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RESUMO 

 

A problemática desta pesquisa envolve a investigação do fator que complementa a  
adequação da transferência integral de rotinas organizacionais que embutem uma parcela de 
conhecimento tácito na replicação de um conjunto de atividades, relacionadas com a 
implantação de um escritório de serviços no espaço físico do cliente. A literatura pertinente ao 
tema estudado refere-se a rotinas organizacionais, conhecimento e transferência de 
conhecimentos. Esses conceitos teóricos são especificados neste projeto e permitem a 
elaboração de um roteiro visando à realização de um estudo de caráter qualitativo. O roteiro 
teve como base o modelo proposto por Szulanski (1996), no qual o autor analisa as barreiras 
internas de transferência de conhecimento dentro da firma, pontuando três fatores relevantes: 
capacidade de absorção do receptor, ambiguidade causal e árdua relação entre a fonte e o 
receptor do conhecimento. A importância do tema reside no fato de que os resultados da 
pesquisa servirão de apoio aos gestores que procuram criar réplicas de suas estruturas 
organizacionais em outros ambientes físicos, assim como registrar com qual intensidade as 
rotinas organizacionais podem representar soluções de sucesso para problemas particulares, 
tendo em vista que podem transferir componentes tácitos de conhecimento que sistemas 
formais, por sua vez, não conseguiriam capturar. O contexto selecionado para estudo foi a 
filial da empresa sueca fabricante de ferramentas de corte para usinagem, Sandvik do Brasil, 
instalada no espaço físico do cliente “A”, indústria alemã fabricante do setor automobilístico, 
localizada em Santo André, São Paulo. Os dados foram levantados por meio de entrevistas 
semiestruturadas e observações-participantes, levando em conta a unidade de análise, 
estrutura da Sandvik do Brasil instalada na indústria “A”.  
 

Palavras-chave: Conhecimento. Rotinas. Transferência de conhecimentos. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is an investigation of the factor that complements the adjustment in the 
integral transfer of organizational routines, which incorporate tacit knowledge in the 
replication of a series of activities related to the implementation a service office within the 
customer physical environment. Literature related to the subject refers to organizational 
routines, knowledgement and knowledge transfer. These theoretical concepts are specified in 
this project and allows the elaboration of a script aiming the accomplishment of a qualitative 
study. The script was based on the model from Szulanski (1996), in which the author analyses 
the internal barriers to knowledge transfer within a company, pointing three relevant factors: 
capacity of absorption from the receptor, casual ambiguity and the arduous relationship 
between the source and the receptor of the knowledge. The relevance of the subject is that the 
results of this research could serve as support to the managers that search for replica of their 
organizational structures in other physical environment, as well as a register of how 
organizational routines can represent successful solutions to specific problems, because they 
could transfer tacit knowledge components that formal systems would not be able to capture. 
The selected context to this study was the branch of a Swedish company, a metal cutting tool 
manufacturer, Sandvik do Brasil, installed in the physical environment of its customer “A”, a 
German manufacturer, from the automotive sector based on Santo André, São Paulo. The data 
were collected through interview, semi structured, and comments from participants, since the 
unity under analysis is the Sandvik do Brasil structure installed within the “A” industry.  
 

Keywords: Knowledge. Routines. Knowledge transfer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A rotina estabelece que a prática pode reter conhecimento de forma vívida, ao contrário de 

uma base de dados ou manual. Ao “rotinizarem” certas tarefas e processos, podem fazê-lo de 

maneira a responder a circunstâncias locais e, portanto, úteis aos praticantes. Assim, rotinas 

podem preservar os aspectos tácitos do conhecimento que sistemas formais não conseguem 

capturar (NELSON; WINTER, 1982).  

 

Nelson e Winter (1982) e Kogut e Zander (1992) definem rotinas organizacionais como a 

prática do uso de conhecimento na qual há um tipo de conhecimento tácito embutido 

parcialmente nas habilidades individuais e nos arranjos sociais colaborativos. 

 

A literatura sobre a transferência de conhecimento, a discussão teórica sobre os fatores que 

interferem neste processo e os conceitos de rotina organizacional apresentados no 

desenvolvimento do referencial teórico e assim relacionados ao contexto do processo de 

replicação das rotinas no cliente, remetem à indagação central deste estudo: 

 

Como o conhecimento tácito contribui na interferência de adequação de transferência 

de conhecimentos dentro das Rotinas Organizacionais?  

