transfiram o 

conhecimento, mas estejam engajadas em processos colaborativos de aprendizagem. Neste 

sentido, Miles (1995) afirma que tanto o prestador de serviço quanto o cliente conseguem se 

fortalecer competitivamente neste cenário de interação. Sendo que Tordoir‘s (1993) ratifica 

esta visão, pois a cooperação está baseada na transferência do conhecimento. 

Entretanto, antes de estar apta a iniciar a transferência do conhecimento em um projeto 

a empresa p-KIBS tem de ser selecionada pelo cliente, e um dos maiores problemas incorridos 

nesta etapa é a assimetria de informação. 

Nayyar (1992) assinala que a assimetria de informação se refere aos diferentes 

conjuntos de informações que compradores e provedores de serviço podem ter durante o 

processo de contratação. É típica de atividades com alto grau de intangibilidade, como os 

serviços. Em ambientes com alto grau de assimetria de informação o cliente não tem a clareza 

exata do nível de esforço que o provedor de serviço está empregando nem consegue precisar 

sobre a qualidade do serviço. Assim, pode acabar optando pela empresa que não conseguirá 

prestar, com excelência, o serviço solicitado. 
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Este cenário de alta assimetria ocorre com frequência em empresas p-KIBS como 

consultorias, pois o cliente normalmente não consegue julgar a qualidade do serviço até sua 

finalização. Dessa forma, a percepção sobre as competências e experiências da p-KIBS fica 

reduzida, dificultando a diferenciação entre os concorrentes (NAYYAR; TEMPLETON, 

1994), o que faz com que determinada competência da firma não seja percebida pelo cliente. 

Valikangas e Lehtinen (1994) sugerem que, para evitar isso, as empresas podem utilizar o 

método de sinalização, pelo qual conseguiriam atingir uma imagem e status perante os 

clientes condizente com suas habilidades, experiências e competências. Um dos mecanismos 

usados para realizar a sinalização é a projeção estratégica baseada em dois pilares:  

1 Foco: Ao estreitar mais a oferta do serviço, a firma passa a ser vista como especialista 

pelos clientes (NAYYAR; TEMPLETON, 1994), os quais passam a ter impressão de que 

a organização é particularmente capaz de oferecer bem esses serviços. 

2 Customização: Quando a firma decide adaptar/customizar sua oferta para se adequar às 

necessidades especificas do cliente, influencia não apenas a percepção que o cliente tem 

da qualidade do seu serviço (PARASUNARAM et al., 1985), mas também a crença sobre 

o padrão das competências que a firma possui.  

Tendo passado pela assimetria de informação e iniciado o projeto, Muller e Zenker (2001) 

identificam três etapas da transferência de conhecimento das p-KIBS com os clientes, levando 

em conta a ampliação da base do conhecimento: 

 Aquisição do Conhecimento: Durante a prestação do serviço as p-KIBS, por meio da 

proximidade, adquirem o conhecimento de diferentes clientes em diferentes mercados e 

situações; 

 Combinação do conhecimento: Após ter adquirido o conhecimento, este é absorvido e 

combinado com o conhecimento atual, gerando um novo conhecimento no processo de 

recombinação; 

 Transferência do conhecimento: Este novo conhecimento é aplicado em novos serviços 

ou processos que abrem novas oportunidades para interagir e transferir novos 

conhecimentos. Tomlinson (2000) afirma que o conhecimento é difundido de duas 

formas: na repenetração, onde novas ideias são adotadas e penetradas em velhas 

estruturas, transformando suas capacidades; e na coprodução, onde as inovações são um 

resultado de uma interação entre firmas diferentes.  
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A interação extremamente próxima relatada nas empresas KIBS tem a capacidade de 

gerar outros subprodutos para o cliente como: a redução da complexidade e do risco do 

negócio; melhorar a coordenação de suas tarefas; tornar a empresa mais ágil; facilitar a 

criação de padrões internos e melhora das rotinas; e, principalmente, a aumentar a 

comunicação dentro do ambiente em que atua (MILES, 1995).  

 

2.3.3 Modelo de Prestação de Serviço de uma p-KIBS 

Para entender melhor esta interação é preciso saber como está composta a prestação de 

serviço, levando em consideração todas as variáveis incluídas no fornecedor, no cliente, no 

serviço final e no processo.  

Para isso, será utilizado o modelo criado por Gallouj e Weinstein (1997), baseado no 

conceito de que um produto — tanto um bem quanto um serviço — é representado por uma 

série de vetores compostos por características e competências que estão diretamente 

interligadas na prestação de serviço. Ou seja, a entrega de um serviço pode ser definida como 

o emprego e o relacionamento simultâneo de características técnicas (tangíveis e intangíveis) 

e competências (internas e externas) utilizadas para produzir as características do serviço. 

 

Figura 9: Representação das características nas quais o produto está baseado. 

Fonte: Gallouj e Weinstein (1997) 

O Vetor (Y) representa as características finais do serviço do ponto de vista do usuário 

final, levando em conta o valor que determinado serviço tem para ele. Este vetor normalmente 

é resultado da combinação de características técnicas (tangíveis ou intangíveis) e das 

competências, sem mediação tecnológica, do provedor do serviço e do cliente, sendo que 
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estas competências podem ser mobilizadas para obter certo conjunto de características finais, 

já que é produzida sob demanda em resposta a uma necessidade específica do cliente. 

 A habilidade da empresa de prover o serviço (Y¹) e a qualidade deste serviço 

dependem crucialmente da capacidade da firma de implementar, mobilizar e organizar as 

várias competências e conhecimentos requeridos, pelo que, em certos serviços, o escopo dos 

sistemas organizacionais e a inovação na área são extremamente importantes. 

O Vetor (T) representa as características técnicas que podem ser tangíveis, como 

informações tecnológicas, competências organizacionais, rotinas de prestação de serviço, ou 

intangíveis, como a expertise legal, financeira e métodos de consultoria, incluído o processo 

que pode ser tecnológico ou não tecnológico, empregado para produzir o vetor (Y).  

Os vetores (C) e (C’) indicam o conjunto de competências do provedor do serviço e 

do cliente respectivamente, sendo que o produto dos vetores é a interface entre ambos na 

entrega do serviço. O vetor (C) está relacionado apenas a competências individuais ou a 

competências de grupos envolvidos na prestação do serviço, e são originárias de várias fontes, 

como: treinamento, experiências e interações. Classificados em: científicos e técnicos 

(competências cognitivas); internas e externas (interno ou com o cliente); combinatórias ou 

criativas (combinam características técnicas em conjuntos) e competências operacionais 

(tácitas ou explícitas).  

Estes vetores podem ser encontrados em dois distintos modelos: o estático, onde as 

competências e características técnicas intangíveis estão ligadas por um relacionamento 

chamado de mobilização das competências, com objetivo de acioná-las; e o dinâmico, onde 

outro relacionamento emerge, equivalendo às alterações no estágio de certas competências 

(C) ou combinação de (C) (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997). 

Neste tipo de cenário as atividades se baseiam no uso e transferência de habilidades e 

conhecimentos adquiridos, o trabalho não tem uma representação material e a sua realização 

só se dá a partir da interação entre prestador e usuário. Já um ―bem material puro‖ está 

marcado pela relação das características técnicas tangíveis e intangíveis (T) e das 

características finais do serviço (Y). Uma relação de autosserviço (self-service) está 

direcionada pela ligação entre as competências (C), características técnicas tangíveis e 

intangíveis (T) e as características finais do serviço (Y).  
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Portanto, o vetor (C) possui relevância estratégica no caso dos serviços baseados no 

conhecimento (KIBS), já que a maior habilidade da firma é saber mobilizar todas estas 

competências, principal argumento para contratar uma empresa externa. 

É relevante conceituar que competência organizacional ou capabilidade está 

fundamentada em uma série de conhecimentos, habilidades e rotinas organizacionais que 

permitem a coordenação e interação social das firmas, internamente e com entidades externas 

(como clientes e fornecedores), propiciando que desenvolvam uma série de atividades, como 

a criação de um produto, fornecimento de um serviço ou o desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços. 

Essas competências são construídas por meio de um processo de contínuo 

aperfeiçoamento e desenvolvimento organizacional, e têm a faculdade de modelar o destino 

das firmas, podendo elevar seu faturamento ou levá-las à falência. Sempre têm propósito 

reconhecido, levando em conta o resultado esperado e a configuração baseada em ações e 

decisões conscientes (DOSI; FAILLO; MARENGO, 2008).  

Quando as empresas recorrem a consultorias externas, o desempenho e a qualidade do 

serviço final tende a depender muito da existência de um profissional interno à empresa que 

atue realizando a interface, principalmente no cenário das KIBS. 

Assim, o processo de prestação de serviço pode ser dividido em quatro estágios, 

contendo outros subestágios. Ressaltando que de acordo com a situação e com a demanda do 

cliente, a prestação de serviço pode conter somente certos estágios, sendo que os outros 

seriam realizados pela equipe interna à firma, assim como podem envolver todos, desde a 

identificação até a implementação (GADREY; GALLOUJ, 1998). O Quadro 5 apresenta o 

processo e seus estágios da prestação de serviço: 

Quadro 5: Processo e estágios da prestação de serviço 

Estágio Identificação Estudo Parecer Implementação 

Processo Identificação do 

problema com uma 

formulação vaga ou 

incorreta, às vezes 

precisa e restrita 

Estudo do problema, 

busca por informações, 

análise da informação, 

aplicação de métodos e 

ferramentas técnicas 

Parecer relativo à 

aplicação e os 

eventuais 

benefícios 

esperados 

Implementação pode 

incluir 

acompanhamento do 

projeto e avaliação. 

Objetivo Estudo Preliminar Diagnóstico Recomendação Manutenção e 

Treinamento 

Nível de 

Interação 

Alto nível de 

interação 

Baixo ou moderado 

nível de interação 

Moderado nível 

de interação 

Alto nível de interação 

Fonte: Gadrey e Gallouj (1998) 
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Tendo como base os estágios da prestação de serviço, Gadrey e Gallouj (1998) 

apresentam uma proposta que busca a complementaridade, classificando a interação entre 

KIBS e clientes baseados em dois aspectos: intensidade da interação e natureza da 

implementação. 

Do ponto de vista da intensidade da interação existem dois modelos de prestação de 

serviço: 

 Jobbing: A empresa é chamada para realizar uma tarefa pré-determinada, com pouca 

interação durante o serviço, exceto pela supervisão interna; 

 Sparring: Máximo de interação, onde ambas as partes trabalham em conjunto como 

parceiros. Neste cenário é indicado buscar uma equalização entre o status de ambas as 

partes. 

Em relação à implementação existem duas possibilidades: 

 Consultoria realiza a implementação; 

 Consultoria apenas aconselha o cliente, sem fazer a implementação; 

Destas modalidades de intensidade de interação e implementação derivam-se quatro 

tipos possíveis de prestação de serviço, como pode se observar no Quadro 6. 

Quadro 6: Perfil da prestação de serviço de acordo com a natureza da interação entre cliente e 

fornecedor 

Grau de 

Implementação/Modelo 

de Implementação 

Consultoria sem a 

implementação 

Consultoria com a 

implementação 

------------------------- 

Jobbing (pouca interação) (1) Análise e arquitetura 

do projeto 

(2) Engenheiros do 

projeto 
Interface com 

supervisão pelo cliente 

Sparring (máxima 

interação) 

(3) Copilotos 
(4) Doutores em 

gerenciamento 
Interface cooperação e 

supervisão recíproca 

------------------------- Interface Analítica Interface na 

Implementação 

------------------------- 

Fonte: Gadrey e Gallouj (1998) 

(1) Análise e arquitetura do projeto: Consultoria vende sua capacidade para realizar as 

análises, sendo que toda a implementação é realizada pela equipe interna do cliente. Inspira a 

confiança na base analítica do processo, sem intervir no resultado. 

(2) Engenheiros do projeto: Consultoria vende sua capacidade. A supervisão é exclusivamente 

realizada pelo cliente, com diferencial da participação na implementação com a função 
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operacional. Inspira confiança no resultado da implementação. A interação está centrada na 

supervisão. 

(3) Copilotos: A interação não está limitada apenas à supervisão. Existe uma cooperação na 

análise e no diagnóstico implicando que a consultoria participará das decisões relativas à 

utilização dessas habilidades desenvolvidas, tendo co-supervisão e corresponsabilidade. 

(4) Doutores em gerenciamento: Este último caso é extremamente raro e corresponde à 

maior força que uma consultoria pode ter na interface com o cliente, contendo os aspectos do 

item acima, somado à co-liderança do projeto. 

Neste estudo, a atuação da empresa p-KIBS na prestação de serviços de consultoria se 

aproxima mais dos aspectos apresentados nos modelos 3 (Copiloto) e 4 (Doutores em 

gerenciamento), a serem detalhados na interpretação e análise dos dados. 

Examinando todos estes fatores, a decisão final de contratação de um prestador de 

serviço externo com conhecimento especializado é realizada pelo cliente, ponderando alguns 

aspectos como: complexidade do resultado que almeja; custos incorridos na contratação; custo 

com a capacitação de profissionais internos que servirão como ponto de interface; qualidade 

do serviço e relevância para o seu core business. 

Pesa para o lado da contratação externa o alto custo incorrido na aquisição, 

manutenção e atualização do conhecimento necessário para operar. Para as KIBS isso é um 

bom sinal, pois cada vez que são contratadas podem absorver novos conteúdos que, 

combinados, aumentam sua base de conhecimento. Isso lhes propicia estabelecer-se na 

economia como uma segunda infraestrutura do conhecimento, postada ao lado de 

infraestrutura básica já institucionalizada pelo mercado, representada pelas universidades e 

pelos institutos de pesquisas (DEN HERTOG, 2000). 

Um dos pontos importantes para este estudo é realizar o cruzamento entre o modelo de 

prestação de serviço (GADREY; GALLOUJ, 1998) com as etapas e processos de 

transferência do conhecimento, apresentadas anteriormente (SZULANSKI, 1996; KWAN, 

CHEUNG, 2006; GILBERT; CORD-HAYES, 1996; ENGLISH; BAKER, 1996; 

LIYANAGE; LI; BALLAL, 2008). Por meio dessas intersecções do processo de transferência 

de conhecimento com o processo e seus estágios da prestação de serviço, é possível estruturar 

melhor as etapas da transferência do conhecimento ao longo da prestação do serviço. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta sessão tem como objetivo principal esclarecer as opções metodológicas adotadas 

neste projeto, levando em consideração tanto o problema de pesquisa quanto os objetivos 

propostos na introdução. Assim, serão apresentados o tipo e o método de pesquisa, bem como 

os procedimentos realizados para a coleta, análise e tratamento de dados.  

 

3.1  Tipo e método da pesquisa 

A abordagem de pesquisa utilizada neste estudo é a qualitativa, pois o pesquisador está 

preocupado com o processo e não simplesmente com os resultados, não procurando enumerar 

ou medir os eventos estudados, nem empregando instrumental estatístico de análise de dados. 

Busca compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação em 

estudo (GIL, 1999; RICHARDSON, 1999). Em sua maioria, as pesquisas qualitativas são 

feitas no local de origem dos dados e supõem um corte temporal espacial de um determinado 

fenômeno por parte do pesquisador. Esse corte define o campo e a dimensão em que o 

trabalho será desenvolvido.  

A forma de abordagem desta pesquisa qualitativa é o estudo de caso, surgindo de 

situações cotidianas e do desejo de explicar alguma situação a partir da prática, ao invés da 

verificação de hipóteses. O estudo de caso é um método de olhar a realidade social, buscando 

uma análise holística e intensiva de uma simples entidade, fenômeno ou unidade social, 

apoiada fortemente no raciocínio indutivo a partir do manuseio de múltiplas fontes de dados 

(MERRIAM, 1998). 

A principal diferença com relação a outras pesquisas é o foco na busca da 

compreensão de um caso particular, em sua idiossincrasia e em sua complexidade, tratando de 

compreender uma situação em profundidade e enfatizando seu significado para os vários 

envolvidos (STAKE, 1998). 

Yin (2001) ressalta que se trata de uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. Por meio de sua aplicação, tem sido 

possível rastrear processos de mudança, identificando e analisando pressões contextuais e a 

dinâmica dos vários grupos na aceitação ou oposição a tais processos, em uma ou mais 

organizações. Geertz (1989) afirma que, como resultado final, se espera uma descrição 

completa e literal do que está sendo estudado.  
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A análise do estudo de caso se aprofundou no método interpretativo, que busca 

encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais que possibilitem ilustrar, 

confirmar ou opor-se a suposições teóricas (GODOY, 2006). 

Assim, este estudo de caso visou o exame detalhado de uma situação — transferência 

de conhecimento na prestação de serviço de uma empresa p-KIBS — procurando saber como 

e por que certos fenômenos acontecem e fazem sentido dentro deste contexto específico.  

 

3.2  Coleta de dados 

Toda pesquisa deve ser planejada e para que isso ocorra o pesquisador tem de 

estruturar a forma como realizará a tarefa da coleta de dados, pois somente assim conseguirá 

obter resultados úteis e fiéis à realidade (YIN, 2001). 

Para este estudo foram realizadas entrevistas semiestruturadas (profundidade) que 

permitem tratar de temas complexos, pouco explorados ou confidenciais, que seriam muito 

difíceis de serem investigados sem a exploração em profundidade de forma mais flexível, 

visando obter do entrevistado uma ideia sobre a maneira como interpreta o tema em questão. 

O pesquisador se orienta por meio de um guia de tópicos que fornece uma linha mestra para a 

realização da entrevista. 

O registro da entrevista foi feito por meio de gravação e de anotações (durante e 

depois dela) de aspectos relativos aos gestos, postura, expressões faciais e ao próprio 

andamento da entrevista que, certamente, não aparecerão na gravação (GODOY, 2006). 

Baseou-se num roteiro que procura nortear e estimular os entrevistados a descreverem sua 

visão acerca dos fenômenos com naturalidade, garantindo que todos os temas de interesse 

foram abordados. 

Essa técnica visa identificar a ocorrência das barreiras de transferência do 

conhecimento, bem como o processo de transferência do conhecimento (modelo, tipo e 

etapas), além de buscar eventuais inconsistências entre o que ocorre na prática e o que foi 

relatado nas entrevistas.  

A empresa escolhida para a realização deste estudo é a consultoria SalesTalent, 

prestadora de serviços intensivos em conhecimento de vendas (p-KIBS). Fundada no início de 

2009, tem como missão aumentar a performance de vendas de seus clientes, por meio da 

capacitação da equipe comercial, criação de processos de vendas e determinação da oferta. 

Servida por 15 profissionais, possui mais de 20 clientes e atua focada no mercado de 
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Tecnologia de Informação, preferencialmente em empresas de software. Como principais 

características se destacam os projetos de consultoria com duração de 2 a 6 meses, contando 

com muita interação do cliente durante toda a prestação do serviço. 

Para este estudo, foi selecionado um cliente t-KIBS, uma multinacional americana 

líder do mercado de tecnologia da informação (T.I) para venda de aplicações, denominada 

neste estudo de empresa ABC. Então este estudo está baseado em uma empresa p-KIBS 

prestando serviço para uma t-KIBS. É um caso único, que aponta uma complexidade no 

processo de transferência do conhecimento, posto que ambas são empresas intensivas em 

conhecimento. 

 Como o foco do estudo é o processo de transferência do conhecimento, incluindo suas 

diversas etapas, até o feedback, para entender como a p-KIBS utiliza o feedback fornecido em 

seus futuros projetos, optou-se por entrevistar o mesmo cliente com relação a um segundo 

projeto, realizado em menos de três meses após a ocorrência do primeiro.  

 

3.3  Instrumento de coleta de dados 

Foram realizadas três entrevistas referentes a dois projetos efetuados na mesma 

empresa ABC, visando mostrar a continuidade e evolução do processo de prestação de 

serviço, além de entender a aplicação do feedback. A primeira entrevista foi feita com a 

SalesTalent (p-KIBS). A entrevistada foi a gerente de consultoria destes projetos, que tem a 

responsabilidade de definir o escopo do projeto, orquestrar os recursos necessários e garantir a 

satisfação em todo o processo de prestação de serviço, sendo o ponto de contato com o 

cliente. Ela detém todas as informações destes projetos, desde a contratação até a finalização 

do serviço, e centraliza o contato com o cliente, garantindo o sucesso e a satisfação do cliente 

com determinado serviço. 

A segunda e terceira entrevistas ocorreram com o cliente da p-KIBS, a empresa ABC. 

Foram realizadas com o intuito de entender o processo de transferência completo, de ponta a 

ponta. Ressaltando que o roteiro foi utilizado duas vezes, uma para cada projeto. O contato se 

deu com a gerente de marketing de produtos, profissional que foi a interface dentro do cliente 

durante os dois projetos em toda a prestação do serviço, responsável por um portfolio de 

aplicações que buscam aumentar a colaboração, comunicações e disponibilização das 

informações dentro do cliente, visando que este aumente sua eficiência em negócios e T.I. Ela 
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acompanhou a elaboração do escopo, a definição das atividades, a execução do projeto e a 

participação no fechamento, respondendo internamente pelo sucesso deste projeto.  

Para a realização das entrevistas, os participantes foram contatados por telefone, a fim 

de se explicar os objetivos da pesquisa, visando obter o seu de acordo para a continuidade. 

Em seguida, enviou-se um e-mail com mais detalhes da entrevista e solicitando o 

agendamento de uma reunião de aproximadamente duas horas. 

As entrevistas ocorreram pessoalmente no escritório dos participantes (dentro do seu 

contexto de trabalho) e foram gravadas com autorização verbal dos entrevistados, além de 

anotadas num caderno de campo durante o projeto. 

Para dar sustentação teórica aos tópicos do roteiro de entrevista, foi elaborada uma 

matriz de amarração (Apêndice B), que busca uma conexão entre os objetivos (geral e 

específico), o referencial teórico, as variáveis do estudo e as perguntas do roteiro de 

entrevista.  

As perguntas realizadas nas entrevistas, baseadas no roteiro apresentado no Quadro 7, 

foram agrupadas em dois grandes temas: i) Relacionadas ao objetivo específico número um: 

Processo de Transferência do Conhecimento. Inclui todas as perguntas relacionadas com o 

modelo, tipo e as etapas da transferência do conhecimento; ii) Relacionadas ao objetivo 

específico número dois: Barreiras do Processo de Transferência do Conhecimento. Inclui uma 

visão geral das barreiras encontradas com relação ao conhecimento, contexto, fonte e 

receptor. 

O Quadro 7 apresenta uma visão do roteiro de perguntas realizadas para a p-KIBS e 

para o cliente. 

Quadro 7: Roteiro de Entrevista: p-KIBS e cliente 

Roteiro p-KIBS Roteiro Cliente 

Onde está localizado este conhecimento prestado na 

consultoria (pessoas, tecnologia, processos)? 

Que tipo de serviço a consultoria prestou? 

Como faz para ter diferencial visando ser escolhido 

pelo cliente para determinados serviços? 

Qual o escopo da prestação do serviço: A empresa é 

chamada para realizar uma tarefa determinada, 

aconselha o cliente que implemente sozinho ou 

implementa em conjunto com o cliente? 

Que frequência de relacionamento se mantém com o 

cliente? 

Em que contexto/situação este conhecimento será 

utilizado? 
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Qual o processo que a empresa segue na prestação de 

serviço? Identificar o problema, estudo do problema, 

parecer e implementação? 

Com que frequência o conhecimento passado pela 

consultoria será utilizado? 

Como identifica que o cliente tem necessidade de um 

projeto? 

Qual a relevância deste conhecimento para o sucesso 

da sua iniciativa? 

Como faz para identificar que o cliente está 

comprometido? 

Como identifica uma necessidade a ponto de 

contratar uma consultoria para apoiá-lo? 

O cliente demonstra alguma restrição em receber o 

conhecimento durante o projeto? 

Como identifica o melhor provedor de serviço para 

sua necessidade? 

A estrutura do cliente dificultou a implementação do 

serviço? 

Como faz para identificar o comprometimento do 

prestador de serviço? 

O cliente costuma fornecer feedback sobre o projeto? 

Em que momento do projeto? Como?  

Como ocorre a aplicação do novo conhecimento na 

empresa? Em quanto tempo?  

O que sua empresa faz com o conhecimento que o 

cliente transmite durante o feedback? É aplicado em 

novos serviços ou nos processos da empresa? Como? 

Você percebe que o prestador de serviço fornece todo 

conhecimento que possui durante a prestação de 

serviço, ou sente alguma restrição por parte dele? 

O cliente regularmente mede o desempenho da nova 

prática e corrige eventuias erros, após a 

implementação? 

Sua estrutura dificultou a implementação do 

conhecimento transferido? 

Entende que após transferir o conhecimento o cliente 

está apto a replicar o conhecimento em novas 

situações, sem seu apoio?  

Você costuma fornecer feedback sobre o projeto? Em 

qual momento do projeto? Como? Você percebe que 

o prestador de serviço costuma aplicar suas 

recomendações em outros projetos?  

O cliente tem o conhecimento básico para absorver as 

novas informações? 

O conhecimento é compartilhado na empresa? Como 

passa a fazer parte dos processos da empresa? 

Como você avalia a aplicação prática do novo 

conhecimento pelo cliente? 

Você mede regularmente o desempenho da nova 

prática e corrige eventuais erros após a 

implementação? 

O cliente costuma querer mudar o escopo do projeto, 

fazendo com que este atrase ou que seja necessário 

mais esforço para entregar?  

Você conseguiria replicar o conhecimento passado 

em novas situações, em novos cenários, sem o apoio 

da consultoria? Quais seriam os aspectos que 

facilitariam a replicação? 

Caso cometa algum erro no processo de prestação de Como você avalia o relacionamento com a 
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serviço, como isso será visto pelo cliente? consultoria em termos de facilidade de troca de 

informações, especificações do trabalho? 

Como você avalia o relacionamento com o cliente em 

termos de facilidade de troca de informações, 

especificações do trabalho? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4  Tratamento dos dados 

Os estudos de caso adotam um enfoque indutivo no processo de coleta e análise dos 

dados, cabendo aos pesquisadores tentarem obter suas informações a partir das percepções 

dos entrevistados, buscando desenvolver conceitos e compreender os padrões que emergem 

dos dados, em vez de verificar hipóteses, modelos ou teorias preconcebidas.  

O processo de análise dos dados é criativo e intuitivo, sendo importante que o 

pesquisador esteja aberto ao aparecimento de pressupostos não estabelecidos e significados 

ainda não articulados (GODOY, 2006).  

Para Tesch (1990), existem muitas formas de realizar o tratamento dos dados. Pela 

dificuldade de definir a forma adequada, reuniu um conjunto de dez princípios e práticas 

pertinentes à realização de um estudo de caso: 

1. A análise começa com o primeiro conjunto de dados, paralela à coleta; 

2. O processo de análise é sistemático, abrangente e ordenado, terminando apenas quando 

novos dados nada mais acrescentam; 

3. A análise de dados inclui uma atividade reflexiva que resulta num conjunto de notas que 

guia o processo, ajudando o pesquisador a mover-se dos dados para o nível conceitual; 

4. Os dados são segmentados em conjuntos de partes dos dados, cada vez menores e mais 

homogêneas, sempre mantendo a conexão com o todo; 

5. Os segmentos de dados são categorizados e o material pertencente a cada categoria é 

agrupado, tanto conceitual quanto fisicamente, de forma indutiva; 

6. O método de comparar e contrastar é usado praticamente em todas as tarefas durante a 

análise para formar as categorias, estabelecer suas fronteiras, atribuir segmentos de dados 

às categorias, sumariar o conteúdo de cada categoria e encontrar evidências negativas; 

7. As categorias são tentativas preliminares e permanecem flexíveis; 
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8. A manipulação de dados é uma tarefa eclética, necessitando o envolvimento criativo do 

pesquisador; 

9. Os procedimentos não são mecanicistas, ou seja, não há regras estritas que possam ser 

seguidas, apesar de requerer conhecimento metodológico e competência intelectual; 

10. O resultado da análise qualitativa é algum tipo de síntese de nível mais elevado, um 

quadro mais amplo e consolidado.  

Estes princípios relatados por Tesch (1990) foram usados pelo pesquisador para o 

tratamento e análise dos dados, pois propõem uma abordagem ao mesmo tempo racional e 

ampla para garantir uma visão geral do estudo. Yin (2001) complementa que a análise das 

evidências tem de se ajustar a um padrão, ou que este seja construído ao longo do processo, 

sendo que a análise das evidências no estudo de caso deve ser precedida de um amplo 

trabalho de pesquisa bibliográfica.  

Adicionalmente a estes princípios foi utilizada a técnica de análise de templates, 

proposta por Nigel King (2004). O termo ―análise de templates‖ não descreve um método 

único e claramente delineado, mas se refere a uma variedade de técnicas inter-relacionadas 

que visam organizar e analisar os dados tematicamente.  

A essência dessa análise está baseada na criação de uma lista de códigos, denominados 

de templates, que representam temas relacionados e hierarquicamente estruturados, agrupados 

em temas principais e secundários. A maior vantagem desse método reside no fato de ser 

flexível, no sentido de que alguns códigos são definidos a priori, sendo alterados à medida 

que o pesquisador lê e interpreta o texto. Funciona muito bem para examinar a perspectiva de 

diferentes grupos dentro do contexto organizacional. Esta análise contém as seguintes etapas: 

1. Desenvolvimento do template: O desenvolvimento do template é um estágio que não 

pode ocorrer separado da análise. O pesquisador deve montar um template inicial por 

meio da criação de poucos grupos de códigos pré-definidos que ajudarão a guiar a análise. 

Muitos códigos podem dificultar que o pesquisar enxergue futuros temas, e poucos 

códigos podem dificultar o direcionamento do estudo. O ideal é montar um guia de 

tópicos para a realização das entrevistas, sendo que as questões principais servirão de 

códigos de ordem principal, e questões auxiliares servirão de códigos secundários; 

2. Revisão do template: Uma vez construído o template, o pesquisador deve trabalhar 

sistematicamente por meio da transcrição, identificando as seções de texto mais relevantes 

aos objetivos do estudo, marcando-as como um ou mais códigos no template inicial, 

ajustando-o por meio de: inserções (temas não mapeados podem dar origem a novos 
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códigos); exclusões (códigos inicialmente mapeados podem ser excluídos caso não sejam 

relevantes ou estejam duplicados); mudanças de escopo (caso o código seja muito 

abrangente ou muito estreito, deverá ser ajustado) e mudanças de classificações (o código 

inicialmente classificado como uma subcategoria de um grupo principal pode se adequar 

melhor como um grupo secundário); 

3. Template final: Umas das decisões mais difíceis é o momento de parar de desenvolver o 

template, pois pode ser tornar uma atividade infinita. A decisão de parar é um momento 

único que cabe ao pesquisador. Entretanto, pode ser considerado final quando nenhum 

dado novo aparece após a quinta leitura das informações. O pesquisador pode utilizar o 

apoio de outros experts para determinar este momento; 

4. Interpretação: Esta etapa depende das seguintes ações: listar os códigos (a distribuição 

dos códigos nas transcrições pode ajudar a direcionar a atenção para aspectos que 

necessitam maior atenção); seleção (selecionar os temas centrais relacionados ao objetivo 

do estudo); mente aberta (temas marginais podem ter um a papel fundamental no estudo) e 

relação entre temas (além da análise linear, os temas podem ter relacionamento com 

outros temas não lineares). 

O benefício desta análise para o estudo é que força o pesquisador a tomar uma 

abordagem estruturada para lidar com os dados, visando produzir um estudo claro, organizado 

e relevante (KING, 2004). 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados apresentada a seguir segue os objetivos específicos propostos 

neste trabalho. No primeiro item é apresentada uma breve descrição da empresa e dos projetos 

analisados. Em seguida, é apresentado o processo de transferência do conhecimento e as 

barreiras no processo de transferência do conhecimento. Estas informações coletados serão 

analisadas a luz do referencial teórico do tema, baseado na sequência apresentada na 

metodologia. 

Para efeito da apresentação as falas da interface (contratante) do cliente serão 

denominadas como empresa ABC, e as falas da p-KIBS (consultoria) serão denominadas 

como SalesTalent. 

 

4.1  Apresentação da empresa - SalesTalent (p-KIBS)  

A SalesTalent é uma empresa que iniciou suas atividades em março de 2009 com 

objetivo de atender a uma necessidade latente no mercado; aumentar o desempenho da área de 

vendas. 

Assim, como levantado na definição de KIBS (MILES et al., 1995), a SalesTalent é 

uma empresa privada que presta serviços, tendo como principais componentes destes, o 

conhecimento e a informação. 

O conhecimento/serviço prestado consiste na criação e estruturação dos processos de 

vendas e de marketing de forma eficiente e com baixos custos, voltados para a satisfação de 

uma necessidade específica do cliente (NAKANO, 2002), sendo capaz de transformar seus 

processos de negócios e de vendas (FREIRE, 2006). 

A empresa surgiu da ideia de seu sócio majoritário e fundador, Helio Azevedo, que 

decidiu sair da multinacional em que trabalhava como gerente de vendas para atender este 

cenário. 

A empresa conta com 15 profissionais, desde gerentes de consultoria a gerentes 

internos de contas que atuam dentro dos seus clientes. A gama de clientes varia de pequenas 

empresas nacionais a multinacionais, todas com o mesmo objetivo de melhorar sua 

produtividade em vendas.  
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Ao longo de quase 2 anos a empresa vem desenvolvendo cada vez mais sua oferta, 

baseada em sua missão: aumentar a performance de vendas das empresas por meio da 

estruturação dos seus processos, revisão de seu portfolio de produtos e capacitação de 

suas pessoas.  

Foram realizados neste período mais de 40 projetos apoiados em três grandes ofertas: 

outsourcing de vendas, treinamentos de vendas e consultoria de marketing e vendas. Todas 

têm uma característica em comum, isto é, foco e especialização na área de vendas. 

O outsourcing da área comercial do cliente abrange o mapeamento da área, revisão de 

processos, recrutamento dos vendedores e gestão completa da área mediante indicadores 

claros de sucesso. Os treinamentos de vendas têm por objetivo muito mais que capacitar: 

pressupõe que será feita a capacitação e, após isso, o coaching na prática junto ao cliente, 

visando garantir que o aprendido está sendo aplicado, e onde são corrigidos os pontos falhos. 

A consultoria de marketing e vendas visa ajustar o modelo de negócio da empresa para que 

esta consiga ir ao mercado de forma mais estruturada e rápida. Os projetos de consultoria 

estão baseados em dois momentos distintos: planejamento e execução, e sua duração pode 

variar de 2 meses a 1 ano.  

Visão alinhada com o proposto por Muller (2001), ao afirmar que este tipo de firma 

costuma executar serviços de alto valor agregado intelectual, buscando encontrar soluções 

fundadas em conhecimento específico para outras empresas.  

Neste estudo, na prestação de serviço para a empresa ABC, foram analisados 2 

projetos: 

1º Projeto: 15/12/2009 a 15/07/2010.  

o Objetivo do cliente: Aumentar as vendas de apenas um produto do seu 

portfolio, através: da capacitação em técnicas de vendas para seus parceiros, 

visando que consigam gerar demanda e avançar no ciclo de vendas até o 

fechamento; da geração direta de demanda por meio da contratação de um 

recurso dedicado para qualificar uma base de clientes (fornecida pela empresa 

ABC) e agendar visitas comerciais para os parceiros da iniciativa com o 

gerente de T.I de uma série de empresas devidamente selecionadas; e da 

criação de um modelo de go-to-market que acelere todo este processo. 
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o Solução apresentada pela consultoria:  

 Desenho do modelo de geração de demanda e venda indireta para este 

produto; 

 Dois treinamentos de técnicas de vendas aos parceiros, geração de 

demanda e venda de valor;  

 Contratação e treinamento de um recurso dedicado na SalesTalent para 

fazer a prospecção em uma lista de contas, visando agendar a visita 

para um parceiro selecionado; 

 Estruturação dos processos internos da área de marketing, canais e 

vendas da empresa para possibilitar a aceleração das vendas deste 

produto e o fluxo interno de informação. 

o Fluxo do Projeto: Realização de uma reunião de briefing do projeto para 

entender os objetivos, as características da ação e a oferta; definição dos 

conteúdos do produto relevantes para a ação; contratação do profissional para 

realizar as prospecções; criação do modelo do projeto e dos processos que 

seriam adotados (geração de demanda, fluxo de oportunidades e vendas), 

criação de métricas de controle de sucesso do projeto; comunicação interna e 

engajamento presencial dos envolvidos no projeto na empresa ABC e nos 

parceiros; criação dos materiais de suporte da ação (kit de vendas e roteiro de 

prospecção); treinamentos dos parceiros; início das prospecções, visitas e 

controles. 

2. 2º Projeto: 15/08/2010 a 15/11/2010 

o Objetivo do cliente: Aumentar as vendas de quatro produtos do seu portfolio 

por meio da: seleção de uma gama especializada de parceiros, coaching de 

vendas em oportunidades em andamento, capacitação de uma equipe de 

prospecção externa, para que estejam aptos a realizar um discurso de negócios 

com sua base de cliente, visando alavancar oportunidades novas em clientes 

existentes. 

o Solução apresentada pela consultoria:  

 Revisão e ajuste do modelo implantado no 1º projeto; 

 Quatro treinamentos sobre a área de T.I, técnicas de apresentação e 

negociação, e controle de oportunidades para os parceiros selecionados; 

 Coaching nas oportunidades geradas junto aos parceiros; 
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 Definição de um modelo de controle periódico remoto e presencial 

junto aos parceiros e às outras áreas da empresa (vendas e canais). 

o Fluxo do Projeto: Apesar do segundo projeto também buscar aumentar as 

vendas, seu escopo foi diferente e contou com o seguinte fluxo: revisão do 

modelo implantado no segundo projeto (foi adaptado aproximadamente 60%); 

seleção dos parceiros mais aptos a trazer o resultado; criação dos materiais de 

suporte; alinhamento interno e externo; treinamentos do time de parceiros; 

treinamentos do time de prospecção; criação dos processos para suportar a 

iniciativa; início das prospecções, visitas e controles, coaching e reuniões 

periódicas de gestão. 

 

4.2  Análise e Interpretação dos Resultados 

No primeiro projeto a empresa ABC buscava aumentar as vendas de apenas um 

produto (colaboração) do seu portfolio. A solução apresentada pela SalesTalent consistia em 

duas partes: planejamento, denominado de desenho do modelo do projeto, e a execução, 

denominada de implementação.  

O desenho do modelo do projeto consistia na estruturação dos processos, dos recursos 

e na preparação para a implementação do projeto. A execução (implementação) estava voltada 

diretamente para as seguintes ações: selecionar os parceiros; treinar os parceiros; recrutar um 

recurso para a geração de demanda (agendamento de visitas para os parceiros); criar o 

conteúdo, o discurso e os materiais de vendas a respeito do produto da iniciativa; engajar as 

áreas internas da empresa ABC; e gestão do projeto. Ressaltando que as vendas seriam feitas 

somente no mercado de Business to Business por intermédio de parceiros especializados no 

portfolio de produtos. 

O segundo projeto visava aumentar as vendas de quatro produtos (pacote de futuro da 

produtividade onde colaboração é apenas uma parte integrante de comunicação, business 

intelligence, portais e gerenciamento de conteúdo) do portfolio, utilizando o modelo ajustado 

do primeiro projeto e implementar a abordagem para os outros produtos, por meio da criação 

de materiais e discurso de vendas a respeito dos produtos da iniciativa, suporte aos parceiros 

(mesmos do primeiro projeto), novos treinamentos, gestão do projeto e outros alinhamentos 

internos e externos para dar continuidade. 
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A seguir, alguns relatos da empresa ABC com relação ao detalhamento do projeto, 

principalmente a diferença entre o modelo (planejamento) e execução (implementação), e a 

forma como encarou a evolução do primeiro para o segundo projeto: 

―O primeiro input importante da consultoria foi o modelo, o segundo foi viabilizar o 

modelo (execução).‖ (Empresa ABC) 

―A minha expectativa é que tenhamos um apoio da consultoria no desenho do 

modelo e na execução do mesmo.‖ (Empresa ABC) 

 ―O primeiro grande serviço foi o modelo em si. A consultoria já trouxe o modelo 

desenhado, e aí trabalhamos conjuntamente, de forma a ajustar o modelo junto aos 

processos da empresa mais as demandas da iniciativa.‖ (Empresa ABC) 

―Estamos evoluindo. No primeiro projeto falamos em foco, em colaboração. Agora 

estamos ampliando para o futuro da produtividade. Até, se não tivéssemos feito isso, 

provavelmente o de colaboração deixaria de ser eficiente.‖ (Empresa ABC) 

 

4.2.1 Processo de Transferência do Conhecimento 

O processo de transferência do conhecimento é analisado em relação ao modelo, ao 

tipo e às etapas da transferência do conhecimento alinhados com a literatura sobre o tema. 

 

Modelo de Transferência do Conhecimento 

Conforme Faye, Lortie e Desmarais (2008), o processo de transferência do 

conhecimento está baseado no fluxo das trocas de conhecimento entre a fonte e o receptor, e 

pode ocorrer por meio de três possíveis modelos: linear, colaborativo e interacionista.  

O modelo que se assemelha na prestação de serviço da SalesTalent para a empresa 

ABC é o colaborativo, que se caracteriza pela interação bidirecional, tornando o receptor mais 

relevante, segundo Faye, Lortie e Desmarais (2008). 

Desde o início do projeto, a empresa ABC demonstrou interesse em participar 

ativamente dos projetos. Isso significa que esta precisaria participar diretamente, passando 

informações e conhecimentos acerca de sua empresa para a SalesTalent. 

―A ideia é implementar em conjunto.‖ (Empresa ABC) 

O passo inicial foi realizar o planejamento do primeiro projeto, que consistia na 

apresentação do desenho do modelo proposto pela SalesTalent para a empresa ABC. Esta 

analisou o modelo proposto e se engajou diretamente no refinamento, com base no seu 

conhecimento sobre a empresa e sobre a iniciativa, ajustando-o às especificidades da empresa 

e compartilhando com a  SalesTalent. 
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 ―O primeiro grande serviço foi o modelo em si. A consultoria já trouxe o  

modelo desenhado, e aí trabalhamos conjuntamente, de forma a ajustar o  

modelo junto aos processos da empresa mais as demandas da  

iniciativa.‖ (Empresa ABC) 

No decorrer da ação, a empresa ABC se faz presente também por meio de interações 

constantes, fornecendo feedbacks que resultavam em eventuais ajustes que deveriam ser 

feitos, alguns especificamente por ela, com base na sua experiência e no seu conhecimento 

interno da empresa, conforme relatos a seguir: 

 ―O meu sentimento com relação aos feedbacks que eu dei nesse projeto é que eles 

aconteceram muito mais no dia a dia. As coisas iam acontecendo, íamos ajustando 

de forma bastente informal e resolvíamos.‖ (Empresa ABC) 

―No meio do nosso projeto percebemos que, se não tivéssemos o engajamento de 

algumas pessoas importantes que faziam o engajamento com os parceiros, não 

conseguiríamos mover nada. E a partir do momento em que se identifica isso, eles 

são incluídos no projeto e se encontra uma forma de fazer sem alterar muito o rumo 

inicial‖. (Empresa ABC) 

Adicionalmente, mostra-se comprometida com o projeto e, caso ocorresse algum erro, 

deixou claro que atuaria diretamente para corrigi-lo, não deixando esta ação somente a cargo 

da SalesTalent. 

―Caso precise, corrijo o rumo, claro.‖ (Empresa ABC) 

―Todos os erros identificados eram posicionados pelo cliente e rapidamente 

corrigidos.‖ (SalesTalent) 

A SalesTalent também relata como foi a participação da empresa ABC durante o 

projeto, com base no alinhamento das atividades pelas quais cada um seria responsável em 

ambos os projetos, e deveria usar seu conhecimento para realizá-las, além de alinhar o 

andamento com o parceiro. 

 ―No primeiro projeto a aplicação ficou mais a cargo da consultoria. Logo, o cliente 

deveria apenas realizar algumas atividades como alinhamento interno, seleção dos 

parceiros, gestão do parceiro. Já no segundo projeto a consultoria tinha a função de 

ajustar o modelo, criar materiais e suportar a iniciativa, e o cliente ficou com a 

responsabilidade de geração de demanda, gestão das oportunidades e gestão dos 

parceiros.‖ (SalesTalent) 

O último indício que aponta a participação colaborativa de ambas as empresas está 

relacionado com a visão de Faye, Lortie e Desmarais (2008), ao afirmarem que o processo de 

troca, neste modelo, ganha importância, especialmente com relação à preocupação do uso 

futuro da informação. Isso fica evidenciado na constância dos feedbacks realizados, descritos 
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anteriormente pela empresa ABC, e principalmente, na preocupação da SalesTalent com a 

riqueza do conhecimento que poderia ser transmitido pela empresa ABC, conforme relato: 

―Temos o seguinte processo na empresa: a busca pela replicabilidade e 

aplicabilidade em novas empresas. Caso seja constatado algo no projeto que pode 

ser replicado e aplicado em novos projetos, o fazemos, e isso ocorreu no projeto com 

relação ao modelo de geração de demanda.‖ (SalesTalent) 

Estes indícios mostram que o receptor está engajado em todo o processo, visando não 

somente entender, absorver, mas em aplicar e monitorar o uso do conhecimento no projeto.  