 

O pressuposto principal é que o conhecimento tácito pode ser considerado como um fator 

complementar de adequação em contextos onde haja a replicação de rotinas. Uma rotina por si 

só, embora possa ser formalizada e documentada, ainda assim, ao ser utilizada por um agente 

humano, está sujeita à contaminação de características tácitas desse agente. 
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Por essa razão, numa eventual transferência de uma rotina de um contexto para outro, há que 

se supor que dois tipos de conhecimento estejam envolvidos: o explícito e o tácito. Então, 

uma rotina ao ser utilizada, pode ser representada por duas partes: 

 

 

 

As definições de conhecimento, desde as mais antigas às mais atuais, possuem um forte 

embasamento no fato de que o conhecimento, algo abstrato, poder ser reconhecido quando 

dividido, transferido, replicado ou compartilhado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Ao se 

considerar a organização como um contexto coletivo e não individual, o qual não pode inovar-

se sem conhecimento, remete-se ao fato de que a transferência do conhecimento acontece nas 

organizações a todo momento, por vezes de forma tácita, por vezes de forma explícita, sob a 

luz das estratégias ou por meio de rotinas organizacionais. 

 

Sendo o conhecimento gerado na interioridade humana, sua transferência torna-se um 

processo de difícil gerenciamento dentro das empresas (DAVENPORT; GROVER, 2001). 

Nonaka e Takeuchi (1997) reforçam que o conhecimento tácito é o conhecimento mais difícil 

de ser transferido, por não poder ser codificado, mas somente demonstrado (POLANYI, 

1962). 

 

As rotinas demonstram a performance e a prática de algo que não pode ser articulado, o 

conhecimento tácito. Elas têm sido estudadas como elemento importante das mudanças 

econômicas, podendo significar um ponto de estabilidade pelo fato de serem repetitivas, ou 

Rotina Conhecimento 
Explícito 

Conhecimento 
Tácito 

Informal formal 
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agentes de mudança, uma vez que também a repetição leva a um estado de inércia e esta, 

consequentemente, a uma necessidade de mudança (FELDMAN, 2003). 

 

Na busca de vantagem competitiva, é tarefa árdua e incessante das organizações a busca de 

formas eficazes e estratégicas que possam propiciar a melhor performance de seus processos, 

garantindo-lhes o alcance dos objetivos propostos e planejados previamente. As estratégias, 

ainda que elaboradas de forma assertiva, só terão valor real se forem, fora das “gavetas”, 

executadas, operacionalizadas, rotinizadas (KAPLAN; NORTON, 2004). Para que sejam 

executadas, precisam ser comunicadas, divulgadas e entendidas. Quanto maior a clareza, 

simplicidade e disseminação das estratégias, maior será a probabilidade de sua execução e de 

se tornarem “rotinas”. 

 

No momento em que as estratégias tornam-se rotinas, de certa forma, os problemas 

organizacionais estão resolvidos e, se colocados à luz da teoria, dão uma trégua aos gestores, 

num caráter de liberdade para que possam focar outros assuntos que não aqueles que já estão 

rotinizados. Esta reflexão leva ao pressuposto de que as rotinas têm um caráter libertador. 

Como deixam margem pequena a surpresas, em termos de comportamento e conflito de 

interesses, proporcionam uma trégua entre os colaboradores e o gerenciamento da 

organização que passam visualizar possíveis transferências de melhores práticas.  

 

A palavra transferência é utilizada como difusão no intuito de enfatizar que o movimento do 

conhecimento dentro das organizações é uma distinta experiência, não um processo gradual 

de disseminação, e que depende das características de todos os contextos envolvidos 

(SZULANSKI, 1996). 
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Transferências de melhores práticas são vistas como dinâmicas de mudanças de 

conhecimentos organizacionais entre a fonte e o receptor ou destinatário. A transferência do 

conhecimento, por sua vez, consiste de uma exata ou parcial replicação de uma rede de 

relações coordenadas e conectadas de recursos específicos. 

 

É reconhecido, dentro deste contexto, a transferência de conhecimentos como uma alternativa 

estratégica, senão, uma ferramenta poderosa, visto o amplo leque de possibilidades que 

podem se abrir ao se atribuir o desenvolvimento de uma organização pela divisão daquilo que 

ela sabe fazer, pela transferência do conhecimento (DIXON, 2000). 

 

A proposta do trabalho, ao estudar o caso Sandvik e seu cliente “A”, não é sugerir aos 

gestores organizacionais uma alternativa de replicação ou uma estratégia de negócio, mas sim, 

contribuir por meio de um estudo exploratório, com informações que possibilitem a 

identificação de fatores que possam complementar a adequação da transferência integral das 

rotinas que possuem uma parcela de conhecimento tácito embutido. 