Fazendo um comparativo entre o primeiro e o segundo projeto, pode-se afirmar que houve 

mais colaboração no segundo. Seja pelo relacionamento desenvolvido, seja mais pelo foco do 

segundo projeto em aplicar e ajustar todos os aprendizados do primeiro, a SalesTalent teve de 

estar mais próxima para garantir o sucesso da ação. 

―Já no segundo projeto o cliente ficou com a responsabilidade de geração de 

demanda, gestão das oportunidades e gestão dos parceiros. Assim, o suporte da 

consultoria teve que ser mais próximo para garantir o sucesso‖. (SalesTalent) 

Diferentemente do modelo linear, onde o fluxo ocorre apenas num sentido, com ou 

sem a presença de agentes tradutores, ou do interacionista onde o conhecimento é o resultado 

da interação de atores de diferentes sistemas, neste caso não há intermediários, a comunicação 

é direta.  

Assim, pela constante participação ativa da empresa ABC nos projetos, seja no ajuste 

conjunto do modelo às especificidades da empresa, na implementação, nos feedbacks 

fornecidos no dia a dia, na correção de eventuais erros, no engajamento junto às outras áreas e 

na atuação da SalesTalent no planejamento, no suporte próximo à empresa ABC, na 

transferência do conhecimento e na preocupação de absorver o conhecimento passado pela 

empresa ABC, evidenciam a ocorrência de fluxo nos dois sentidos, conforme mostra a Figura 

10, sem a presença de nenhum agente tradutor.  

 

Figura 10: Modelo de transferência de conhecimento colaborativo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em função do modelo de transferência do conhecimento colaborativo presente no 

estudo, baseado na visão de Faye, Lortie e Desmarais (2008), apresenta-se o Quadro 8, 

contendo os códigos do estudo de template, baseado nas falas dos entrevistados. Cada uma 
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das falas dos entrevistados com os respectivos códigos encontra-se no Apêndice C deste 

estudo. 

Quadro 8: Códigos do Modelo de Transferência do Conhecimento 

Aspectos Empresa ABC 
SalesTalent 

Modelo Colaborativo 1. Implementação em Conjunto 

2. Ajuste conjunto do modelo  

3. Feedbacks no dia a dia 

4. Correção de rumo 

1. Participação e Correção 

2. Suporte Mais Próximo 

3. Uso da Informação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tipos de Transferência do Conhecimento 

Dixon (2000) afirma que existem cinco diferentes tipos de transferência de 

conhecimento entre a fonte e o receptor: serial, próximo, distante, estratégica e especializada. 

Cada um destes está baseado no cruzamento e junção dos seguintes fatores: i) tipo de 

conhecimento (tácito e explícito ou coletivo); ii) contexto onde ocorre a interação e aplicação 

(dentro da mesma equipe ou em outras equipes); iii) frequência de uso (rotineiro, usado 

raramente, repetitivo);  iv) relevância do uso (estratégico ou especializado). 

Realizando uma análise com base nas entrevistas observaram-se as seguintes 

características do conhecimento inerente à prestação da consultoria. 

i) Tipo de Conhecimento: O tipo de conhecimento empregado em ambos os projetos 

só foi possível ser identificado ao longo do estudo, presente nas variações de discurso dos 

entrevistados e na forma como estes atuaram na prestação do serviço. 

Segundo a empresa ABC, a SalesTalent prestou dois serviços bem distintos, com 

intensidades diferentes em cada um dos projetos. O primeiro serviço está relacionado com o 

modelo do projeto (planejamento), e o segundo, com a implementação (execução) que visava 

viabilizar o modelo.  

―O primeiro grande serviço foi o modelo em si. A consultoria já trouxe o modelo 

desenhado e aí trabalhamos conjuntamente, de forma a ajustar o modelo junto aos 

processos da empresa mais as demandas da iniciativa. O segundo foi de fato 

implementar tudo aquilo que havia sido desenhado, do ponto de vista logístico, de 

conteúdo e de acompanhamento.‖ (Empresa ABC) 

Nos dois serviços prestados notam-se características de ambos os tipos de 

conhecimento, tácito e explícito. 

Argote e Ingram (2000) afirmam que o conhecimento está enraizado nas pessoas, 

ferramentas e tarefas. A SalesTalent conta com processos e templates para realizar o projeto. 
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Entretanto, o conhecimento tácito está presente na visão da SalesTalent, quando aborda o 

tema a respeito de onde está localizado o seu conhecimento necessário para prestar estes 

serviços para a empresa ABC.  

Apesar de afirmar que está em repositórios, como templates, presença de 

conhecimento explícito, constata-se que, caso os profissionais não tenham uma ―base sólida‖, 

terão dificuldade para aplicar o que está explicitado em um material, por exemplo.  

―A empresa dispõe de uma série de templates de consultoria e de alguns processos 

para acelerar a entrega, mas caso as pessoas não tenham uma base sólida, não 

conseguirão tirar proveito da tecnologia nem dos processos de entrega‖. 

(SalesTalent) 

Esta base sólida de conhecimento pode estar relacionada com o conhecimento pessoal 

e intuitivo, baseado em experiências próprias, ações, ideias, valores, emoções, insights e 

intuições (POLANYI, 1962), da mesma forma que o conhecimento prévio presente da 

interface na empresa ABC. 

―O conhecimento prévio do cliente, por ser gerente de marketing, ou por ter estudo 

sobre o tema, era muito amplo. Isso facilitou a fluência no tema, cortando inúmeras 

etapas de conversa básica‖. (SalesTalent) 

A empresa ABC corrobora a visão de conhecimento tácito do projeto, quando 

menciona: a dificuldade que teria para replicar o projeto sem o apoio da SalesTalent, 

dificuldade para explicar a competência necessária para um determinado treinamento, 

denominando-a de competência ―X‖, a falta de conhecimento específico para treinar as 

pessoas, mesmo ao término do projeto e, por fim, julga que a inteligência do modelo (aspecto 

tácito) é mais importante que a do conteúdo (aspecto explícito). 

―Acho que não conseguiria replicar 100% o conhecimento passado sem o apoio da 

consultoria.‖ (Empresa ABC) 

―Parte do projeto era a entrega de alguns treinamentos especificos, treinamentos que 

necessitavam de competências ‗X‘.‖ (Empresa ABC) 

―Eu acho que chego ao nível de dizer que, para desenvolver um projeto como esse, é 

importante ter este tipo de treinamento, mas de fato passar o conhecimento daquele 

treinamento, não.‖ (Empresa ABC) 

―Eu acho que a parte da inteligência que a empresa trouxe do modelo é mais 

importante que a do conteúdo em si‖. (Empresa ABC) 

Por fim, a SalesTalent afirma que dificilmente a empresa ABC conseguirá replicar este 

projeto sem o seu apoio, sem falar nos parceiros que também tiveram problemas para aplicar 
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o que ―aprenderam‖ na prática em uma visita ao cliente. Pode-se argumentar que isso se deve, 

principalmente, à natureza tácita do conhecimento presente no projeto, pois caso fosse 

somente explícito poderia ser facilmente compartilhado, sem a presença de contexto e 

armazenado em repositórios. 

 ―Dificilmente conseguirá pela complexidade da prestação do serviço.‖ (SalesTalent) 

―Tirando a pessoa de contato, que teve pouca dificuldade, todos os outros 

envolvidos tiveram muita dificuldade, principalmente os parceiros que deveriam 

visitar as contas geradas com o conhecimento da abordagem.‖ (SalesTalent) 

O conhecimento explícito se fez presente nas situações que ficaram documentadas no 

projeto, como relatórios, oportunidades geradas, conteúdo de vendas (artefatos) e os templates 

da SalesTalent, conforme os relatos. 

―O projeto não ficou documentado em nenhum lugar. Quer dizer, ficou 

documentado nos nossos reports do projeto. Os pontos fracos, fortes e algumas 

oportunidades foram identificadas no próprio report do projeto.‖ (Empresa ABC) 

 ―Foram criados diversos outros artefatos, outros menores processos para viabilizar.‖ 

(Empresa ABC) 

 ―A empresa dispõe de uma série de templates de consultoria e de alguns processos 

para acelerar a entrega.‖ (SalesTalent) 

Dessa forma, pode-se afirmar que o conhecimento encontrado na prestação de serviço 

foi a uma soma do explícito, que pode ser codificado, bem como comunicado verbalmente e 

armazenado de forma objetiva (LAM, 1998), presente mais na implementação por meio de 

relatórios do projeto, materiais de vendas, conteúdo documental gerado e descritivo das 

oportunidades, e do tácito, baseado em experiências pessoais da SalesTalent no desenho do 

modelo, da empresa ABC nas suas especificidades internas, mais presente no planejamento, 

sendo de difícil articulação. Adquirido pela experiência prática, levando em conta o contexto 

da ação, e que necessita do envolvimento e cooperação do detentor do conhecimento 

(POLANYI, 1962; LAM, 1998). 

Assim, pode-se afirmar que, independetemente do projeto ter sido o primeiro ou o 

segundo, o conhecimento tácito está mais presente no modelo, e o explícito, na execução do 

projeto (implementação). Para a empresa ABC, o conhecimento mais importante estava 

presente no modelo. 

―Sem o conhecimento do modelo não seria possível fazer o projeto, pois o principal 

é o modelo em si. Com relação ao conteúdo, teriam outras formas de fazer, diferente 

do que foi feito, para passar o mesmo conteúdo.‖ (Empresa ABC) 
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―Eu acho que a parte da inteligência que a empresa trouxe do modelo é mais 

importante que a do conteúdo em si.‖ (Empresa ABC) 

Este conhecimento transferido no projeto não pode ser considerado coletivo, pois não 

ficou acumulado em rotinas e processos que guiam o comportamento dos profissionais, 

estando apenas em uma série limitada de documentos, aparentemente só na área que 

demandou o projeto e não na empresa toda. 

―A partir do momento que você usa uma ideia, como a que começou no primeiro 

projeto, e evolui para algo similar usando alguns processos já existentes, com 

processos mais formais e etc., é uma evidência forte que este conhecimento passa a 

fazer parte dos processos da empresa.‖ (Empresa ABC)‖. 

ii) Contexto: Na visão da empresa ABC, o conhecimento passado nos dois projetos 

envolvem dois aspectos: o desenho do modelo e o conteúdo. O desenho do modelo é o 

planejamento da ação, ou seja, como será feita a implementação de todo o projeto, 

envolvendo recursos, processos e ferramentas, para que o projeto vença o seu desafio. Está 

relacionado com a experiência prévia do consultor em como estruturar e implementar um 

projeto como este, somada às especificidades da empresa, área e produtos do cliente, que só 

este pode prover.  

Vale ressaltar que o modelo pode ser aplicado com qualquer conteúdo (produto). Já o 

conteúdo está relacionado diretamente a um produto específico da empresa ABC (no primeiro 

projeto era apenas um produto do portfólio, no segundo eram quatro) e pode ser utilizado em 

diferentes contextos, desde que apresentem as mesmas necessidades de negócios. Caso exista 

outra necessidade, desafio ou tendência de negócio, ele perde a utilidade.  

 ―Com relação ao modelo, poderia ser aplicado em outra linha de produtos. Nesse 

segundo projeto, estamos usando aquele modelo anterior para ver como a gente faz, 

utilizando melhor os recursos internos, algo similar.‖ (Empresa ABC) 

―Do ponto de vista do conhecimento a ser transferido (conteúdo), eu acho que é 

completamente replicável para outros produtos, e é utilizado na hora que consegue 

ter, no caso do nosso projeto, os parceiros de negócios recebendo bem e 

conseguindo escalar.‖ (Empresa ABC) 

Assim, o modelo é útil para estruturar uma ação independentemente do conteúdo, 

como foi feito do primeiro para o segundo projeto, após ter entendido os pontos fortes e 

fracos, usando o modelo com pequenos ajustes, visando melhor a utilização de todos os 

recursos internos e otimizar a iniciativa, sendo aplicável dentro da empresa ou nos seus 

parceiros. Apesar de o modelo poder ser utilizado em qualquer contexto, necessita ajustes 

com base no objetivo do projeto, conforme visto anteriormente. 
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Onde houver abertura para este discurso o conhecimento será usado, seja dentro da 

empresa ABC, ou na sua rede de parceiros. O modelo também pode ser usado pela empresa 

ABC para fazer uma abordagem a um novo portfolio ou pelo parceiro, para replicar estas 

ações na sua empresa.  

―Não sou mais a empresa ABC falando; sou eu, meu parceiro ‗A‘, meu parceiro ‗B‘, 

meu parceiro ‗C‘, com aquele mesmo conhecimento.‖ (Empresa ABC) 

Dessa forma a aplicação do conhecimento do modelo e do conteúdo pode ocorrer 

internamente, como na evolução do primeiro para o segundo projeto e externamente como na 

utilização do conhecimento pelos parceiros. 

iii) Frequência de Uso: Para a empresa ABC, o conhecimento com relação ao 

conteúdo pode ser utilizado durante toda a duração do projeto ou durante o tempo em que 

existir a relevância do assunto especifico.  

―Enquanto o produto estiver existente, enquanto o discurso de negócios que está por 

trás do produto estiver existente, este conhecimento é válido. A partir do momento 

que existe uma evolução do discurso, do produto ou do benefício de negócio dele, e 

não há uma continuidade, aquele discurso morre.‖ (Empresa ABC) 

Essa evolução que a empresa ABC menciona está relacionada ao fato de que, apesar 

de saber que foram dois projetos distintos, entende como uma evolução. A razão disso é que o 

primeiro projeto tinha enfoque nos benefícios do produto de colaboração, e no segundo 

projeto o enfoque é muito maior que colaboração: trata-se do futuro da produtividade 

―O segundo projeto de produtividade, eu acho que não consideraria um segundo 

projeto, mas uma evolução. Conseguimos alguns objetivos no primeiro projeto, com 

alguns aprendizados. A gente mudou um pouco de escopo e estamos evoluindo isso 

para um novo projeto. Para mim, vejo quase como se fosse uma continuidade 

daquilo, com outro enfoque, mas uma continuidade.‖ (Empresa ABC) 

Já com relação à frequência de utilização do conhecimento presente no modelo:  

 ―Agora, do modelo, acho que ele é atemporal, pode ser usado quantas vezes quiser.‖ 

(Empresa ABC) 

O conhecimento do modelo foi utilizado nas duas fases de planejamento em cada 

projeto, assim teve uso pontual. Já o conteúdo é utilizado nas prospecções por telefone, bem 

como nas visitas dos parceiros aos clientes de forma rotineira e repetitiva. 

iv) Relevância de Uso: Para a empresa ABC, o principal ganho do projeto foi o 

modelo trazido pela SalesTalent, pois suportou todo o conteúdo criado para sua execução. O 

conteúdo utilizado teve o mérito de possibilitar a execução e poderia ter sido alterado a 

qualquer momento, pois era fundamental colocar o modelo em prática, de acordo com a visão 

do cliente: 
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―Sem o conhecimento do modelo não seria possível fazer o projeto, pois o principal 

é o modelo em si.‖ (Empresa ABC) 

―Com relação ao conteúdo, teriam outras formas de fazer, diferente do que foi feito, 

para passar o mesmo conteúdo. Eu acho que a parte da inteligência que a empresa 

trouxe do modelo é mais importante que a do conteúdo em si.‖ (Empresa ABC) 

Assim, segundo a empresa ABC, pode-se considerar que ambos os conhecimentos 

(conteúdo e modelo) para esta iniciativa foram importantes, sendo que o modelo estratégico e 

o conteúdo especializado. 

Em função dos aspectos apresentados por Dixon (2000) (tipo de conhecimento, 

contexto, frequência de uso e relevância do uso), pode-se inferir que o conhecimento 

transferido pela SalesTalent tem as características descritas no Quadro 9, com base nos 

códigos do estudo de template, baseado nas falas dos entrevistados. Cada uma das falas dos 

entrevistados com os respectivos códigos encontra-se no Apêndice C deste estudo. 

Quadro 9: Códigos de Tipo de Transferência do Conhecimento 

Aspectos Empresa ABC 
SalesTalent 

Tipo de 

Conhecimento 

1. Tácito 

a. Modelo trazido pela Consultoria; 

b. Inteligência está no modelo 

(principal) 

c. Necessidade da competência ―X‖ 

d. Impossibilidade de replicar 100% 

e. Dificuldade para Treinar 

f. Não ficou documentado 

2. Explícito 

a. Implementação, Documentos e 

Processos 

b. Conteúdo e Artefatos (secundário) 

1. Tácito 

a. Base Sólida nas Pessoas 

b. Conhecimento prévio  

c. Dificuldade de entender 

e aplicar 

d. Complexidade do 

Serviço 

2. Explícito 

a.  Templates e Processos 

Contexto 1. Modelo – Aplicação em outras linhas 

2. Conteúdo – Escalabilidade para Parceiros 

- 

Frequência de 

Uso 

1. Validade do Conteúdo - Depende do discurso 

de negócios 

2. Evolução e Continuidade 

3. Modelo Atemporal 

- 

Relevância de 

uso 

1. Modelo - Fundamental 

2. Conteúdo - Suporte 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dessa forma, fazendo o cruzamento dos aspectos relacionados aos conhecimentos 

encontrados, separando o conhecimento do modelo e o conhecimento do conteúdo, 

independentemente se referem-se ao primeiro ou ao segundo projeto, percebe-se a ocorrência 

dos seguintes tipos de transferência, alinhados com a visão de Dixon (2000): 

 Tipo Serial: Presente no conhecimento do modelo trazido pela SalesTalent e ajustado em 

conjunto com a empresa ABC, com base nas especificidades da sua empresa e da 
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iniciativa, para ser utilizado no primeiro projeto e reutilizado para o segundo, quando a 

empresa ABC optou por ampliar o portfolio de produtos na ação. Assim, o modelo torna-

se replicável independentemente do contexto. Visão similar à proposta por Dixon (2000), 

que é um conhecimento adquirido por uma equipe ao realizar suas atividades em um 

cenário; situação que é transferida para quando a equipe necessite fazer a mesma atividade 

em cenário diferente do primeiro.  

 Tipo Especializada: Presente no conhecimento da execução do conteúdo acerca dos 

produtos que a empresa ABC decidiu ofertar para o mercado, com base no desafio de 

negócios a serem ofertados pelos seus parceiros. Pode ser visto no estudo quando os 

parceiros da empresa ABC enfrentavam uma questão comercial (dificuldade no discurso 

de vendas para esta necessidade de negócios) além do seu escopo de conhecimento, e 

necessitava de discurso de conteúdo efetivo trazido pelo projeto junto à SalesTalent. Visão 

similar à proposta por Dixon (2000), onde uma equipe que enfrenta uma questão além do 

seu escopo de conhecimento, procura conhecimento especializado de outras pessoas na 

organização. 

 

Etapas da Transferência do Conhecimento 

Para este estudo foi realizada uma análise detalhada com relação às etapas de 

transferência do conhecimento na visão dos maiores autores no tema, como Szulanski (1996), 

Gilbert e Cordy-Hayes (1996), Kwan e Cheung (2006), English & Baker (2006) e Liyanage et 

al. (2008), com o objetivo de obter uma visão consolidada de ponta a ponta com todas as 

etapas de todo o processo de transferência do conhecimento presentes na literatura (1. 

Motivação e Iniciação; 2. Conscientização; 3. Equiparação; 4. Implementação e  Aplicação; 5. 

Integração e Retenção; 6. Feedback) com o cruzamento do constatado empiricamente no 

estudo realizado, por meio de entrevistas. 

A primeira etapa do processo de transferência do conhecimento é a motivação e 

iniciação, que inclui uma série de atividades que produzem uma necessidade de busca de um 

determinado conhecimento (SZULANSKI, 1996; KWAN, CHEUNG, 2006).  

No projeto analisado, a motivação da empresa ABC de buscar determinado 

conhecimento surgiu de uma oportunidade clara de mercado com potencial de ser explorada, 

baseada em uma necessidade de negócios identificada. 
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―A necessidade surge por meio de uma oportunidade/desafio de negócios. Um 

desafio de negócios e uma oportunidade clara.‖ (Empresa ABC) 

Com a motivação estabelecida, tornou-se possível a iniciação, que são as atividades 

subsequentes que conduzem a empresa à decisão de se engajar no processo de transferência 

do conhecimento, realizando o cruzamento entre a necessidade de obter determinado 

conhecimento e as potenciais soluções (SZULANSKI, 1996; KWAN, CHEUNG, 2006).  

Com base nesta situação, a empresa ABC determinou como poderia alcançar este 

objetivo, levantou os desafios de negócio e as oportunidades de mercado que poderiam ser 

exploradas, verificou internamente se tinham recursos e conhecimento para alcançar este 

objetivo. Constatou que não tinham pessoas nem as habilidades necessárias e optou por 

buscar uma empresa externa que tivesse o conhecimento para apoiá-la. 

―Tinha uma idéia do que precisava ser feito, mas não tinha internamente o braço e 

parte do conhecimento para desenhar e fazer acontecer. A partir daí que você vai 

buscar um parceiro externo.‖ (Empresa ABC) 

Neste ponto a empresa ―apenas‖ sabe que existe um desafio de negócios que gera uma 

oportunidade clara no mercado, e que, devido à sua falta de competência (recursos e 

conhecimento), está inapta a concretizar este objetivo.  

Uma solução para transpor este obstáculo poderia ser a busca por um parceiro externo 

que estivesse apto a apoiá-la nessa missão. Entretanto, ainda não sabe nem qual parceiro nem 

onde buscá-lo, e deve tomar a decisão se irá em frente ou se decidirá não aproveitar esta 

oportunidade. 

A segunda etapa é a conscientização. Após tomar a decisão de prosseguir, a empresa 

busca identificar onde está o conhecimento que precisa ser adquirido. Para isso, a organização 

deve usar sua experiência e estar em constante busca no mercado (GILBERT, CORD-

HAYES, 1996; ENGLISH, BAKER, 1996; LIYANAGE, LI, BALLAL, 2008). Esta busca 

não é somente tomar a consciência, está relacionada com a ação de procurar o conhecimento e 

os parceiros que o detenham. Uma das formas de fazer isso é por meio de referências no 

mercado. 

Após ter tomado a decisão que buscaria um parceiro externo, a interface do projeto na 

empresa ABC iniciou uma pesquisa interna, em outras áreas, por empresas que já prestavam 

serviços, similares à sua necessidade, para a empresa ABC. Depois disso, realizou um 

levantamento com relação às referências dos serviços dessas empresas, bem como seus casos 

de sucesso em projetos similares. Com essa informação, foi possível entender mais sobre o 
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escopo de atuação e sobre a qualidade da entrega do eventual prestador de serviço, conforme 

relata sobre a escolha do fornecedor: 

―Deu-se por meio de casos de sucesso (referências). Acho que foi o principal, sabia 

que existia, já havia sido feito esse trabalho, de alguma forma em específico.‖ 

(Empresa ABC) 

Com estas informações foi possível acessar a SalesTalent e detalhar o escopo, para ver 

se ela realmente tinha estas competências, passar o briefing e decidir sobre a contratação. 

Com relação à visão da SalesTalent, o processo foi um pouco mais complexo. Apesar 

de receber o briefing do projeto da empresa ABC, de forma reativa, teve de propor uma oferta 

de serviços, de forma ágil, contemplando tanto o que a empresa ABC solicitou e aquilo que 

não solicitou, mas que pode agir como catalisador do sucesso. 

―Na maior parte dos casos temos que fazer (identificar a necessidade) de forma 

proativa, mas no primeiro projeto fizemos de forma reativa. O importante foi 

entender de forma ágil o que ele precisava e posicionar a oferta com o que ele pediu 

e o que não pediu, que fosse tão importante quanto.‖ (SalesTalent) 

Entretanto, antes de chegar neste ponto de contato e briefing para a contratação, a 

SalesTalent teve de vencer um dos maiores entraves: a assimetria de informação, relacionada 

aos diferentes conjuntos de informações que compradores e provedores de serviço podem ter 

durante o processo de contratação, impossibilitando que o cliente tenha a clareza exata sobre a 

qualidade do serviço que está comprando, acarretando a dificuldade de optar pela empresa 

adequada (NAYYAR, 1992). 

Para sobrepujar essa dificuldade, a SalesTalent baseia sua estratégia no foco e na 

customização de suas ofertas, fazendo isso desde a elaboração de sua missão focada na 

melhoria das áreas de vendas, nas suas ofertas para esta área e na ampla atuação no mercado 

de tecnologia da informação, onde estão a maior parte dos seus clientes. Atuação alinhada 

com a teoria de sinalização (NAYYAR; TEMPLETON, 1994), baseada em dois pilares — 

foco e customização para estreitar a oferta —, customizando-a às necessidades do cliente, 

almejando ser visto como especialista na função. 

 ―Como prestamos serviços, existem milhares de concorrentes desde grandes 

multinacionais até empresas de apenas um funcionário. O segredo é foco naquilo 

que você faz bem (missão da empresa) e no mercado onde você é especialista. No 

nosso caso, T.I.‖ (SalesTalent) 

Dessa forma, a SalesTalent pode ser vista como uma potencial provedora de serviço na 

busca interna da interface do projeto na empresa ABC, retratado na prática pelos seus casos 

de sucesso.  



    73 
 

Den Hertog (2000) afirma que a decisão de contratar um prestador de serviço externo 

com conhecimento especializado é realizada ponderando a complexidade do resultado que se 

almeja, os custos incorridos na contratação, o custo com a capacitação de profissionais 

internos que servirão como ponto de interface, a qualidade do serviço e relevância para o seu 

core business.  

Neste estudo somente um dos pontos apresentados por Den Hertog (2000) não foi 

ponderado — os custos com a capacitação de profissionais internos que servirão como ponto 

de interface —, devido ao fato de a interface ser a mesma pessoa que contratou. Em 

contrapartida, foram ponderados os custos de capacitação dos parceiros de negócio. 

A terceira etapa é a equiparação, que consiste em identificar os parceiros motivados e 

comprometidos com o processo de transferência, observando que tanto o emissor quanto o 

receptor devem ter a habilidade, os recursos e o desejo para fazer isso (LIYANAGE, LI, 

BALLAL, 2008; KWAN, CHEUNG, 2006). Caso algum dos lados (SalesTalent e empresa 

ABC)  não esteja motivado e comprometido, o projeto corre o risco de fracassar. Pois no caso 

da prestação de serviço intensivo em conhecimento, é fundamental a relação entre o 

conhecimento demandado do prestador de serviço e o conhecimento demandado do cliente 

(HAUKNES, 1999), ratificando a participação e cooperação dos clientes juntos às p-KIBS no 

processo de prestação de serviço (GALLOUJ, WEINSTEIN, 1997; DUHAN et al., 2001). 

No estudo percebeu-se que a SalesTalent analisa o comprometimento da empresa 

ABC com o projeto, por meio de três indicadores: existência de um forte patrocinador, 

relevância do projeto para a empresa e, por último, a agilidade do contratante: 

―Em linhas gerais de três formas: se existe um patrocinador que banca o projeto, se o 

projeto é importante a ponto de não ser subpriorizado, e se o ponto de contato na 

empresa é ágil suficiente para acompanhar o ritmo da consultoria. Aparecerão 

imprevistos e conflitos de alinhamento no projeto, e caso não haja alguém 

determinado a enfrentar estes pontos e recolocar o projeto no trilho, ele pode 

certamente parar. A relevância do projeto determina se ele continuará até o final. 

Caso não seja foco da empresa ou da área, ele pode parar por não ser a prioridade 

naquele momento. A agilidade do contratante, principalmente no planejamento, é 

necessária para fazer com que a empresa entenda o projeto e se comprometa com 

ele. Caso a interface no cliente não seja ágil suficiente, as pessoas podem se 

desinteressar pelo projeto ou deixar o prazo de relevância do tema passar.‖ 

(SalesTalent) 

Tratava-se de tema relevante para a empresa ABC, pois haviam claras oportunidades 

de mercado, segundo a empresa ABC, o patrocinador do projeto era o superior direto da 
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interface no projeto, com cargo de diretoria, e a interface acompanhava o projeto com 

agilidade e ajustava eventuais mudanças de rumo. Isso fez com que a SalesTalent avaliasse 

positivamente o comprometimento da empresa ABC nos projetos. 

 ―Em diversos momentos, os lados tiveram que ceder e se ajustar, mas isso foi um 

ganho para ambas as partes, e possibilitou que eventuais dificuldades que poderiam 

ser problemas em outros projetos, fossem resolvidas com tranquilidade e sem 

nenhum stress.‖ (SalesTalent) 

Já a empresa ABC avalia o comprometimento da SalesTalent com base em outros 

aspectos, como relatou na entrevista:  

―Primeiro, o quanto que você sente que este fornecedor abraçou a sua causa, 

entendeu o seu projeto, entendeu a sua dor, está indo buscar ações para te ajudar a 

endereçar, tem disponibilidade, cumpre com os prazos, cumpre com os acordos.‖ 

(Empresa ABC) 

 ―Dizer se um fornecedor foi bom ou não, é que o básico esteja cumprido. Dizer se 

um fornecedor foi excelente é se, a partir daquilo, você vê abertura para melhorar e 

um pouco de flexibilidade para lidar com aqueles imprevistos que a gente vê no 

meio do caminho.‖ (Empresa ABC) 

Assim, dentre todos os fatores, talvez a flexibilidade do prestador de serviço seja um 

dos maiores indicadores de comprometimento para com a empresa ABC, pois pode ser 

monitorado a todo tempo.  

Segundo a visão da empresa ABC, o relacionamento era muito bom e facilitava a 

ocorrência dos aspectos mencionados, principalmente a disponibilidade/flexibilidade.  

―Avalio o relacionamento com a consultoria durante todo o projeto como muito 

bom. Isso é facilitado pelo nível das pessoas com que se está relacionando, 

disponibilidade, comprometimento e esse tipo de coisas.‖ (Empresa ABC) 

Dessa forma, ambos demonstraram motivação e comprometimento com o sucesso da 

ação, do início ao fim. 

A quarta etapa é a implementação e aplicação, onde o conhecimento flui da fonte 

para o receptor, com o objetivo que este seja aplicado para produzir novo conhecimento, 

atualizar o existente ou melhorar as capacidades da empresa (SZULANSKI, 1996; KWAN, 

CHEUNG, 2006; GILBERT, CORD-HAYES, 1996; ENGLISH, BAKER, 1996; 

LIYANAGE, LI, BALLAL, 2008). 

As seguintes ações foram tomadas durante a implementação e aplicação que ocorreram 

em conjunto após o desenho e ajuste do modelo (estas informações estão no descritivo do 

escopo e do fluxo do projeto, apresentados pela SalesTalent na seção de apresentação da 



    75 
 

empresa): seleção dos parceiros, criação do conteúdo, discurso e materiais de vendas da 

mensagem que se queria passar, realização dos treinamentos para a força de vendas dos 

parceiros, recrutamento de um recurso para a geração de demanda, engajamento e 

alinhamento das pessoas da empresa ABC e dos parceiros, revisão dos processos, início das 

prospecções, visitas aos clientes e monitoramento da ação junto aos parceiros.  

Fazendo uma diferenciação entre os projetos, no primeiro a empresa ABC, com menos 

experiência ficou com menos atividades e a SalesTalent ficou com mais atividades de 

aplicação. No segundo a empresa ABC ficou responsável por outras atividades importantes, 

neste momento foi necessário maior suporte da SalesTalent para garantir o sucesso do projeto, 

mesmo que esse não fosse o foco. 

―No primeiro projeto a aplicação ficou mais a cargo da consultoria. Logo, o cliente 

deveria apenas realizar algumas atividades como alinhamento interno, seleção dos 

parceiros, gestão do parceiro. As atividades como geração de demanda, capacitação, 

criação dos processos, gestão dos parceiros e das oportunidades ficou a cargo da 

consultoria. Já no segundo projeto a consultoria tinha a função de ajustar o modelo, 

criar materiais e suportar a iniciativa, e o cliente ficou com a responsabilidade de 

geração de demanda, gestão das oportunidades e gestão dos parceiros. Assim, o 

suporte da consultoria teve de ser mais próximo para garantir o sucesso, mesmo que 

esse não fosse o foco.‖ (SalesTalent) 

Segundo a empresa ABC, a implementação do projeto ocorreu de forma rápida. Entre 

o dia de início do projeto (kick-off) e o dia em que os resultados começaram a ser colhidos, 

passaram-se de 1,5 – 2 meses, segundo relato: 

―Dentro do modelo desenhado e da forma como a gente fez, as pessoas que a gente 

envolveu, o tipo de interação que acabamos fazendo, acho que conseguimos 

transferir rápido. Do dia em que se inicia o projeto, a hora que começa de fato a 

transferir o conhecimento e colher o resultado, foi de 1,5 mês a 2 meses.‖ (Empresa 

ABC) 

Já na visão da SalesTalent, a aplicação prática de todo o conhecimento que foi 

passado, não foi simples, pela complexidade do tema e das atividades a serem 

desempenhadas, principalmente os parceiros, que munidos de materiais e conhecimentos 

deveriam receber as oportunidades e visitar as contas.  

―Tirando a pessoa de contato, que teve pouca dificuldade, todos os outros 

envolvidos tiveram muita dificuldade, principalmente os parceiros que deveriam 

visitar as contas geradas com o conhecimento da abordagem. Isso se deve à 

complexidade do serviço prestado e às inúmeras atividades que precisavam ser 

feitas.‖ (SalesTalent) 
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A quinta etapa é a integração e retenção, que tem início quando o receptor atinge os 

resultados satisfatórios a partir da aplicação do conhecimento recém-adquirido. Após isso, 

este conhecimento começa a se transformar nas rotinas organizacionais, na busca pela 

institucionalização (SZULANSKI, 1996; KWAN, CHEUNG, 2006; GILBERT, CORD-

HAYES, 1996; ENGLISH, BAKER, 1996; LIYANAGE, LI, BALLAL, 2008). Esta etapa é 

uma das mais importantes, pois permite solidificar o conhecimento nas práticas da empresa, 

facilitando seu acesso e replicação sempre que necessário.  

O único indício vivo do projeto na empresa são os relatórios de projeto passados pela 

SalesTalent, sendo que com poucas pessoas o conhecimento foi compartilhado, classificado 

como em baixa escala pela empresa ABC, e com dúvidas quanto à real absorção.  

―O projeto não ficou documentado em nenhum lugar. Quer dizer, ficou 

documentado nos nossos reports do projeto. Os pontos fracos, fortes e algumas 

oportunidades foram identificados no próprio report do projeto.‖ (Empresa ABC) 

 ―Compartilhado foi, não em larga escala. Foi compartilhado com as pessoas 

envolvidas, mas não sei quanto o conhecimento foi absorvido.‖ (Empresa ABC) 

Este conhecimento, provavelmente, passou a fazer parte apenas das rotinas daquela 

área demandante do projeto, não necessariamente de toda a empresa ou dos parceiros, mesmo 

tendo utilizado processos mais formais já existentes na empresa, como argumenta a empresa 

ABC, já que o conhecimento ficou documentado apenas nos relatórios de projeto e com 

poucas pessoas que participaram do projeto.  

―A partir do momento em que você usa uma ideia como a que começou no primeiro 

projeto, e evolui para algo similar usando alguns processos já existentes, com 

processos mais formais e etc., é uma evidência forte que este conhecimento passa a 

fazer parte dos processos da empresa.‖ (Empresa ABC) 

Assim, se ocorreu a etapa de integração e retenção, foi em baixa escala e em apenas 

uma área da empresa, a demandante do projeto, não havendo indícios que possibilite 

argumentar que ocorrerá institucionalização, mesmo porque o cliente não se vê implantando 

um projeto como esse sozinho na empresa, como relata a SalesTalent. Caso o conhecimento 

estivesse presente nas rotinas da empresa, isso teria maior probabilidade de ocorrer. 

 ―Vale ressaltar que o cliente não demonstrou nenhum interesse — nem antes, 

durante ou após o projeto — de aplicar este conhecimento sem ajuda da 

consultoria.‖ (SalesTalent) 

A sexta etapa, e última, é o feedback, momento em que o receptor transfere a 

experiência ou novo conhecimento criado à fonte, visando tornar o processo retroalimentado 
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(LIYANAGE, LI, BALLAL, 2008). Caso utilizado corretamente, o processo de feedback  

pode servir como uma rotina de busca, componente essencial de uma capacidade dinâmica, 

visando que a  consultoria possa atualizar sua base de conhecimentos a serem ofertados, sob a 

forma de serviços em futuros projetos (TEECE et. al. 1997; NELSON; WINTER, 1982; 

ZOLLO; WINTER, 2002).  

Com relação aos feedbacks, a empresa ABC afirma que a maior parte foi feita 

informalmente no decorrer do projeto. Entretanto, foram passados feedbacks formais para a 

SalesTalent nas reuniões de check point do projeto. 

 ―O meu sentimento com relação aos feedbacks que eu dei nesse projeto é que eles 

aconteceram muito mais no dia a dia. As coisas iam acontecendo, íamos ajustando 

de forma bastente informal e resolvíamos. Tivemos alguns check points em reuniões 

que fizemos, onde pontuamos o que poderia melhorar, principalmente do ponto de 

vista de reports. Aí acho que foram mais formais.‖ (Empresa ABC) 

A informalidade desses feedbacks pode ser explicada pela necessidade de agilidade do 

projeto, e pela frequente interação, seja por telefone ou e-mail, segundo visão da SalesTalent. 

―Aproximadamente semanal, ou nos falávamos por telefone ou trocávamos e-mails.‖ 

(SalesTalent) 

Com relação à utilização desses feedbacks pela SalesTalent, a empresa ABC entende 

que as recomendações passadas foram devidamente aplicadas nos projetos. Isso possibilitou a 

evolução do primeiro para o segundo projeto, utilizando melhor e otimizando os recursos.  

―Acredito que a consultoria aplicou todas as recomendações que foram passadas.‖ 

(Empresa ABC) 

―Nesse segundo projeto estamos usando aquele modelo anterior para ver como a 

gente faz, usando melhor os recursos internos, algo similar. Pega o que aconteceu, 

vê os resultados, entende os pontos fortes, os pontos fracos e otimiza.‖ (Empresa 

ABC) 

Para a SalesTalent, a empresa ABC forneceu diversos feedbacks no decorrer dos dois 

projetos, por email, telefone ou reuniões presenciais. 

―O cliente forneceu inúmeros feedbacks, alguns não muito úteis, mas a maior parte 

importante para o sucesso do projeto, e fazia isso constantemente ao longo dos 

meses de projeto, seja em reuniões, por telefone ou e-mail.‖ (SalesTalent) 

Estes feedbacks podem ser divididos em duas categorias. Primeiro, os improdutivos, 

que eram rapidamente descartados, conforme relato a seguir: 

 ―Em alguns casos, os parceiros que não tiveram o comprometimento esperado 

posicionavam ao seu gerente de canais que a consultoria não estava sendo efetiva, 

dando o feedback que o projeto estava em desconformidade com o acordado. Para 

resolver estas questões, era necessário rever tudo que estava acontecendo, checar 
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todas as atividades realizadas, para descobrir que a informação do parceiro não era 

condizente com a realidade. Logo, o feedback apenas havia atrasado a execução e 

não acrescentava nada ao projeto. Logo, era desconsiderado.‖ (SalesTalent) 

Segundo, os feedbacks produtivos, que eram diretamente aproveitados nos projetos. 

―Quando o parceiro relatava a necessidade de um cliente, solicitando que fosse feito 

um alinhamento no discurso, para que a aplicação fosse mais efetiva.‖ (SalesTalent) 

Caso o feedback fosse relevante para outras situações, além do escopo do projeto, este 

era devidamente replicado nos processos da SalesTalent para que pudesse ser ofertado aos 

novos clientes. Isso de fato ocorreu com relação ao modelo de geração de demanda, baseado 

nos feedbacks fornecidos durante o primeiro projeto, conforme relato da SalesTalent: 

―Temos o seguinte processo na empresa: a busca pela replicabilidade e 

aplicabilidade em novas empresas. Caso seja constatado algo no projeto que pode 

ser replicado e aplicado em novos projetos, o fazemos, e isso ocorreu no projeto com 

relação ao modelo de geração de demanda.‖ (SalesTalent) 

Dessa forma, o feedback fornecido pela empresa ABC era transferido para a 

SalesTalent, contendo o novo conhecimento que era combinado à sua base de conhecimento 

atual, gerando um novo conhecimento pelo processo de recombinação e transferido para 

novos clientes sob a forma de serviços, processo similar ao proposto por Muller e Zenker 

(2001). 

Entretanto, deve-se salientar que, apesar de terem existido inúmeros feedbacks nos 

projetos, não foi constatado, nem pela empresa ABC nem pela SalesTalent, nenhum processo 

claro para realizar esta atividade fundamental e conseguir abstrair o máximo de informação de 

qualidade. Percebe-se que em alguns momentos o feedback está resumido apenas a um 

―desabafo‖ por parte do parceiro, como relatou a SalesTalent: 

―Em alguns casos, os parceiros que não tiveram o comprometimento esperado 

posicionavam ao seu gerente de canais que a consultoria não estava sendo efetiva.‖ 

(SalesTalent) 

Assim, pode-se afirmar de acordo com a literatura que esta etapa conseguiu tornar o 

processo retroalimentado, porém não de forma metodológica e estruturada. 

Em função dos aspectos apresentados referentes às etapas do processo de transferência 

do conhecimento, pode-se inferir que as etapas do processo de transferência do conhecimento 

têm as características descritas no Quadro 10, com base nos códigos do estudo de template, 

baseado nas falas dos entrevistados. Cada uma das falas dos entrevistados com os respectivos 

códigos encontra-se no Apêndice C deste estudo. 
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Quadro 10: Códigos de Etapas do Processo de Transferência de Conhecimento 

Aspectos Empresa ABC 
SalesTalent 

Motivação e Iniciação 
1. Desafio de negócios e oportunidade 

clara 

2. Falta de braço e conhecimento 

- 

Conscientização 

1. Casos de Sucesso Interno 1. Reativo – Entendimento ágil da 

demanda 

2. Foco na Missão e no Mercado 

de Atuação 

Equiparação 

1. ―Abraçou‖ a causa do cliente 

2. Flexibilidade para imprevistos 

3. Nível das Pessoas, disponibilidade e 

comprometimento 

3. Relevância do Projeto 

4. Agilidade do Contratante  

5. Patrocinador Forte 

6. Ambos devem ceder 

Implementação e 

Aplicação 

1. Resultado rápido x Complexidade 

2. Engajamento e Interação 

4. Aplicação e Suporte da 

consultoria 

5. Complexidade e Dificuldade 

(Parceiros) 

Integração e Retenção 

1. Compartilhar mais e absorver 

melhor 

2. Documentado apenas em reports 

3. Retenção na área demandante 

- 

Feedback 

1. Dia a dia – Informal  

2. Reuniões de CheckPoint – Formal 

3. Aplicação no projeto 

4. Evolução do modelo no segundo 

projeto 

3. Interação Semanal 

4. Inúmeros feedbacks 

5. Úteis - Aplicados 

6. Improdutivos - Descartados  

7. Replicabilidade na consultoria 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2 Barreiras no Processo de Transferência do Conhecimento 

As eventuais barreiras no processo de transferência do conhecimento serão analisadas 

referentes ao conhecimento transferido ao contexto, à fonte e ao receptor. 

 

Barreiras de Conhecimento 

A principal causa de barreira referente ao conhecimento é a ambiguidade causal, 

definida como o resultado da incompreensão do novo contexto no qual o conhecimento está 

sendo aplicado, acarretando na dificuldade de replicar os fatores de produção do 

conhecimento e de como eles interagem (HEDLUND; ZANDER, 1993; KALLING, 2003; 

SZULANSKI, 1996;  LIPPMAN; RUMELT, 1982); 

Na visão da SalesTalent, dificilmente a empresa ABC conseguiria replicar o 

conhecimento em novas situações sem seu apoio, devido principalmente à especificidade do 

trabalho, dependente do contexto e baseado na experiência do consultor, conforme visto 

anteriormente. 

―Dificilmente conseguirá pela complexidade da prestação do serviço.‖ (SalesTalent) 
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Além disso, a empresa ABC menciona que não havia interesse em preparar-se para 

replicar o conhecimento sem apoio da SalesTalent, que ratifica esta visão. Logo, caso queira 

fazer outro projeto, fica extremamente dependente da consultoria. 

 ―Se dentro do próprio projeto tivesse uma intenção de continuidade sem o uso da 

consultoria, deveria ter um pedaço de Train The Trainners e um pedaço de 

capacitação para replicação daquilo.‖ (Empresa ABC) 

―Vale ressaltar que o cliente não demonstrou nenhum interesse — nem antes, 

durante ou após o projeto — de aplicar este conhecimento sem ajuda da 

consultoria.‖ (SalesTalent) 

Aprofundando essa discussão, a empresa ABC argumenta que não conseguiria aplicar 

100% do projeto sem o apoio da SalesTalent, principalmente com relação ao desenho do 

modelo e ao escopo que a SalesTalent trouxe pronto com base em sua experiência.  

―Acho que não conseguiria replicar 100% do conhecimento passado sem o apoio da 

consultoria, porque, como eu disse, vejo a consultoria em dois momentos bem 

distintos: na hora de desenhar o projeto e depois, para executar. Um exemplo 

prático, os treinamentos. Parte do projeto era a entrega de alguns treinamentos 

específicos, treinamentos que necessitavam de competências ―X‖. Eu acho que 

chego no nível de dizer que, para desenvolver um projeto como esse, é importante 

ter este tipo de treinamento; mas, de fato passar o conhecimento daquele 

treinamento, não.‖ (Empresa ABC) 

Esses pontos fundamentam a presença de ambiguidade causal, pelo fato de que nem a 

empresa ABC nem os parceiros conseguiriam replicar, sozinhos, o conhecimento em 

contextos diferentes, principalmente pela incompreensão dos fatores que compõem a entrega 

deste projeto, exemplificado na visão da empresa ABC pela necessidade da competência ―X‖.  

Assim, sabem do que se trata no nível macro, mas não entendem como está composto 

no detalhe das atividades, pensamentos e ações. 

O outro fator de contexto que pode afetar o processo é o conhecimento não 

comprovado (unproveness), porque, sem esse registro de comprovação, é mais difícil induzir 

potenciais receptores a se engajarem na transferência e a legitimar os esforços de integração 

(SZULANSKI, 1996). Isso foi percebido no decorrer do primeiro projeto, no momento em 

que algumas pessoas de outras áreas da empresa ABC estavam desconfortáveis com esse 

―novo processo‖. Assim, solicitavam inúmeras reuniões de alinhamento para garantir que o 

que estava sendo feito ―era certo‖. Para isso foi necessário corrigir o rumo e incluí-los no 

projeto, pois caso contrário o projeto correria risco de fracassar, conforme apontou a empresa 

ABC: 
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―No meio do nosso projeto percebemos que, se não tivéssemos o engajamento de 

algumas pessoas importantes que faziam o engajamento com os parceiros, não 

conseguiríamos mover nada. E a partir do momento em que se identifica isso, eles 

são incluídos no projeto e se encontra uma forma de fazer sem alterar muito o rumo 

inicial. É uma forma de corrigir o erro.‖ (Empresa ABC) 

 

Barreiras de Contexto 

Segundo a literatura, as barreiras referentes ao contexto são causadas por alguns 

fatores como stickiness, intolerância para erros, dificuldade no relacionamento interpessoal, 

dificuldade de codificação, experiência prática e contexto diferentes entre fonte e recptor, 

dificuldade na linguagem, e estruturas e burocracia que impossibilitam que a transferência 

flua com propriedade (O‘DELL; GRAYSSON, 1998; SZULANSKI, 1996; ARGOTE, 1999; 

KALLING, 2003; BORGATTI; CROSS, 2003; TSAI, 2001). 

Um fator que comumente impacta a transferência é o relacionamento interpessoal, pois 

o sucesso depende em certo nível da facilidade de comunicação e da intimidade do 

relacionamento entre ambos, principalmente para a transferência do conhecimento tácito que 

depende da qualidade, da frequência e da relação emocional entre fonte e receptor (O‘DELL; 

GRAYSSON, 1998; SZULANSKI, 1996).  

Analisando o relacionamento interpessoal entre a empresa ABC e a SalesTalent, pode-

se notar que, de ambos os lados, a relação foi considerada muito favorável para a transferência 

de conhecimentos e realização do projeto. 

―Avalio o relacionamento como muito bom.‖ (Empresa ABC) 

 ―Foi um dos melhores clientes que já trabalhei; o relacionamento foi ótimo, de 

confiança mútua em todo o projeto.‖ (SalesTalent) 

Esse bom relacionamento foi facilitado pelo comprometimento mútuo no projeto, 

segundo a SalesTalent: 

 ―Em diversos momentos os lados tiveram que ceder e se ajustar, mas isso foi um 

ganho para ambas as partes, e possibilitou que eventuais dificuldades, que poderiam 

ser problemas em outros projetos, fossem resolvidas com tranquilidade e sem 

nenhum stress.‖ (SalesTalent) 

Para a empresa ABC, esse bom relacionamento se deve a uma série de motivos como: 

nível das pessoas que estão interagindo, disponibilidade, comprometimento, competências, 

postura profissional e ferramentas adequadas. 

―Isso é facilitado pelo nível das pessoas com que se está relacionando. Acho o 

seguinte: o nível técnico e competências com que se está falando facilitam muito; 
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uma postura transparente, profissional, também ajuda bastante, e ferramentas 

adequadas. Além disso, disponibilidade, comprometimento e esse tipo de coisas.‖ 

(Empresa ABC) 

Outra barreira que poderia ter existido é a intolerância para erros, pois quando existe 

essa intolerância as pessoas tendem a se expor menos, impactando eventuais possibilidades 

para transferir o conhecimento e se restringindo a fazer apenas o básico para não correr riscos 

desnecessários (DAVENPORT; PRUSAK, 2000). 

Com relação aos projetos com a empresa ABC, a interface do cliente tinha uma baixa 

aversão a risco e deu total abertura para inovações, sentindo-se confortável com a busca 

constante pela diferenciação e, caso ocorresse um erro, atuaria para corrigir o rumo. 

―O cliente não se incomodava com eventuais erros, desde que ele soubesse dos 

riscos que estávamos correndo. Era preferível pecar por excesso do que por falta.‖ 

(SalesTalent) 

―Caso precise, corrijo o rumo, claro.‖ (Empresa ABC) 

Empresas que enfrentem estruturas muito rígidas e excesso de burocracia tendem a 

encontrar maior dificuldade no processo de comunicação e compartilhamento de informações. 

Em conseqüência, a transferência do conhecimento pode não ser tão efetiva quanto seria 

necessário (DISTERER, 2003). 

Esta foi uma das maiores barreiras encontradas na prestação de serviço, reforçada 

pelos dois lados. Segundo a SalesTalent, a estrutura da empresa ABC dificultou muito no 

primeiro projeto, pois como era uma iniciativa nova para a empresa, algumas pessoas 

sentiram-se ameaçadas de perder poder e começaram a dificultar, solicitando maior 

engajamento que o necessário, criando dificuldades por meio da estrutura e da burocracia, 

pedindo mais aprovações, reuniões e solicitações, muitas vezes desnecessárias, conforme 

aponta o relato do entrevistado: 

 ―Muito (dificultou), com as burocracias de uma empresa multinacional onde todos 

os envolvidos precisam estar de acordo com o projeto. Para isso realizávamos 

inúmeras reuniões de alinhamento, sem contar o excesso de troca de e-mails, com 

pessoas que não estavam a par da situação.‖ (SalesTalent) 

Já na visão da empresa ABC, a estrutura da empresa em muitos momentos dificultou o 

fluxo de trabalho durante o projeto, e conseguiram ser minimizadas por dois motivos: forte 

patrocinador interno da empresa e uma clara justificativa baseada na necessidade de negócios 

que o projeto endereçava. 



    83 
 

―A estrutura dificulta, mas no nosso caso tínhamos um patrocínio forte e uma 

justificativa de negócios, que minimizou o impacto dos processos na implementação 

do projeto. Mas, de fato existe.‖ (Empresa ABC) 

Outras eventuais barreiras que poderiam tornar o processo mais complexo foram 

rapidamente superadas como, por exemplo, eventual dificuldade de codificação, linguagem e 

diferentes experiências. A dificuldade de codificação está relacionada com o fato de quanto 

mais conhecimento tácito presente na mensagem, mais esforço e proximidade requer para que 

seja transferido para o receptor (SZULANSKI, 1996; ARGOTE, 1999; KALLING, 2003).  

Devido ao fato de o contato entre as empresas ser semanal, e do nível semelhante das pessoas 

envolvidas no projeto, essas barreiras não foram notadas.  

Na fala a seguir, o entrevistado da empresa ABC comenta a diferença de conversar 

com uma pessoa que sabe o que está falando de outra com foco operacional. Pois quanto mais 

comum a linguagem, mais fácil tornará o processo (BORGATTI; CROSS, 2003; TSAI, 

2001).  

―É muito diferente conversar com quem sabe o que está falando do que com uma 

pessoa que é apenas um HUB, uma pessoa mais operacional.‖ (Empresa ABC) 

 

Barreiras da Fonte 

Outro tipo de barreira que pode afetar o sucesso do processo de transferência são as 

barreiras referentes à fonte do conhecimento, seja por falta de confiança no receptor, falta de 

motivação para transferir o conhecimento ou pela necessidade de muito tempo e esforço para 

transferir a mensagem ao receptor. 

A falta de motivação da fonte de transferir todo o conhecimento se deve 

principalmente a esta poder estar relutante em compartilhar um conhecimento importante, por 

medo de não ter mais uma posição privilegiada (O‘DELL, 1998; KALLING, 2003; 

SZULANSKI, 1996).  

Isso não foi constatado no estudo. A empresa ABC afirma que, durante todas as 

interações ocorridas nos dois projetos, a SalesTalent estava sempre pronta para passar todas as 

informações, com um único objetivo: o sucesso do projeto.  

―Eu sinto que o prestador de serviço forneceu tudo que tinha (conhecimento).‖ 

(Empresa ABC) 

Outro fator que costuma dificultar é o excesso de tempo e esforço, além do previsto, 

necessário para transferir o conhecimento. Normalmente isso se deve a projetos que não 



    84 
 

cumprem o prazo e o escopo combinado. Assim, quanto menor o tempo e o esforço 

empreendidos nesta ação aumentam as chances de sucesso da transferência (HANSEN et al., 

1999).  

Esse fator teve baixo impacto ao longo de ambos os projetos, pois, segundo a 

SalesTalent, nos dois a interface na empresa ABC raramente solicitava alterações no escopo. 

O único problema eram pessoas de outras áreas que solicitavam pequenos e constantes ajustes 

para que o processo se enquadrasse nas suas expectativas, uma questão de alinhamento, 

causando impactos de baixa escala na produtividade. Entretanto, segundo a SalesTalent, os 

projetos preveem pequenos desvios no seu planejamento. Logo, isso era visto como normal: 

―Foram poucas as alterações de escopo. Um dos pontos da metodologia é contar 

com estes pequenos desvios, pois se o cronograma é justo, normalmente seria 

impossível de cumpri-lo. As alterações foram, principalmente, para realizar 

alinhamentos com outras áreas internas da empresa ABC.‖ (SalesTalent) 

Conforme visto anteriormente, a outra possível barreira — que seria na relação de 

confiança, que é um dos fatores primordiais para que exista sucesso na transferência 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2000; SZULANSKI, 1996) — não gerou nenhum impacto devido 

à boa relação entre ambas as partes. 

 

Barreiras do Receptor 

As barreiras referentes ao receptor do conhecimento podem causar grande impacto no 

sucesso, pois, no resumo final de uma prestação de serviço, cabe a ele colocar o conhecimento 

em prática na sua empresa, visando obter um determinado retorno. As principais barreiras 

relacionadas com o receptor são: falta de motivação para receber o conhecimento, dificuldade 

de absorção do conhecimento e incapacidade de reter o conhecimento que recebeu. 

Pessoas com restrições a renovar o conhecimento, devido ao fato de desejarem manter 

as coisas como sempre foram realizadas, têm menor propensão de se engajar na transferência, 

podendo resultar em atraso intencional, passividade, aceitação aparente, sabotagem camuflada 

ou rejeição declarada (DAVENPORT; PRUSAK, 2000; SZULANSKI, 1996).  

A SalesTalent em nenhum momento notou alguma restrição do receptor em receber o 

conhecimento necessário para executar o projeto. Pelo contrário, sempre se mostrou altamente 

interessado, pelo fato de que tinha uma necessidade de negócio séria para endereçar. 

A única restrição era o pouco tempo que a interface dispunha e que não poderia ser 

―perdido‖ com temas que não fossem foco do projeto. 
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―O cliente sempre teve muito interesse em aprender. Entretanto, o maior inimigo 

para isso era o pouco tempo que o cliente tinha, devido às suas outras atividades. Por 

isso, as ações deveriam sempre ter foco. Infelizmente, não foi possível ensinar tudo 

o que poderia.‖ (SalesTalent) 

Entretanto, somente estar motivado a receber o conhecimento não garante o sucesso, 

pois o receptor ainda precisa ter a habilidade de aproveitar o conhecimento. Isso está 

relacionado com a capacidade de absorção. Caso não possua esta capacidade, terá dificuldade 

em reconhecer o valor, assimilar e aplicar o conhecimento de forma bem sucedida (O‘DELL, 

1998; ARGOTE, 1999; KALLING, 2003; DAVENPORT; PRUSAK, 2000; TSAI, 2001; 

SZULANSKI, 1996).  

A base de conhecimento da interface na empresa ABC, diferentemente dos parceiros, 

seja por sua formação acadêmica ou profissional, já existia, bem como os conceitos 

importantes, o que facilitou na comunicação. 

―O conhecimento prévio do cliente, por ser gerente de marketing ou por ter estudo 

sobre o tema, era muito amplo. Isso facilitou a fluência no tema, cortando inúmeras 

etapas de conversa básica.‖ (SalesTalent) 

Dessa forma, pode-se afirmar que a interface da empresa ABC tinha o conhecimento 

para conseguir absorver as informações passadas. Donde, a implementação ocorrer de forma 

rápida e com sucesso. Já com relação aos parceiros, persiste a dúvida de quanto este 

conhecimento foi realmente absorvido, pois ficou a sensação de que ainda existe muito espaço 

para compartilhar essas informações, buscando a aplicação, conforme aponta a empresa ABC: 

―Compartilhado foi, não em larga escala. Foi compartilhado com as pessoas 

envolvidas, mas não sei quanto o conhecimento foi absorvido. Acho que tem espaço 

para compartilhar mais e absorver melhor‖. (Empresa ABC) 

A última barreira de receptor trata da capacidade de retenção, ou seja, a habilidade de 

um receptor de institucionalizar e utilizar o novo conhecimento em suas práticas. Na ausência 

dessa habilidade, dificuldades podem fazer com que o receptor descontinue o uso do 

conhecimento (SZULANSKI, 1996). Esta pode ser considerada uma das maiores barreiras no 

estudo, dentre todas as barreiras encontradas. 

No caso da empresa ABC, a interface do projeto argumenta que, após a evolução para 

o segundo, pelo fato de utilizar os processos mais formais já existentes, é uma evidência forte 

que este conhecimento passa a fazer parte dos processos da empresa. Entretanto, em outro 

trecho argumenta que o único lugar que o projeto ficou documentado foi nos relatórios de 

projeto, compartilhados em baixa escala, persistindo a dúvida sobre sua absorção e retenção.  
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―A partir do momento em que você usa uma ideia como a que começou no primeiro 

projeto e evolui para algo similar, usando alguns processos já existentes, com 

processos mais formais e etc., é uma evidência forte que este conhecimento passa a 

fazer parte dos processos da empresa.‖ (Empresa ABC) 

―O projeto não ficou documentado em nenhum lugar. Quer dizer, ficou 

documentado nos nossos reports do projeto.‖ (Empresa ABC) 

Dessa forma, percebe-se que ocorreram problemas de retenção, sendo que o 

conhecimento pode ter sido retido apenas na área demandante do projeto, com a interface, não 

sendo possível afirmar que ficou retido na empresa ABC como um todo, nem nos seus 

parceiros. 

Percebeu-se que, durante o tempo de realização de ambos os projetos, o desempenho 

foi constantemente monitorado com uma série de indicadores, sejam de vendas, sejam de 

agilidade e geração de demanda interna e externa. Entretanto, após a finalização do projeto, 

estes indicadores não eram mais acompanhados, nem pela empresa ABC nem pela 

SalesTalent. 

―Durante o tempo de projeto, a gente mediu, mas depois, não.‖ (Empresa ABC)  

―Durante o projeto, os resultados eram medidos à exaustão, mas depois que o 

projeto acabou, ninguém nunca mais quis saber de nenhum resultado.‖ (SalesTalent) 

Dessa forma, fica nítido que, após o término do segundo projeto, as pessoas não 

buscam mais informações. 

Assim, o conhecimento não ficou acumulado em rotinas e processos que guiam o 

comportamento dos profissionais, estando apenas em uma série limitada de documentos, 

aparentemente só na área que demandou o projeto e não na empresa toda. 

Em função dos aspectos apresentados referentes às barreiras do processo de 

transferência do conhecimento, pode-se inferir que estas barreiras têm as características 

descritas no Quadro 11, com base nos códigos do estudo de template, baseado nas falas dos 

entrevistados. Cada uma das falas dos entrevistados com os respectivos códigos encontram-se 

no Apêndice C deste estudo. 

Quadro 11: Códigos de Barreiras do Processo de Transferência de Conhecimento 

Aspectos Empresa ABC 
SalesTalent 

Barreira de Conhecimento 

1. Ambiguidade Causal 

a. Train The Trainners 

b. Necessidade da 

competência ―X‖ 

2. Unproveness 

a. Prover Maior Segurança 

1. Ambiguidade Causal 

a. Complexidade do 

Serviço 

b. Suporte na Aplicação 

Barreira de Contexto 1. Estrutura e Burocracia dificultam 1. Burocracia - Alto Impacto 
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Barreira de Fonte - 

 

1. Poucos ajustes no escopo e 

cronograma 

Barreira de Receptor 

1. Pouco compartilhado 

2. Duvidas na absorção 

3. Retido apenas na área demandante  

4. Medição apenas durante o projeto 

1. Medição apenas durante o projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3  Modelo Interpretativo 

Esta seção do estudo tem a finalidade de apresentar quatro modelos interpretativos 

elaborados pelo autor, com base na literatura acerca do tema, dos levantamentos realizados 

nas entrevistas com a empresa ABC e com a SalesTalent, e da interpretação e análise dos 

resultados. 

Serão apresentados os seguintes modelos interpretativos: i) relação: cliente x prestador 

de serviço; ii) etapas do processo de transferência do conhecimento x processo de prestação 

de serviço; iii) modelo consolidado de prestação de serviço, incluindo as etapas de 

transferência de conhecimento; iv) modelo consolidado das barreiras. 

 

4.3.1 Relação: Cliente x Prestador de Serviço (p-KIBS) 

Gadrey e Gallouj (1998) apresentam um processo que busca a complementaridade, 

classificando a interação entre KIBS e clientes em quatro tipos, por meio do cruzamento da 

intensidade da interação e da implementação: 

Intensidade da interação: A intensidade pode variar entre o jobbing, onde a empresa 

KIBS é chamada para realizar uma tarefa predeterminada, com pouca interação durante o 

serviço, e o sparring, onde ocorre o máximo de interação entre cliente e KIBS, trabalhando 

em conjunto como parceiros.  

Tanto a empresa ABC quanto a SalesTalent afirmam que houve intensa comunicação e 

articulação durante todo o projeto, atuando sempre com comprometimento em parceria. Isso 

leva à conclusão de que o tipo de intensidade foi a sparring. A seguir, dois relatos da 

SalesTalent e um da empresa ABC com relação ao tema: 

―Aproximadamente semanal, ou nos falávamos por telefone, ou trocávamos e-

mails.‖ (SalesTalent) 

 ―Foi um dos melhores clientes com que já trabalhei, o relacionamento foi ótimo, de 

confiança mútua em todo o projeto.‖ (SalesTalent) 

 ―Avalio o relacionamento com a consultoria durante todo o projeto como muito 

bom.‖ (Empresa ABC) 



    88 
 

Implementação: Pode ser feita pela consultoria ou a consultoria pode somente 

aconselhar para a execução do cliente. Levantou-se no estudo que o desenho do modelo foi 

trazido pela SalesTalent e depois ajustado em conjunto com a empresa ABC, baseado em suas 

especificidades. Toda a implementação foi feita em conjunto, com maior interação no 

segundo projeto, conforme visto anteriormente. 

―Quando a gente fala a palavra de consultoria, sempre a impressão que fica está 

muito no desenho. Acho que neste caso o projeto foi além do desenho, o modelo 

proposto e depois a implementação.‖ (Empresa ABC) 

 ―A ideia é implementar em conjunto, quando eu separo consultoria de execução ou 

modelo do projeto de execução. Acho que a expectativa da execução também, fazer 

tudo junto.‖ (Empresa ABC) 

Dessa forma, realizando o cruzamento entre os achados no estudo e os possíveis tipos 

de interação entre cliente e fornecedor na prestação de serviço proposto por Gadrey e Gallouj 

(1998), pode-se dizer que a interação foi do tipo doutores em gerenciamento. 

Esta interação não está limitada apenas à supervisão. Existe cooperação na análise 

(planejamento do projeto–modelo), no diagnóstico e na total corresponsabilidade pelo sucesso 

do projeto e coliderança de todas as ações.  

Este tipo pode ser considerado como a maior força que uma consultoria pode ter na 

interface com o cliente, conforme foi percebido no estudo em todas as etapas descritas 

anteriormente. Ficando evidenciado no estudo, conforme a literatura, que esta é uma das 

características principais das empresas p-KIBS em uma prestação de serviço a interação 

intensa com o cliente. Segue o Quadro 12, com a posição entre a p-KIBS e o cliente neste 

estudo, demonstrando o cruzamento dos indicadores de intensidade de interação e 

implementação. 

Quadro 12: Interação entre cliente e fornecedor na prestação de serviço, aplicado no projeto 

Grau de 

Implementação/Modelo 

de Implementação 

Consultoria sem a 

implementação 

Consultoria com a 

implementação 

------------------------- 

Jobbing (baixa interação) Análise e arquitetura do 

projeto 

Engenheiros do projeto 
Interface com supervisão 

pelo cliente 

Sparring (máxima 

interação) 

Copilotos 
Doutores em gerenciamento 

Projetos: Empresa ABC e 

SalesTalent 

Interface cooperação e 

supervisão recíproca 

------------------------- Interface Analítica Interface na Implementação ------------------------- 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3.2 Etapas do Processo de Transferência do Conhecimento x Processo de 

Prestação de Serviço 

Uma das análises mais interessantes é o cruzamento do processo da prestação de 

serviço de uma consultoria proposto por Gadrey e Gallouj (1998) com as etapas do processo 

da transferência de conhecimento, consolidadas neste estudo segundo a visão de Szulanski 

(1996), Gilbert e Cordy-Hayes (1996), Kwan e Cheung (2006), English & Baker (2006) e 

Liyanage et al. (2008).  

O processo da prestação de serviço, segundo Gadrey e Gallouj (1998), consiste em 

quatro estágios: identificação, estudo, parecer e implementação. Já o processo da transferência 

do conhecimento utilizado neste estudo, conforme apresentado no Quadro 1, está dividido em 

motivação e iniciação, conscientização, equiparação, implementação e aplicação, integração e 

retenção e feedback.  

Analisando estas possíveis intersecções, seria possível estruturar a forma como uma 

empresa p-KIBS poderia entender, absorver e aplicar melhor as etapas do processo de 

transferência do conhecimento no seu processo de prestação de serviço, otimizando a 

abordagem e a interação com o cliente, aspectos fundamentais para uma empresa p-KIBS. 

Neste estudo, a SalesTalent demonstrou dividir seu processo de prestação do seu 

serviço em três partes: pré-projeto, projeto e pós-projeto, diferentemente da forma proposta 

por Gadrey e Gallouj (1998), como indica seu relato: 

―Seguimos uma metodologia interna da empresa (STEP), com base nas práticas de 

mercado que visa o pré-projeto para identificar a necessidade, o projeto para 

desenvolver a implementação e o pós- projeto que é a pesquisa de satisfação e 

criação dos cases.‖ (SalesTalent) 

Realizando o cruzamento, pode-se perceber que ambos os processos têm grandes 

similaridades, com exeção do início e do fim do projeto, mais especificamente com relação às 

etapas de motivação e iniciação (primeira etapa) e o feedback (última etapa), não 

contempladas pelo processo de prestação de serviço proposto por Gadrey e Gallouj (1998). 

No processo de prestação de serviço, o projeto tem início no estágio de identificação 

do problema (GADREY; GALLOUJ, 1998), com uma formulação vaga deste. Entretanto, 

antes de pensar no problema, o cliente deve ter alguma necessidade que o motive a investigá-

lo, e realizar uma busca por fornecedores — no caso, por conhecimento, presente na fase de 

motivação e iniciação do processo de transferência do conhecimento. 

Neste estudo isso fica evidenciado quando a empresa ABC menciona que a motivação 

surgiu de ―um desafio de negócios e uma oportunidade clara‖. Somente após este ponto, e 
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pela falta de competências internas, foi que a empresa ABC optou por buscar um parceiro 

externo para lhe dar suporte nessa missão. 

Já com relação ao feedback, este tem por objetivo manter o processo retroalimentado, 

além de ser uma ótima fonte de conhecimento para que a consultoria consiga atualizar sua 

base de conhecimentos e de serviços a serem ofertados a outros clientes. Sendo assim, trata-se 

de uma atividade contínua que alimenta novamente o processo para gerar novas 

oportunidades. Entretanto, no processo de prestação de serviço, Gadrey e Gallouj (1998) 

afirmam que o projeto termina no final da implementação, que pode incluir acompanhamento 

do projeto e avaliação, não mencionando a importância do feedback. 

Assim, pode-se concluir que a transferência do conhecimento não é um processo 

linear. Trata-se de um processo mais amplo que a prestação de serviço, e que se preocupa com 

o processo de descoberta da necessidade do cliente e da retroalimentação, sendo difícil dizer 

quando começa e quando termina uma prestação de serviço.  

Entretanto, ficaram faltando partes importantes neste projeto como, por exemplo, 

realizar e garantir a integração e retenção na empresa ABC, visando institucionalizar a prática 

dentro de sua empresa, e planejar/estruturar melhor as sessões de feedback.  

 

4.3.3 Modelo consolidado de prestação de serviço com as etapas de transferência 

de conhecimento 

Tendo em vista o cruzamento entre o processo de prestação de serviço baseado em 

quatro fases, as etapas de transferência do conhecimento baseadas em seis etapas, juntando 

com os achados deste estudo, bem como as necessidade da consultoria e do cliente, o autor 

sugere um modelo interpretativo que integra as etapas de transferência do conhecimento no 

processo de prestação do serviço, com base na literatura do tema (SZULANSKI, 1996; 

KWAN, CHEUNG, 2006; GILBERT, CORD-HAYES, 1996; ENGLISH, BAKER, 1996; 

LIYANAGE, LI, BALLAL, 2008; GADREY; GALLOUJ, 1998). 

Propõe-se que, se realizadas de forma eficiente, estas etapas integradas podem dar 

maior rapidez de resposta às possíveis demandas do cliente, sem ter de esperar o processo 

normal de seleção de fornecedores, além de possibilitar a ampliação e atualização da base de 

conhecimentos da consultoria, pelas etapas do processo evolucionário do Zollo e Winter 

(2002), explicitado na Figura 8. Este modelo consolidado de prestação de serviço com a 

transferência do conhecimento está  ilustrado na Figura 11.  
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Figura 11: Integração entre a prestação de serviço e as Etapas de Transferência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Este modelo pode ser dividido em pré-projeto, projeto e pós-projeto com a mesma 

visão da p-KIBS, somente com uma profundidade maior baseada nos pontos mais relevantes 

do processo e da literatura: 

 Pré-Projeto: Esta fase inclui as atividades que acontecem antes do fechamento do 

projeto e contratação do provedor de serviço. Visa determinar o que o cliente necessita 

fazer, ou seja, qual objetivo quer alcançar e encontrar o provedor de serviços mais 

adequado: 

o Identificação da Necessidade: Inclui as atividades que produzem uma 

necessidade de busca de um determinado conhecimento, baseado em uma 

necessidade, latente ou não, de executar alguma ação, planejada ou corretiva, 

visando atingir um determinado resultado. 

o Consientização do Potencial: Tangilização, por meio de análises internas e de 

mercado, do possível potencial que pode ser alcançado, a fim de que o cliente 

tenha informações para decidir se segue em frente ou se muda o rumo de sua 

atuação. 

o Busca de Parceiros: Visa dar início à busca de possíveis parceiros, com 

determinadas competências e conhecimentos com base na necessidade do 

cliente. 

o Equiparação de Competências: Consiste em identificar se os parceiros 

selecionados estão motivados e comprometidos com o projeto. 

 Projeto: Planejamento, execução e incorporação das práticas na empresa, para possível 

replicação futura: 
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o Diagnóstico da Necessidade: Visa realizar o diagnóstico da necessidade do 

cliente, aprofundando o assunto. Inclui a busca e análise das informações do 

cliente, parecer relativo à aplicação e os eventuais benefícios esperados. 

o Implementação e Aplicação: Visa a criação de um plano de ação e 

cronograma do projeto, implementação das ações propostas e monitoramento e 

controle. A aplicação do conhecimento do projeto pode proporcionar 

resultados iguais ou superiores aos planejados na fase de conscientização do 

potencial. 

o Integração e Retenção: A implementação destas práticas utilizadas no projeto 

podem trazer mais resultados futuros, caso incorporados nas rotinas da 

empresa, para que exista um processo ou material que facilite a replicação e a 

institucionalização. 

 Pós-Projeto: Visa retroalimentar o processo: 

o Feedback: Para que o provedor de serviço relate sua percepção acerca do 

trabalho, do que poderia ser feito diferente da próxima vez, e para que o cliente 

forneça ao provedor de serviço seus pontos fortes, fracos e possíveis 

melhorias. 

o Incorporação de Práticas: Aplicação e retenção do feedback, relevante, nas 

pessoas, ferramentas e processos do prestador de serviço. Recombinando e 

adaptando o novo conhecimento à base atual da empresa, por meio do ciclo de 

evolução do conhecimento proposto por Zollo e Winter (2002). 

 

4.3.4 Modelo consolidado das Barreiras 

Foram identificadas as seguintes barreiras neste estudo: conhecimento (unproveness e 

ambiguidade causal), contexto (estrutura e burocracia), fonte (tempo e esforço) e receptor 

(capacidade de absorção e capacidade de retenção). 

Realizando uma análise mais profunda destas barreiras, podem ser divididas em dois 

distintos grupos, cada qual com um ―catalisador‖ diferente, tendo como base o mesmo 

cenário, o conhecimento, predominantemente, tácito da prestação de serviço. 

No primeiro grupo percebeu-se que, devido à complexidade do serviço prestado (que 

dependia muito do conhecimento do consultor, formado com base em sua vivência prática e 
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sua experiência), gerava certa dificuldade do cliente em compreender o novo contexto no qual 

o conhecimento está sendo aplicado.  

Isso acarreta dificuldade para o cliente conseguir replicar o projeto, sem o apoio da 

consultoria, pois ele não consegue entender os detalhes da prestação de serviço, como, por 

exemplo, o planjemento, denominado de desenho do modelo, que foi o maior input da 

consultoria, segundo a visão do cliente. Como este não se via atuando sem o apoio da 

consultoria, isso foi facilmente superado pela interface do projeto. 

Entretanto, as outras pessoas da empresa — como a área de canais — constantemente 

solicitavam mais e mais informações e reuniões de alinhamento, pois não se sentiam 

confortáveis, por não entender os detalhes/atividades que compõem o serviço, originando a 

ambiguidade causal, catalisador do primeiro grupo.  

Para combater essa situação, alguns profissionais fizeram o uso do excesso de 

burocracia e de ―mau uso‖ da estrutura na empresa, visando entender exatamente o porquê de 

cada ação, o que acabou diminuindo a produtividade do projeto.  

Para garantir esse alinhamento e vencer estas barreiras, foi necessário mais 

investimento, tempo e esforço da consultoria e da interface da empresa ABC, principalmente 

internamente.  

Supõe-se que, caso o projeto tivesse o enfoque mais no conhecimento explícito, ele 

poderia fluir mais facilmente, sem a aparição desse grupo de barreiras, na sequência 

apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12: Fluxograma da Barreira de Ambiguidade Causal 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Já no segundo, grupo o catalisador é o unproveness, ou seja, o conhecimento não 

comprovado. Como esta era uma atividade nova para a empresa, principalmente com relação 

à contratação de uma consultoria externa para uma ação considerada importante para a 

empresa, as pessoas (internas e parceiros) não sabiam o que esperar, e muito menos tinham a 
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consciência se aquilo daria certo no contexto deles, pois não tinham histórico comprovado 

referente a esse conhecimento trazido pela consultoria.  

Como esse conhecimento tácito não comprovado era de trabalhosa articulação, apesar 

de ter sido implementado com sucesso, dificultou a absorção por parte dos parceiros, 

diminuindo a retenção e praticamente impossibilitando a incorporação das práticas da 

empresa e a institucionalização.  

Supõe-se que, caso fosse um conhecimento já comprovado, testado anteriormente, 

aprovado e eventualmente presente nas rotinas da empresa, isso aumentaria a probabilidade de 

absorção e retenção; ou seja, se no ano seguinte fosse realizado novamente o projeto, teria 

maior potencial de ser retido pelas pessoas em suas mentes e nos processos de suas empresas. 

A Figura 13 ilustra esta sequência. 

 

 

Figura 13: Fluxograma da Barreira de Unproveness 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4  Template Inicial e Final do Estudo 

Com base nos objetivos do estudo e no referencial teórico, foi proposto o seguinte 

template inicial, apresentado no Quadro 13. 

Quadro 13: Template Inicial 

1. Processo de Transferência do 

Conhecimento 

 

1.1 Modelo de Transferência 
1.1.1 Colaborativo 

1.2 Tipos de Transferência 
1.2.1 Serial 

1.2.2 Distante 

1.2.3 Estratégico 

1.3 Etapas da Transferência 
1.3.1 Motivação e Iniciação 

1.3.2 Conscientização 

1.3.3 Equiparação 

1.3.4 Implementação e Aplicação 

1.3.5 Integração e Retenção 
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1.3.6 Feedback 

2. Barreiras do processo de Transferência 

do Conhecimento 

 

2.1 Conhecimento 

2.2 Fonte 

2.3 Receptor 

2.4 Contexto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após ter desenvolvido o template inicial com códigos definidos a priori, ter 

apresentado e interpretado os resultados encontrados no estudo, realizando a revisão constante 

deste template, identificando as seções de texto mais relevantes aos objetivos do estudo, 

ajustando-o por meio de inserções, exclusões e mudanças de escopo, é fundamental apresentar 

o template final. 

Este template final, apresentado no Quadro 14, foi elaborado após a quinta leitura das 

informações, com base nos códigos criados dentro de cada seção deste estudo, levando em 

conta as falas dos entrevistados e a literatura do tema, conforme metodologia proposta por 

King (2004). 

O material que serviu de base para a interpretação dos códigos, apoiado na fala dos 

entrevistados e apresentado dentro de cada seção do texto, está disposto no Apêndice C deste 

estudo. 

Quadro 14: Template Final 

1. Processo de Transferência do 

Conhecimento 

 

1.1 Modelo de Transferência do Conhecimento 

1.1.1 Colaborativo 

1.1.1.1 Ajuste conjunto do modelo 

1.1.1.2 Implementação em Conjunto 

1.1.1.3 Feedbacks no dia a dia 

1.1.1.4 Participação e correção de rumo 

1.1.1.5 Suporte Mais Próximo 

1.1.1.6 Uso da Informação 
 

1.2 Tipos de Transferência do Conhecimento 

1.2.1.1 Modelo – Tipo Serial 

1.2.1.2 Conteúdo – Tipo Especializada 

1.2.2 Tipo de Conhecimento 
1.2.2.1 Tácito (principal) 

1.2.2.1.1 Inteligência no modelo proposto  

1.2.2.1.2 Necessidade da competência ―X‖ 

1.2.2.1.3 Impossibilidade de replicar 100% 

1.2.2.1.4 Dificuldade de entender , aplicar e treinar 

1.2.2.1.5 Não ficou documentado 

1.2.2.1.6 Base Sólida nas Pessoas 

1.2.2.1.7 Conhecimento prévio 

1.2.2.1.8 Complexidade do Serviço 

1.2.2.2 Explícito (secundário) 
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1.2.2.2.1 Documentos, Templates e Processos 

1.2.2.2.2 Conteúdo e Artefatos  

 

1.2.3 Contexto 
1.2.3.1 Modelo – Aplicação em outras linhas 

1.2.3.2 Conteúdo – Escalabilidade para Parceiros 

1.2.4 Frequência de Uso 
1.2.4.1 Evolução e Continuidade 

1.2.4.2 Conteúdo – Depende do discurso de negócios 

1.2.4.3 Modelo – Atemporal  

1.2.5 Relevância de Uso 
1.2.5.1 Modelo – Fundamental 

1.2.5.2 Conteúdo – Suporte 

 

1.3 Etapas da Transferência do Conhecimento 

1.3.1 Motivação e Iniciação 
1.3.1.1 Desafio de negócios e oportunidade clara 

1.3.1.2 Falta de braço e conhecimento 

1.3.2 Conscientização 
1.3.2.1 Casos de Sucesso Interno  

1.3.2.2 Reativo – Entendimento ágil da demanda 

1.3.2.3 Foco na Missão e no Mercado de Atuação 

1.3.3 Equiparação 
1.3.3.1 ―Abraçou‖ a causa do cliente 

1.3.3.2 Flexibilidade para imprevistos 

1.3.3.3 Nível das Pessoas, disponibilidade e comprometimento 

1.3.3.4 Relevância do Projeto 

1.3.3.5 Agilidade do Contratante 

1.3.3.6 Patrocinador Forte 

1.3.4 Implementação e Aplicação 
1.3.4.1 Resultado rápido x Complexidade e Dificuldade 

(Parceiros) 

1.3.4.2 Aplicação e Suporte da consultoria 

1.3.4.3 Engajamento e Interação (ambos) 

1.3.5 Integração e Retenção 
1.3.5.1 Compartilhar mais e absorver melhor 

1.3.5.2 Documentado apenas em reports 

1.3.5.3 Retenção na área demandante 

1.3.6 Feedback 
1.3.6.1 Inúmeros feedbacks - interação Semanal 

1.3.6.2 Dia a dia (Informal) 

1.3.6.3 Reuniões de CheckPoint (Formal) 

1.3.6.4 Úteis – Aplicados no projeto 

1.3.6.5 Improdutivos – Descartados  

1.3.6.6 Replicabilidade na consultoria 

2. Barreiras do Processo de 

Transferência do Conhecimento 

 

2.1 Conhecimento 

2.1.1 Ambiguidade Causal 
2.1.1.1 Train The Trainners 

2.1.1.2 Necessidade da competência ―X‖ 

2.1.1.3 Complexidade do Serviço 

2.1.1.4 Suporte na Aplicação 

2.1.2 UnProveness 
2.1.2.1 Prover maior Segurança 

2.2 Contexto 

2.2.1 Estrutura e Burocracia 
2.2.2 Alto Impacto 

2.3 Fonte 

2.3.1 Tempo e Esforço (Escopo) 
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2.3.1.1 Poucos ajustes no escopo e cronograma 

 

2.4 Receptor 

2.4.1 Capacidade de Absorção  
2.4.1.1 Pouco compartilhado 

2.4.1.2 Duvidas na absorção 

2.4.2 Capacidade de Retenção 
2.4.2.1 Medição apenas durante o projeto 

2.4.2.2 Retido apenas na área demandante 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como este estudo de caso foi realizado com apenas uma empresa, sugere-se que seja 

testado em outros tipos de prestadoras de serviço e/ou em outros tipos de projetos, com outros 

tipos de conhecimentos presentes. 

Adicionalmente, propõe-se que seja replicado em outras empresas, utilizando o mesmo 

escopo desse projeto, contemplando tanto o processo de transferência do conhecimento 

(modelo, tipo e etapas) e as barreiras (conhecimento, contexto, fonte e receptor), com o 

objetivo de comparar os resultados e extrair conclusões que permitam maior entendimento 

sobre esse tema.  

Dessa forma, seria importante testar essas inferências, não somente nas empresas de 

consultoria, mas em outros setores e outros perfis de empresas p-KIBS. 

Outra limitação foi o fato de as entrevistas terem sido realizadas no cliente com apenas 

uma pessoa da área contratante, a interface. Seria importante verificar com mais pessoas, 

dentro do mesmo cliente ou dos parceiros, para verificar como entenderam a ação, quais 

barreiras perceberam e como indentificaram o processo de prestação de serviço, além das 

etapas de transferência do conhecimento. 

Neste projeto o cliente foi quem demandou o serviço da p-KIBS. Seria relevante 

buscar outro estudo onde a p-KIBS identificou um potencial cliente, realizou toda a 

argumentação de vendas e o convenceu a iniciar um projeto novo de forma proativa. 

Seria interessante testar a aplicação prática dos modelos propostos como o modelo 

consolidado de barreiras e o modelo consolidado de prestação de serviço com as etapas de 

transferência de conhecimento, para verificar o impacto que teriam na atuação de outras 

empresas p-KIBS e t-KIBS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estudo teve por objetivo descrever o processo de transferência do 

conhecimento em projetos de consultoria, sendo que para isso era necessário identificar o 

modelo, o tipo e as etapas da transferência do conhecimento no processo de prestação de 

serviços de uma empresa p-KIBS, e as eventuais barreiras de transferência do conhecimento 

referentes ao conhecimento, contexto, fonte e receptor. 

Para isso, optou-se por realizar um estudo de caso, contando com uma empresa p-

KIBS de prestação de serviço em consultoria em vendas, a SalesTalent, e um cliente retratado 

por uma multinacional do setor de tecnologia da informação, empresa ABC. A interface ao 

longo dos dois projetos ocorreu entre a gerente de marketing de produtos da empresa ABC e a 

gerente de consultoria da SalesTalent, responsável por estes projetos. 

O estudo foi feito analisando a prestação de serviço em dois projetos, voltados para 

atender uma necessidade de negócios e uma oportunidade clara de mercado identificada pela 

empresa ABC.  

Deve-se ressaltar a necessidade do uso de dois projetos para verificar não só a 

ocorrência da fase de feedback como também sua aplicação nos projetos da consultoria bem 

como na sua base de conhecimentos. Assim, não seria possível ver sua aplicabilidade em 

apenas um projeto, foram necessários dois serviços prestados. Na visão do cliente não foram 

dois projetos, apesar de serem contratados de forma separada, ele entende que foi uma 

evolução, uma continuidade, como se o primeiro fosse apenas um piloto. 

O serviço prestado no primeiro projeto visava aumentar a venda de um produto de 

colaboração, e uma gama de outros produtos de produtividade no segundo projeto, ofertados 

por uma série de parceiros da empresa ABC.  

Com base na realização das entrevistas e análise da literatura, foi possível elaborar o 

template final do estudo com as seguintes considerações, referentes a: i) modelo de 

transferência do conhecimento; ii) tipo de transferência do conhecimento; iii) etapas de 

transferência do conhecimento; iv) barreiras da transferência do conhecimento. 

A elaboração de um template final originado com base nos códigos presentes nas 

transcrições das entrevistas facilitou a análise e o entendimento sobre o tema, principalmente 

no cruzamento entre a teoria e a prática. Adicionalmente foi um instrumento que possibilitou 

organizar as idéias para entender o processo como um todo, tanto a prestação de serviço 

quanto a tranaferência do conhecimento com suas etapas e barreiras.  
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À medida que for complementado com outros casos e modelos, tipos e etapas de 

transferência poderá se tornar um modelo universal para a literatura de transferência do 

conhecimento, englobado os principais cenários que podem ocorrer. No momento ele está 

direcionado para estudos com modelo colaborativo, tipo estratégico e serial, além das etapas 

descritas na literatura. 

i) Modelo de Transferência do Conhecimento: Os projetos foram marcados pelo 

trabalho em conjunto das empresas, seja nos ajustes realizados no desenho do modelo 

(planejamento) que foi trazido pela SalesTalent e adaptado pela empresa ABC com base nas 

especificidades da empresa e da iniciativa, seja na implementação (execução) em conjunto 

dos projetos, principalmente na evolução do primeiro para o segundo projeto, onde houve 

ainda mais interação, suporte e colaboração; e pelos inúmeros e constantes feedbacks 

fornecidos pela empresa ABC ao longo do projeto, os quais foram importantes para ajustar o 

rumo do projeto em alguns momentos, inclusive pelo próprio cliente. 

Dessa forma, pela próxima participação nas ações de planejamento e execução que a 

empresa ABC realizou no projeto junto à SalesTalent, pode-se afirmar que o conhecimento 

fluiu nos dois sentidos, de forma contínua e progressiva, tornando o processo de troca ainda 

mais importante para ambos, e ratificando a presença do modelo colaborativo, conforme a 

visão de  Faye, Lortie e Desmarais (2008). 

Em alguns casos tem-se a percepção que na prestação de serviço caso a empresa 

transfira todo o seu conhecimento perderá sua posição diferenciada na relação com o cliente e 

que este não precisará mais contrata-la, pois já adquiriu sua base de conhecimento. A situação 

encontrada foi exatamente o contrário, à medida que ocorria a interação era possível a troca 

mútua de conhecimento, possibilitando que ambas empresas aumentassem sua base de 

conhecimento e aprendessem com a outra. Assim, o conhecimento não é um bem finito que se 

usado na sua amplitude máxima poderá ser esgotado, em projetos de prestação de serviço de 

uma p-KIBS o conhecimento foi ampliado pela troca constante no modelo colaborativo, sendo 

um bem que se renova com o uso. 

ii) Tipo de Transferência do Conhecimento: A análise do tipo de transferência do 

conhecimento foi feita levando em conta as características dos dois distintos tipos de serviços 

prestados nos dois projetos, identificados pelo cliente: desenho do modelo (planejamento) 

trazido pela consultoria e na execução do conteúdo. 

O tipo de transferência do conhecimento, proposto por Dixon (2000), está baseado em 

quatro aspectos: tipo de conhecimento, contexto, frequência de uso e relevância do uso. 
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Com relação ao desenho do modelo, o cliente afirmou que foi o principal do projeto, 

de natureza primordialmente tácita, criado pela base de conhecimento pessoal prévio da 

consultoria, de difícil treinamento e, conforme relatado pelo cliente, impossível de replicar 

100%, pois necessita de competências que não consegue identificar (competência ―X‖). Sem 

data de validade, podendo ser utilizado sempre, atemporal e de relevância fundamental.  

Já o conteúdo tem natureza essencialmente explícita, presente em documentos, 

templates, processos e artefatos. Sua utilização é dependente de um discurso de negócio que 

deve estar vigente e atualizado, tem como benefício poder ser aplicado em outras linhas de 

produto, proporcionado escalabilidade para os parceiros.  

Dessa forma, fazendo o cruzamento entre estas variáveis (tipo de conhecimento, 

contexto, frequência de uso e relevância do uso) conclui-se, baseado em Dixon (2000), que 

existem dois tipos de transferência do conhecimento presentes no estudo: o tipo serial, 

referente ao desenho do modelo, e o tipo especializada, referente ao conteúdo (execução). 

iii) Etapas da Transferência do Conhecimento: Foi constatada muita similaridade 

entre a visão dos autores de transferência do conhecimento (SZULANSKI, 1996; KWAN, 

CHEUNG, 2006; GILBERT, CORD-HAYES, 1996; ENGLISH, BAKER, 1996; 

LIYANAGE, LI, BALLAL, 2008) e os achados deste estudo. 

A motivação e iniciação tiveram origem em desafio de negócios e uma oportunidade 

clara que não poderia ser atendida somente pela empresa ABC, pois esta não tinha os recursos 

humanos nem o conhecimento específico necessários.  

Assim, a interface optou por buscar referências internas de empresas externas que 

pudessem prestar esse serviço, com base em casos de sucesso executados em outras áreas, na 

etapa de conscientização. 

Identificada, a SalesTalent foi chamada para receber o briefing do projeto. Mesmo 

atuando de forma reativa na identificação da necessidade, conseguiu entender com agilidade a 

demanda e propor uma oferta.  

Depois disso foi feita a equiparação, onde a empresa ABC queria ver se a SalesTalent 

―abraçaria sua causa‖ com flexibilidade, disponibilidade e comprometimento. Em 

contrapartida, a SalesTalent procurou verificar se o projeto era relevante, a interface era ágil e 

se existia um patrocinador forte. 

A implementação e aplicação foi realizada com rapidez, levando em conta a 

complexidade do projeto, as pessoas envolvidas e a dificuldade apresentada pelos parceiros. A 
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empresa ABC necessitou de suporte, principalmente no segundo projeto e a SalesTalent 

relatou a dificuldade dos parceiros na aplicação devido à complexidade do serviço. 

A integração e retenção foi, certamente, a mais falha etapa do processo. Era 

necessário, segundo a empresa ABC, compartilhar mais e absorver melhor o conhecimento, 

principalmente por parte dos parceiros. Pouco foi documentado, existem dúvidas quanto à 

absorção e o conhecimento foi retido praticamente só na área demandante do projeto, e não 

em toda a empesa. 

Mesmo não sendo feito de forma estruturada, foram realizados inúmeros feedback, a 

maior parte informal, pela empresa ABC no dia a dia do projeto. Os feedbacks úteis foram 

devidamente aplicados no projeto. A SalesTalent mostrou possuir um processo que visa a 

replicabilidade coletando os feedbacks, processando-os e aplicando-os à sua base de 

conhecimento, para serem ofertados em novos serviços, funcionando como uma capabilidade 

dinâmica da empresa para se manter atualizada (TEECE et al., 1997; NELSON; WINTER, 

1982; ZOLLO; WINTER, 2002).  

Dessa forma, pode-se concluir que ocorreu a transferência do conhecimento, pois 

todas as etapas da transferência do conhecimento, descritas na literatura, foram identificadas 

no projeto: algumas em menor grau, como no caso da integração e retenção; outras não 

estruturadas, como o feedback; outras bem detalhadas, como a equipação. A correta aplicação 

e utilização das etapas torna-se cada vez mais importante para uma p-KIBS, visto o que 

afirmam Muller e Zenker (2001), que o atributo mais importante das p-KIBS refere-se à 

transferência de conhecimento. 

Realizada a análise do processo de prestação de serviço de Gradrey e Gallouj (1998), 

percebeu-se que a prestação de serviço escontrada no estudo estava baseada em alta 

intensidade de interação (sparring) e implementação em conjunto, características do modelo 

de doutores em gerenciamento, maior força que uma consultoria pode ter na total 

corresponsabilidade pelo sucesso do projeto e coliderança de todas as ações.  

Dessa forma, fazendo o cruzamento com as etapas da transferência do conhecimento, 

pode-se conluir que ambos os processos têm grandes similaridades. Entretanto, o processo de 

transferência do conhecimento é mais amplo do que a prestação de serviço, pois envolve 

atividades realizadas antes do projeto, como a motivação e iniciação, que é a descoberta da 

necessidade pelo cliente e o depois do projeto, o feedback, a retroalimentação do 

conhecimento da consultoria. 
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iv) Barreiras da Transferência do Conhecimento: Identificou-se no estudo que as 

barreiras de conhecimento encontradas foram: ambiguidade causal, devido ao fato de que 

nem a empresa ABC nem os parceiros conseguiriam replicar o conhecimento, sozinhos, pela 

incompreensão dos fatores que compõem o serviço (competência ―X‖, afirmada pela empresa 

ABC), bem como devido à complexidade e necessidade de um treinamento Train-The-

Trainners. Esta barreira reforçou a ocorrência das barreiras de estrutura e burocracia, que 

impactaram no tempo e esforço. 

A outra barreira de conhecimento presente foi o unproveness, percebido no estudo 

pela necessidade de alinhamentos constantes com outras áreas da empresa que não estavam 

confortáveis com o novo projeto, para prover mais segurança deste último, segundo a empresa 

ABC. Esta barreira potencializou o impacto das barreiras de falta de capacidade de absorção e 

incapacidade de retenção. 

Com relação às barreiras de contexto, a estrutura rígida e a burocracia da empresa 

ABC dificultaram o andamento do projeto, e somente foi superado devido ao projeto ter um 

patrocinador forte na empresa, segundo a empresa ABC.  

Nas barreiras de fonte, o tempo e esforço adicional de alinhamento para superar a 

burocracia teve baixo impacto. Ainda assim foi necessário realizar pequenos ajustes no 

escopo e cronograma do projeto. 

As maiores barreiras encontradas no estudo foram com relação ao receptor, não à 

interface, mas aos parceiros que demonstraram falta de capacidade de absorção do conteúdo, 

deixando a sensação clara, para o cliente, de que ainda existe muito espaço para compartilhar 

este conhecimento. 

Adicionalmente foi percebida a falta de capacidade de retenção, pela dificuldade de 

transformar o conhecimento em rotinas para, no futuro, ser institucionalizado. Dessa forma, 

constatou-se que somente foi retido na área demandante, principalmente pela falta de 

documentação e compartilhamento entre outras áreas da empresa e dos parceiros. 

A capacidade de absorção e retenção mostou-se dependente do modelo de 

transferência do conhecimento. Percebeu-se neste estudo que como o modelo era colaborativo 

necessitava de mais participação ativa do receptor, que em alguns momentos se tornava a 

fonte do conhecimento, fazendo com que ambos devessem absover o conhecimento 

transferido pelo outro para aumentar sua base de conhecimento. Entretanto, pela 

complexidade do tipo de conhecimento que se fez mais presente, tácito, a absorção não foi tão 

efetiva quanto haveria potencial. 
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Conclui-se que as barreiras de contexto e fonte tiveram pouco impacto no projeto, e as 

barreiras de conhecimento (ambiguidade causal e unproveness) e receptor (incapacidade de 

retenção) tiveram maior impacto no projeto. O fator que minimizou a ocorrência de 

problemas de maior grau foi o sólido relacionamento interpessoal criado no projeto, relatado 

tanto pela empresa ABC quanto pela SalesTalent.  

Este relacionamento entre prestadores e usuários dos serviços é primordial, 

principalmente a cooperação entre cliente e p-KIBS na prestação dos serviços (GALLOUJ, 

WEINSTEIN, 1997; DUHAN et al., 2001). A base da ocorrência de um bom relacionamento 

entre as partes está analisada na etapa de equiparação, sendo traduzido como confiança mútua 

com o projeto, um dos fatores decisivos no relacionamento interpessoal que propiciou facilitar 

a resolução das principais barreiras. 

Gadrey e Gallouj (1998) afirmam que o cliente depende da p-KIBS para implementar 

a solução, e esta depende do cliente para expandir sua base de conhecimento. No caso do 

estudo, devido à baixa absorção, documentação e retenção, esse conhecimento não será 

institucionalizado na empresa ABC. Assim, a empresa ABC continuará dependente de 

consultorias para a implementação de futuros projetos, enquanto a SalesTalent se utilizou do 

projeto para aumentar sua base de conhecimento, de acordo com as etapas do processo 

evolucionário apresentados na Figura 8.  

Um dos achados mais importantes no estudo foi descobrir que o processo de prestação 

de serviços para uma p-KIBS é o meio por onde ocorre a transferência do conhecimento, que 

é a finalidade do projeto. Ou seja, a forma como que a p-KIBS utiliza para realizar a 

transferência do seu conhecimento se dá pelo processo de prestação de serviço, denominado 

de projeto, necessitando que ambos estejam integrados para ter maior efetividade da ação. 

Dessa forma, com fundamento em todas as descobertas realizadas neste estudo do 

modelo, tipo e etapas da transferência do conhecimento, nas diferenças do processo de 

prestação de serviço e na presença das barreiras de transferência, o autor propôs um modelo 

interpretativo amplo, que integra as etapas de transferência no processo de prestação do 

serviço, tendo como base a literatura que visa aperfeiçoar a abordagem e a interação com o 

cliente.  

O modelo se baseia na proposição de que, se realizado de forma eficiente, a empresa 

p-KIBS poderia ter maior controle sobre os processos para identificar mais rapidamente 

eventuais projetos, sem ter de esperar o processo normal de seleção de fornecedores. Além 

disso, poderia estar constantemente atualizando suas competências e ofertas, ampliando e 



    105 
 

atualizando a base de conhecimento da empresa, e prestando um serviço mais estruturado, que 

aumentaria a proximidade/relacionamento, eventualmente minimizando a ocorrência de 

barreiras. 

Este modelo só foi possível ser criado da análise e interpretação das etapas propostas 

pelos cinco autores de transferência do conhecimento. Somadas totalizaram viente e três 

etapas, o que dificultaria o entendimento da teoria e a comparação das entrevistas. Por isso, 

foram agrupadas em seis etapas (motivação e iniciação; conscientização; equiparação; 

implementação e aplicação; integração e retenção; feedback) levando em conta o seu objetivo. 

Somadas às fases do processo de prestação de serviço, surgiu o modelo interpretativo. Este 

modelo se caracteriza pela presença das fases de prestação de serviço no decorrer do projeto e 

as etapas da transferência no pré e pós-projeto, com o objetivo de ter uma visão ampla da 

prestação do serviço da p-KIBS do momento que o cliente tem uma motivação para buscar 

um objetivo à incorporação das práticas no seu processo, propiciando aumentar sua base de 

conhecimento. 
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8 APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro - SalesTalent 

1. Onde está localizado este conhecimento prestado na consultoria (pessoas, tecnologia, 

processos)? (Natureza do Conhecimento e Dificuldade de codificação) 

2. Como faz para ter diferencial visando ser escolhido pelo cliente para determinados 

serviços? (Conscientização e Assimetria de Informações) 

3. Que frequência de relacionamento mantém com o cliente? (Relacionamento 

Interpessoal) 

4. Qual processo a empresa segue na prestação de serviço? Identificar o problema, estudo do 

problema, parecer e implementação? 

5. Como identifica que o cliente tem uma necessidade de um projeto? (Conscientização) 

6. Como faz para identificar que o cliente está comprometido? (Equiparação) 

7. O cliente demonstra alguma restrição em receber o conhecimento durante o projeto? 

(Falta de motivação do receptor) 

8. A estrutura do cliente dificultou a implementação do serviço? (Estruturas e burocracia) 

9. O cliente costuma fornecer feedback sobre o projeto? Em qual momento do projeto? 

Como? (Feedback) 

10. O que sua empresa faz com o conhecimento que o cliente transmite durante o feedback? É 

aplicado em novos serviços ou nos processos da empresa? Como? (Feedback e 

Capabilidade Dinâmica) 

11. O cliente regularmente mede o desempenho da nova prática e corrige eventuais erros, 

após a implementação? (Falta de capacidade de retenção) 

12. Entende que, após transferir o conhecimento, o cliente está apto a replicar o conhecimento 

em novas situações, sem seu apoio? (Ambiguidade Causal) 

13. O cliente tem o conhecimento básico para absorver as novas informações? (Falta de 

capacidade de absorção) 
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14. Como você avalia a aplicação prática do novo conhecimento pelo cliente? 

(Implementação e Aplicação) 

15. O cliente costuma querer mudar o escopo do projeto fazendo com que este atrase ou que 

seja necessário mais esforço para entregar?  (Custo para o Emissor) 

16. Caso cometa algum erro no processo de prestação de serviço, como isso será visto pelo 

cliente? (Intolerância para Erros) 

17. Como você avalia o relacionamento com o cliente em termos de facilidade de troca de 

informações, especificações do trabalho? (Relacionamento Interpessoal) 

 

Roteiro - Empresa ABC 

1. Que tipo de serviço a consultoria prestou? (Natureza do Conhecimento) 

2. Qual o escopo da prestação do serviço: a empresa é chamada para realizar uma tarefa 

determinada, aconselha ao cliente que implemente sozinho ou implementa em conjunto 

com o cliente? 

3. Em que contexto/situação este conhecimento será utilizado? (Contexto) 

4. Com que frequência o conhecimento passado pela consultoria será utilizado? (Frequência 

de Contato) 

5. Qual a relevância deste conhecimento para o sucesso da sua iniciativa? (Relevância do 

Conhecimento) 

6. Como identifica uma necessidade, a ponto de contratar uma consultoria para apoiá-lo? 

(Motivação e Iniciação) 

7. Como identifica o melhor provedor de serviço para sua necessidade? (Conscientização) 

8. Como faz para identificar o comprometimento do prestador de serviço? (Equiparação) 

9. Como ocorre a aplicação do novo conhecimento na empresa? Em quanto tempo? 

(Implementação e Aplicação) 
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10. Você percebe que o prestador de serviço fornece todo conhecimento que possui durante a 

prestação de serviço, ou sente alguma restrição por parte dele? (Falta de Motivação da 

Fonte) 

11. Sua estrutura dificultou a implementação do conhecimento transferido? (Estruturas e 

burocracia) 

12. Você costuma fornecer feedback sobre o projeto? Em qual momento do projeto? Como? 

Você percebe que o prestador de serviço costuma aplicar suas recomendações em outros 

projetos? (Feedback) 

13. O conhecimento é compartilhado na empresa? Como passa a fazer parte dos processos da 

empresa? (Integração e Retenção) 

14. Você mede regularmente o desempenho da nova prática e corrige eventuais erros, após a 

implementação? (Falta de capacidade de rentenção) 

15. Você conseguiria replicar o conhecimento passado em novas situações, em novos 

cenários, sem o apoio da consultoria? Quais seriam os aspectos que facilitariam a 

replicação? (Ambiguidade Causal) 

16. Como você avalia o relacionamento com a consultoria em termos de facilidade de troca de 

informações, especificações do trabalho? (Relacionamento Interpessoal) 
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9 APÊNDICE B – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Quadro 15: Matriz de Amarração 
Problema de pesquisa: 

Como é o processo de transferência do conhecimento em projetos de consultoria. 

Objetivo geral: 

Descrever o processo de transferência do conhecimento em projetos de consultoria. 

Objetivos específicos Referencial Teórico Conceito Roteiro entrevistas 

1. Identificar o modelo, o 

tipo e as etapas da 

transferência do 

conhecimento no processo de 

prestação de serviços de p-

KIBS 

 

1.1 Faye, Lortie e Desmarais 

(2008); 

1.2 Dixon (2000); 

1.3 Gilbert e Cordy-Hayes 

(1996); Liyanage, Li, Elhag, 

Ballal (2008); Kwan e Cheung 

(2006); English e Baker (2006); 

Szulanski (1996) 

1.1.1 Modelos de Transferência 

do conhecimento 

1.2.1 Tipos de transferência 

1.3.1 Etapas do processo de 

transferência 

 

Perguntas p-KIBS 

1.2.1.1 Onde está localizado este conhecimento prestado na consultoria 

(pessoas, tecnologia, processos)?  

1.3.1.1 Como identifica que o cliente tem uma necessidade de um projeto?  

1.3.1.2 Qual o processo que a empresa segue na prestação de serviço? 

Identificar o problema, estudo do problema, parecer e implementação? 

1.3.1.3 Como faz para ter diferencial visando ser escolhido pelo cliente para 

determinados serviços?  

1.3.1.4 Como faz para identificar que o cliente está comprometido?  

1.3.1.5 Como você avalia a aplicação prática do novo conhecimento pelo 

cliente?  

1.3.1.6 O cliente costuma fornecer feedback sobre o projeto? Em que 

momento do projeto? Como?   

1.3.1.7 O que sua empresa faz com o conhecimento que o cliente transmite 

durante o feedback? É aplicado em novos serviços ou nos processos da 

empresa? Como?  

 

Perguntas cliente 

1.1.1.1 Qual o escopo da prestação do serviço: a empresa é chamada para 

realizar uma tarefa determinada, aconselha ao cliente que implemente 

sozinho ou implementa em conjunto com o cliente? 

1.2.1.1 Que tipo de serviço a consultoria prestou? 

1.2.1.2 Em que contexto/situação este conhecimento será utilizado? 

1.2.1.3 Com que frequência o conhecimento passado pela consultoria será 

utilizado? 

1.2.1.4 Qual a relevância deste conhecimento para o sucesso da sua 

iniciativa? 
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1.3.1.1 Como identifica uma necessidade a ponto de contratar uma 

consultoria para apoiá-lo?  

1.3.1.2 Como identifica o melhor provedor de serviço para sua necessidade?  

1.3.1.3 Como faz para identificar o comprometimento do prestador de 

serviço?  

1.3.1.4 Como ocorre a aplicação do novo conhecimento na empresa? Em 

quanto tempo?   

1.3.1.5 O conhecimento é compartilhado na empresa? Como passa a fazer 

parte dos processos da empresa?  

1.3.1.6 Você costuma fornecer feedback sobre o projeto? Em que momento 

do projeto? Como? Você percebe que o prestador de serviço costuma aplicar 

suas recomendações em outros projetos?  

2. Identificar eventuais 

barreiras de transferência do 

conhecimento referente ao 

conhecimento, contexto, 

fonte e receptor 

 

2.1  Szulanski (1996);  

Lippman; Rumelt (1982); 

Davenport, Prusak (2000); Tsai 

(2001); O‘Dell (1998);Argote 

(1999), Kalling (2003), 

Hedlund, Zlander (1993) 

2.1.1 Conhecimento 

2.1.2 Contexto 

2.1.3 Fonte 

2.1.4 Receptor 

Perguntas p-KIBS 

2.1.1.1 Entende que, após transferir o conhecimento, o cliente está apto a 

replicar o conhecimento em novas situações sem seu apoio?  

2.1.2.1 Como você avalia o relacionamento com o cliente em termos de 

facilidade de troca de informações, especificações do trabalho?  

2.1.2.2 Que frequência de relacionamento mantém com o cliente?  

2.1.2.3 A estrutura do cliente dificultou a implementação do serviço?  

2.1.2.4 Caso cometa algum erro no processo de prestação de serviço, como 

isso será visto pelo cliente? 

2.1.3.1 O cliente costuma querer mudar o escopo do projeto, fazendo com 

que este atrase ou que seja necessário mais esforço para entregar? 

2.1.4.1 O cliente demonstra alguma restrição em receber o conhecimento 

durante o projeto?  

2.1.4.2 O cliente tem o conhecimento básico para absorver as novas 

informações?  

2.1.4.3 O cliente mede regularmente o desempenho da nova prática e corrige 

eventuais erros, após a implementação?  

 

Perguntas cliente 

2.1.1.1 Você conseguiria replicar o conhecimento passado em novas 

situações, em novos cenários, sem o apoio da consultoria? Quais seriam os 

aspectos que facilitariam a replicação?  

2.1.2.1 Como você avalia o relacionamento com a consultoria em termos de 

facilidade de troca de informações, especificações do trabalho?  
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2.1.2.2 Sua estrutura dificultou a implementação do conhecimento 

transferido?  

2.1.3.1 Você percebe que o prestador de serviço fornece todo conhecimento 

que possui durante a prestação de serviço, ou sente alguma restrição por 

parte dele?  

2.1.4.1 Você mede regularmente o desempenho da nova prática e corrige 

eventuais erros, após a implementação?  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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10  APÊNDICE C – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E CÓDIGOS DO TEMPLATE 

Quadro 16: Códigos baseados na entrevista 

Grupo Categoria 
Fala: Empresa ABC 

Código: Empresa 

ABC Fala: SalesTalent 

Código: 

SalesTalent 

Modelo de 

Transferên-

cia 

Colabora-

tivo 

―A ideia é implementar em conjunto.‖ (Empresa ABC) 

Implementação em 

Conjunto 

 ―No primeiro projeto a aplicação ficou mais a cargo da 

consultoria. Logo, o cliente deveria apenas realizar algumas 

atividades como alinhamento interno, seleção dos parceiros, 

gestão do parceiro. Já no segundo projeto, a consultoria tinha a 

função de ajustar o modelo, criar materiais e suportar a 

iniciativa, e o cliente ficou com a responsabilidade de geração 

de demanda, gestão das oportunidades e gestão dos parceiros.‖ 

(SalesTalent) - 

―O primeiro grande serviço foi o modelo em si. A 

consultoria já trouxe o modelo desenhado e aí trabalhamos 

conjuntamente, de forma a ajustar o modelo junto aos 

processos da empresa, mais as demandas da iniciativa.‖ 

(Empresa ABC) 

Ajuste conjunto do 

modelo 

―Temos o seguinte processo na empresa, a busca pela 

replicabilidade e aplicabilidade em novas empresas. Caso seja 

constatado algo no projeto que pode ser replicado e aplicado em 

novos projetos, o fazemos, e isso ocorreu no projeto com relação 

ao modelo de geração de demanda.‖ (SalesTalent) 

Uso Futuro 

da 

Informação 

―O meu sentimento com relação aos feedbacks que eu dei 

nesse projeto, é de que eles aconteceram muito mais no dia 

a dia, as coisas iam acontecendo, íamos ajustando de 

forma bastente informal e resolvíamos.‖ (Empresa ABC) 

Feedbacks no dia a 

dia 

―Já no segundo projeto, o cliente ficou com a responsabilidade 

de geração de demanda, gestão das oportunidades e gestão dos 

parceiros. Assim, o suporte da consultoria teve de ser mais 

próximo para garantir o sucesso‖. (SalesTalent) 

Suporte 

mais 

próximo 

―No meio do nosso projeto percebemos que, se não 

tivéssemos o engajamento de algumas pessoas importantes 

que faziam o engajamento com os parceiros, não 

conseguiríamos mover nada. E a partir do momento que se 

identifica isso, eles são incluídos no projeto e se encontra 

uma forma de fazer sem alterar muito o rumo inicial‖. 

(Empresa ABC) - 

―Todos os erros identificados eram posicionados pelo cliente e 

rapidamente corrigidos.‖ (SalesTalent) 

Participação 

e Correção 

 ―Caso precise, corrijo o rumo, claro‖ (Empresa ABC) Correção de rumo - - 
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Tipo de 

Transferên-

cia 

Tipo de 

Conheci-

mento 

―O primeiro grande serviço foi o modelo em si. A 

consultoria já trouxe o modelo desenhado e aí trabalhamos 

conjuntamente, de forma a ajustar o modelo junto aos 

processos da empresa mais as demandas da iniciativa. O 

segundo foi de fato implementar tudo aquilo que foi 

desenhado, do ponto de vista logístico, de conteúdo, do 

ponto de vista de acompanhamento.‖ (Empresa ABC) 

(Tácito) Modelo 

trazido pela 

Consultoria 

(Explícito) 

Implementação 

Documentos e 

Processos 

―A empresa dispõe de uma série de templates de consultoria e de 

alguns processos para acelerar a entrega, mas caso as pessoas 

não tenham uma base sólida, não conseguirão tirar proveito da 

tecnologia nem dos processos de entrega.‖ (SalesTalent) 

Base Sólida 

nas Pessoas 

―Acho que não conseguiria replicar 100% o conhecimento 

passado sem o apoio da consultoria‖ (Empresa ABC) 

Impossibilidade de 

replicar 100% 

―O conhecimento prévio do cliente, por ser gerente de marketing 

ou por ter estudo sobre o tema, era muito amplo. Isso facilitou a 

fluência no tema, cortando inúmeras etapas de conversa básica‖. 

(SalesTalent) 

Conhecime

nto Prévio 

―Parte do projeto era a entrega de alguns treinamentos 

especificos, treinamentos que necessitavam de 

compatências ―X‖. (Empresa ABC) 

Necessidade da 

competência ―X‖ 

 ―Dificilmente conseguirá, pela complexidade da prestação do 

serviço.‖ (SalesTalent) 

Complexida

de do 

Serviço 

―Eu acho que chego ao nível de dizer que, para 

desenvolver um projeto como esse, é importante ter este 

tipo de treinamento, mas de fato passar o conhecimento 

daquele treinamento, não.‖ (Empresa ABC) 

Dificuldade para 

Treinar 

―Tirando a pessoa de contato, que teve pouca dificuldade, todos 

os outros envolvidos tiveram muita dificuldade, principalmente 

os parceiros que deveriam visitar as contas geradas com o 

conhecimento da abordagem.‖ (SalesTalent) 

Dificuldade 

de entender 

e aplicar 

―Eu acho que a parte da inteligência que a empresa trouxe 

do modelo é mais importante que a do conteúdo em si.‖ 

(Empresa ABC) 

Modelo - 

Inteligência 

 ―A empresa dispõe de uma série de templates de consultoria e 

de alguns processos para acelerar a entrega‖ (SalesTalent) 

Templates e 

Processo 

―O projeto não ficou documentado em nenhum lugar. Quer 

dizer, ficou documentado nos nossos reports do projeto. 

Os pontos fracos, fortes e algumas oportunidades foram 

identificadas no próprio report do projeto.‖ (Empresa 

ABC) 

Não ficou 

documento   

 ―Foram criados uma série de outros artefatos, outros 

menores processos para viabilizar.‖ (Empresa ABC) 

Artefatos 

(Explícito) - - 

―Sem o conhecimento do modelo não seria possível fazer 

o projeto, pois o principal é o modelo em si. Com relação 

ao conteúdo, teriam outras formas de fazer, diferente do 

que foi feito, para passar o mesmo conteúdo.‖ (Empresa 

ABC) 

Modelo Principal, 

Conteúdo 

Secundário - - 

―Eu acho que a parte da inteligência que a empresa trouxe 

do modelo é mais importante que a do conteúdo em si.‖ 

(Empresa ABC) - - - 
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―A partir do momento em que você usa uma ideia como a 

que começou no primeiro projeto, e evolui para algo 

similar usando alguns processos já existentes, com 

processos mais formais e etc., é uma evidência forte que 

este conhecimento passa a fazer parte dos processos da 

empresa.‖ (Empresa ABC) - - - 

Contexto 

 ―Com relação ao modelo, poderia ser aplicado em outra 

linha de produtos. Nesse segundo projeto, estamos usando 

aquele modelo anterior para ver como a gente faz, usando 

melhor os recursos internos, algo similar.‖ (Empresa 

ABC) 

Modelo aplicação 

em outras linhas - - 

―Do ponto de vista do conhecimento a ser transferido 

(conteúdo), eu acho que é completamente replicável para 

outros produtos, e é utilizado na hora que consegue ter, no 

caso do nosso projeto, os parceiros de negócios recebendo 

bem e conseguindo escalar.‖ (Empresa ABC) - - - 

―Não sou mais a empresa ABC falando; sou eu, meu 

parceiro ‗A‘, meu parceiro ‗B‘, meu parceiro ‗C‘, com 

aquele mesmo conhecimento.‖ (Empresa ABC) 

Conteúdo - 

Escalabilidade para 

Parceiros - - 

Frequência 

―Enquanto o produto estiver existente, enquanto o discurso 

de negócios que está por trás do produto estiver existente, 

este conhecimento é válido. A partir do momento que 

existe uma evolução do discurso, do produto ou do 

benefício de negócio dele, e não há uma continuidade, 

aquele discurso morre.‖ (Empresa ABC) 

Discurso de 

negócios válido, 

conteúdo válido - - 

―O segundo projeto de produtividade, eu acho que não 

consideraria um segundo projeto, mas uma evolução. 

Conseguimos alguns objetivos no primeiro projeto, com 

alguns aprendizados. A gente mudou um pouco de escopo 

e estamos evoluindo isso para um novo projeto. Para mim, 

vejo quase como se fosse uma continuidade daquilo, com 

outro enfoque, mas uma continuidade.‖ (Empresa ABC) 

Evolução e 

Continuidade - - 

―Agora, do modelo, acho que ele é atemporal, pode ser 

usado quantas vezes quiser.‖ (Empresa ABC) Modelo Atemporal - - 

Relevância 

de Uso 

―Sem o conhecimento do modelo não seria possível fazer 

o projeto, pois o principal é o modelo em si.‖ (Empresa 

ABC) 

Modelo  -

Fundamental - - 
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―Com relação ao conteúdo, teriam outras formas de fazer, 

diferente do que foi feito, para passar o mesmo conteúdo. 

Eu acho que a parte da inteligência que a empresa trouxe 

do modelo é mais importante que a do conteúdo em si.‖ 

(Empresa ABC) Conteúdo - Suporte - - 

Etapas 

Motivação e 

Iniciação 

―A necessidade surge por meio de uma 

oportunidade/desafio de negócios. Um desafio de negócios 

e uma oportunidade clara.‖ (Empresa ABC) 

Desafio de 

negócios e 

oportunidade clara - - 

―Tinha uma idéia do que precisava ser feito, mas não tinha 

internamente o braço e parte do conhecimento para 

desenhar e fazer acontecer. É a partir daí que você vai 

buscar um parceiro externo.‖ (Empresa ABC) 

 Falta de braço e 

conhecimento - - 

Conscienti-

zação 

―Deu-se por meio de casos de sucesso (referências). Acho 

que foi o principal, sabia que existia, já havia sido feito 

esse trabalho de alguma forma em específico.‖ (Empresa 

ABC) 

Casos de Sucesso 

Interno 

―Na maior parte dos casos temos que fazer (identificar a 

necessidade) de forma proativa, mas no primeiro projeto 

fizemos de forma reativa. O importante foi entender de forma 

ágil o que ele precisava e posicionar a oferta com o que ele 

pediu e o que não pediu, que fosse tão importante quanto‖. 

(SalesTalent) 

Reativo – 

Entendimen

to ágil da 

demanda 

- - 

 ―Como prestamos serviços, existem milhares de concorrentes, 

desde grandes multinacionais até empresas de apenas um 

funcionário. O segredo é foco naquilo que você faz bem (missão 

da empresa) e no mercado onde você é especialista, no nosso 

caso T.I.‖ (SalesTalent) 

Foco na 

Missão e no 

Mercado de 

Atuação 

Equiparação 

―Primeiro, o quanto que você sente que este fornecedor 

abraçou a sua causa, entendeu o seu projeto, entendeu a 

sua dor, está indo buscar ações para te ajudar a endereçar, 

tem disponibilidade, cumpre com os prazos, cumpre com 

os acordos.‖ (Empresa ABC) 

Abraçou a causa do 

cliente 

―Em linhas gerais de três formas: se existe um patrocinador que 

banca o projeto, se o projeto é importante a ponto de não ser 

subpriorizado e se o ponto de contato na empresa é ágil 

suficiente para acompanhar o ritmo da consultoria. Aparecerão 

imprevistos e conflitos de alinhamento no projeto e, caso não 

haja alguém determinado para enfrentar estes pontos e recolocar 

o projeto no trilho, ele pode certamente parar. A relevância do 

projeto determina se ele continuará até o final; caso não seja 

foco da empresa ou da área, ele pode parar por não ser a 

prioridade naquele momento. A agilidade do contratante, 

principalmente no planejamento, é necessária para fazer com 

que a empresa entenda o projeto e se comprometa com ele. Caso 

a interface no cliente não seja ágil suficiente, as pessoas podem 

se desinteressar pelo projeto ou deixar o prazo de relevância do 

tema passar.‖ (SalesTalent) 

Relevância 

do Projeto, 

Agilidade 

do 

Contratante, 

Patrocinado

r 
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 ―Dizer se um fornecedor foi bom ou não, é que o básico 

esteja cunprido. Dizer se um fornecedor foi excelente é se, 

a partir daquilo, você vê abertura para melhorar e um 

pouco de flexibilidade para lidar com aqueles imprevistos 

que a gente vê no meio do caminho.‖ (Empresa ABC) 

Flexibilidade para 

imprevistos 

 ―Em diversos momentos os lados tiveram de ceder e se ajustar, 

mas isso foi um ganho para ambas as partes, e possibilitou que 

eventuais dificuldades, que poderiam ser problemas em outros 

projetos, fossem resolvidas com tranquilidade e sem nenhum 

stress.‖ (SalesTalent) 

 Ambos 

devem 

ceder 

―Avalio o relacionamento com a consultoria durante todo 

o projeto como muito bom. Isso é facilitado pelo nível das 

pessoas com que se está relacionando, disponibilidade, 

comprometimento e esse tipo de coisas.‖ (Empresa ABC) 

Nivel das Pessoas, 

disponibilidade e 

comprometimento - - 

Implementa-

ção e 

aplicação 

―Dentro do modelo desenhado e da forma como a gente 

fez, as pessoas que a gente envolveu, o tipo de interação 

que acabamos fazendo, acho que conseguimos transferir 

rápido. Do dia em que se inicia o projeto, a hora que 

começa de fato a transferir o conhecimento e colher o 

resultado, foi de 1,5 mês a 2 meses.‖ (Empresa ABC) 

Resultado rápido x 

Complexidade 

Engajamento e 

Interação 

―No primeiro projeto a aplicação ficou mais a cargo da 

consultoria. Logo, o cliente deveria apenas realizar algumas 

atividades como alinhamento interno, seleção dos parceiros, 

gestão do parceiro. As atividades como geração de demanda, 

capacitação, criação dos processos, gestão dos parceiros e das 

oportunidades, ficou a cargo da consultoria. Já no segundo 

projeto, a consultoria tinha a função de ajustar o modelo, criar 

materiais e suportar a iniciativa, e o cliente ficou com a 

responsabilidade de geração de demanda, gestão das 

oportunidades e gestão dos parceiros. Assim, o suporte da 

consultoria teve de ser mais próximo para garantir o sucesso, 

mesmo que esse não fosse o foco.‖ (SalesTalent) 

Aplicação e 

Suporte da 

consultoria 

- - 

 ―Tirando a pessoa de contato, que teve pouca dificuldade, todos 

os outros envolvidos tiveram muita dificuldade, principalmente 

os parceiros que deveriam visitar as contas geradas com o 

conhecimento da abordagem. Isso se deve à complexidade do 

serviço prestado e às inúmeras atividades que precisavam ser 

feitas.‖ (SalesTalent) 

Complexida

de e 

Dificuldade 

(Parceiros) 

Integração e 

retenção  

―Compartilhado foi, não em larga escala. Foi 

compartilhado com as pessoas envolvidas, mas não sei 

quanto o conhecimento foi absorvido. Acho que tem 

espaço para compartilhar mais e absorver melhor.‖ 

(Empresa ABC) 

Compartilhar mais 

e absorver melhor 

―Vale ressaltar que o cliente não demonstrou nenhum interesse 

— nem antes, durante ou após o projeto — de aplicar este 

conhecimento sem ajuda da consultoria.‖ (SalesTalent) 

 - 

―O projeto não ficou documento em nenhum lugar. Quer 

dizer ficou documentado nos nossos reports do projeto. Os 

pontos fracos, fortes e algumas oportunidades foram 

identificadas no próprio report do projeto.‖ (Empresa 

ABC) 

Documentado 

apenas em reports - - 
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 ―A partir do momento em que se usa uma ideia que 

começou no primeiro projeto, e evolui para algo similar 

usando um processo que já existe na empresa, processos 

mais formais, eu acho que é uma evidência forte disso.‖ 

(Empresa ABC) 

Retenção na área 

demandante 

- - 

Feedback 

 ―O meu sentimento com relação aos feedbacks que eu dei 

nesse projeto é de que eles aconteceram muito mais no dia 

a dia. As coisas iam acontecendo, íamos ajustando de 

forma bastente informal e resolvíamos. Tivemos alguns 

check points em reuniões que fizemos, onde pontuamos o 

que poderia melhorar, principalmente do ponto de vista de 

reports. Aí acho que foram mais formais.‖ (Empresa ABC) 

Dia a dia - 

Informal 

Reuniões de 

CheckPoint – 

Formal 

―Aproximadamente semanal, ou nos falávamos por telefone, ou 

trocávamos e-mails.‖ (SalesTalent) 

Interação 

Semanal 

―Acredito que a consultoria aplicou todas as 

recomendações que foram passadas.‖ (Empresa ABC) 

Aplicados no 

projeto 

―O cliente forneceu inúmeros feedbacks, alguns não muito úteis, 

mas a maior parte importante para o sucesso do projeto, e fazia 

isso constantemente ao longo dos meses de projeto, seja em 

reuniões, seja por telefone ou e-mail.‖ (SalesTalent) 

Inúmeros 

feedbacks 

―Nesse segundo projeto estamos usando aquele modelo 

anterior para ver como a gente faz, usando melhor os 

recursos internos, algo similar. Pega o que aconteceu, vê 

os resultados, entende os pontos fortes, os pontos fracos e 

otimiza.‖ (Empresa ABC) 

Evolução do 

modelo no segundo 

projeto 

 ―Em alguns casos, os parceiros que não tiveram o 

comprometimento esperado posicionavam ao seu gerente de 

canais que a consultoria não estava sendo efetiva, dando o 

feedback que o projeto estava em desconformidade com o 

acordado. Para resolver estas questões era necessário rever tudo 

que estava acontecendo, checar todas as atividades realizadas, 

para descobrir que a informação do parceiro não era condizente 

com a realidade. Logo, o feedback apenas havia atrasado a 

execução e não acrescentava nada ao projeto; logo, era 

desconsiderado.‖ (SalesTalent) 

Improdutiv

os - 

Descartados 

- - 

―Quando o parceiro relatava a necessidade de um cliente, 

solicitando que fosse feito um alinhamento no discurso para que 

a aplicação fosse mais efetiva.‖ (SalesTalent) 

Úteis -

Aplicados 

no projeto 

- - 

―Temos o seguinte processo na empresa: a busca pela 

replicabilidade e aplicabilidade em novas empresas. Caso seja 

constatado algo no projeto que pode ser replicado e aplicado em 

novos projetos, o fazemos, e isso ocorreu no projeto com relação 

ao modelo de geração de demanda.‖ (SalesTalent) 

Replicabilid

ade na 

consultoria 

- - 

―Em alguns casos, os parceiros que não tiveram o 

comprometimento esperado posicionavam ao seu gerente de 

canais que a consultoria não estava sendo efetiva.‖ (SalesTalent) - 
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Barreiras 

Conhecimen

-to 

―Se dentro do próprio projeto tivesse uma intenção de 

continuidade, sem o uso da consultoria, deveria ter um 

pedaço de Train The Trainners e um pedaço de 

capacitação para replicação daquilo.‖ (Empresa ABC) 

Train The 

Trainners 

―Dificilmente conseguirá, pela complexidade da prestação do 

serviço.‖ (SalesTalent) 

Complexida

de do 

serviço 

―Acho que não conseguiria replicar 100% do 

conhecimento passado sem o apoio da consultoria, porque, 

como eu disse, vejo a consultoria em dois momentos bem 

distintos: na hora de desenhar o projeto e depois, para 

executar. Um exemplo prático, os treinamentos. Parte do 

projeto era a entrega de alguns treinamentos específicos, 

treinamentos que necessitavam de competências ‗X‘. Eu 

acho que chego no nível de dizer que, para desenvolver 

um projeto como esse, é importante ter este tipo de 

treinamento; mas de fato passar o conhecimento daquele 

treinamento, não.‖ (Empresa ABC) 

Não conseguiria 

replicar 100%, 

necessidade da 

competencia ―X‖ 

―Vale ressaltar que o cliente não demonstrou nenhum interesse 

— nem antes, durante ou após o projeto — de aplicar este 

conhecimento sem ajuda da consultoria.‖ (SalesTalent) 

Suporte na 

aplicação 

―No meio do nosso projeto percebemos que, se não 

tivéssemos o engajamento de algumas pessoas importantes 

que faziam o engajamento com os parceiros, não 

conseguiríamos mover nada. E a partir do momento em 

que se identifica isso, eles são incluídos no projeto e se 

encontra uma forma de fazer sem alterar muito o rumo 

inicial. É uma forma de corrigir o erro.‖ (Empresa ABC) 

Prover Maior 

Segurança - - 

Contexto 

―Avalio o relacionamento como muito bom.‖ (Empresa 

ABC) 

Relacionamento 

muito bom 

 ―Foi um dos melhores clientes com que já trabalhei. O 

relacionamento foi ótimo, de confiança mútua em todo o 

projeto.‖ (SalesTalent) 

Confiança 

Mútua 

―Isso é facilitado pelo nível das pessoas com que se está 

relacionando. Acho o seguinte: o nível técnico e 

competências com que se está falando facilita muito. Uma 

postura transparente, profissional, também ajuda bastante, 

e ferramentas adequadas. Além disso, disponibilidade, 

comprometimento e esse tipo de coisas.‖ (Empresa ABC) 

Nível das Pessoas, 

disponibilidade e 

comprometimen-to 

―Em diversos momentos os lados tiveram de ceder e se ajustar. 

Mas isso foi um ganho para ambas as partes, e possibilitou que 

eventuais dificuldades, que poderiam ser problemas em outros 

projetos, fossem resolvidas com tranquilidade e sem nenhum 

stress.‖ (SalesTalent) 

Resolução 

de 

Problemas 

―Caso precise, corrijo o rumo, claro‖ (Empresa ABC) 

Tolerância para 

erros 

―O cliente não se incomodava com eventuais erros, desde que 

ele soubesse dos riscos que estávamos correndo. Era preferível 

pecar por excesso do que por falta.‖ (SalesTalent) 

Tolerância 

para Erros 

―A estrutura dificulta, porém no nosso caso tínhamos um 

patrocínio forte e uma justificativa de negócios que 

minimizaram o impacto dos processos na implementação 

do projeto; mas, de fato, existe.‖ (Empresa ABC) 

Estrutura e 

Burocracia 

dificultam 

 ―Muito (dificultou), com as burocracias de uma empresa 

multinacional onde todos os envolvidos precisam estar de 

acordo com o projeto. Para isso, realizávamos inúmeras reuniões 

de alinhamento, sem contar o excesso de troca de e-mails, com 

Alto 

Impacto 
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pessoas que não estavam ao par da situação.‖ (SalesTalent) 

―É muito diferente conversar com quem sabe o que está 

falando, do que com uma pessoa que é apenas um HUB, 

uma pessoa mais operacional.‖ (Empresa ABC) 

Linguagem 

semelhante - - 

Fonte 

―Eu sinto que o prestador de serviço forneceu tudo que 

tinha (conhecimento).‖ (Empresa ABC) 

Forneceu o 

conhecimento 

―Foram poucas as alterações de escopo. Um dos pontos da 

metodologia é contar com estes pequenos desvios, pois se o 

cronograma é justo, normalmente seria impossível cumpri-lo. As 

alterações foram, principalmente, para realizar alinhamentos 

com outras áreas internas da empresa ABC.‖ (SalesTalent) 

Poucos 

ajustes no 

escopo e 

cronograma 

Receptor 

Compartilhado foi, não em larga escala. Foi compartilhado 

com as pessoas envolvidas, mas não sei quanto o 

conhecimento foi absorvido. Acho que tem espaço para 

compartilhar mais e absorver melhor.‖ (Empresa ABC) 

Pouco 

compartilhado e 

dúvidas na 

absorção 

―O cliente sempre teve muito interesse em aprender. Entretanto, 

o maior inimigo para isso era o pouco tempo que o cliente tinha, 

devido às suas outras atividades. Por isso, as ações deveriam 

sempre ter foco. Infelizmente não foi possível ensinar tudo o que 

poderia.‖ (SalesTalent) 

Interesse 

em 

aprender 

―A partir do momento em que você usa uma ideia como a 

que começou no primeiro projeto, e evolui para algo 

similar usando alguns processos já existentes, com 

processos mais formais e etc., é uma evidência forte que 

este conhecimento passa a fazer parte dos processos da 

empresa.‖ (Empresa ABC) 

Retido apenas na 

área demandante 

 ―O conhecimento prévio do cliente, por ser gerente de 

marketing ou por ter estudo sobre o tema, era muito amplo. Isso 

facilitou a fluência no tema, cortando inúmeras etapas de 

conversa básica.‖ (SalesTalent) 

Base de 

conhecimen

to amplo 

―O projeto não ficou documentado em nenhum lugar. Quer 

dizer, ficou documentado nos nossos reports do projeto.‖ 

(Empresa ABC) - 

―Durante o projeto, os resultados eram medidos à exaustão, mas 

depois que o projeto acabou, ninguém nunca mais quis saber de 

nenhum resultado.‖ (SalesTalent) 

Medição 

apenas 

durante o 

projeto 

―Durante o tempo de projeto a gente mediu; mas, depois, 

não‖ (Empresa ABC)  

Medição apenas 

durante o projeto   

- - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 