 

Este problema de pesquisa se justifica pela relação com o modelo sugerido por Szulanski 

(1996) e pesquisas anteriores que pontuam quatro fatores que influenciam a dificuldade da 

transferência integral do conhecimento: características do conhecimento transferido; 

características da fonte do conhecimento; características do receptor; e o contexto no qual a 

transferência ocorreu, modelo que está detalhado no referencial teórico deste trabalho. 

 

Considerando-se que cada rotina compõe-se de um número significativo de atividades, o 

projeto aqui se tornaria não-executável por questões de tempo e custo. Devido a esta restrição 

e para efeito deste estudo, pelo método ABC (Activity Based Cost), foram selecionadas quatro 
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rotinas categorizadas dentro de três macro rotinas e classificadas dentro de dois grandes 

grupos, ou seja, operacional e administrativo (GARVIN, 1998). A Figura 1 especifica o 

conjunto de atividades que fazem parte de cada macro rotina. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Conjunto de Rotinas 
Fonte: Dados Sandvik 

 

 

A pesquisa foi estruturada em sete Capítulos. O Capítulo 1 é a introdução do trabalho. No 

Capítulo 2 foram abordados os conceitos de conhecimento, sua classificação em tácito e 

explícito; as categorias de transferências de conhecimentos (DIXON, 2000); as barreiras que 

impedem a transferência (SZULANSKI, 1996); capacidade de absorção. Complementando o 
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referencial teórico, no mesmo capítulo, foram descritos os conceitos de rotina, suas 

características, a tipologia e os papéis que assumem dentro das organizações. 

 

No Capítulo 3 encontram-se os procedimentos metodológicos do estudo qualitativo, o 

objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos.  

 

O cenário de estudo, as características do caso e a análise de conteúdo estão descritos no 

Capítulo 4. A análise de conteúdo foi elaborada com base em Bardin (2007), utilizando-se 

cada objetivo específico frente aos dados obtidos nas entrevistas. 

 

Na sequência, o Capítulo 5 traz a análise dos dados e resultados obtidos que pontuam em cada 

rotina, o número de atividades que embutem uma parcela de conhecimento tácito.  

 

Finalmente, no Capítulo 6, encontram-se as conclusões e, no Capítulo 7, as limitações e 

recomendações. 

 

Um conjunto de Apêndices complementa as informações e conclusões apresentadas e também 

registram as entrevistas efetuadas durante a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONHECIMENTO: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

O conceito de conhecimento é amplo e pode ter diferentes significados de acordo com 

diferentes autores. 

 

Para Davenport e Prusak (1998), conhecimento é uma mistura de experiências, valores e 

informações que proporcionam uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações. Numa outra etapa de seu trabalho, desta vez junto de Grover, 

Davenport e Grover (2001) consideram que o conhecimento, por ser gerado nas mentes dos 

seres humanos, é o tipo de conteúdo mais difícil de ser gerenciado. Segundo esses autores, 

pessoas conhecedoras não somente têm informações, mas possuem também a habilidade de 

integrar e enquadrar a informação no contexto de suas experiências, especialidades e 

julgamentos. Por meio desse processo, novas informações são geradas, propiciando novas 

interações com diferentes experiências. 

 

Sveiby (1997) afirma que o conhecimento não pode ser expresso em palavras e depende do 

contexto em que o termo é usado, sendo assim, é a capacidade para agir. 

 

Dixon (2000) define conhecimento como um significativo link que as pessoas fazem em suas 

mentes entre informação e a sua aplicação em específicos conjuntos e complementa que o 

conhecimento comum é aquele gerado da experiência das pessoas engajadas em tarefas 

organizacionais, estando sempre relacionado a uma ação.  
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Apesar de possuírem conceitos diferenciados, é inevitável observar que os autores encontram-

se em um ponto comum: a relação entre conceito e aplicação, essencial para a compreensão 

da idéia de conhecimento. 

 

2.1.1 Conhecimento Tácito 

 

Segundo Polanyi (1962), todo conhecimento começa a partir de um coeficiente tácito. Algo 

que não se pode explicitar e que permite saber mais do que se pode dizer. O “como se sabe 

mais” está espalhado nas habilidades corporais que são adquiridas sem explicá-las ou mesmo 

sem percebê-las. Mesmo quando se é capaz de explicá-las, essa explicação só se torna 

suficiente com a prática. Aponta a existência de um conhecimento que não pode ser articulado 

e cuja importância é percebida no que chama de habilidade: o conhecimento tácito. A 

capacidade de fazer algo e, ao mesmo tempo, ser incapaz de explicar exatamente como é 

feito, abordando cem por cento dos detalhes. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) apresentam módulos de conversão de conhecimento ancorados no 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido pela interação social entre o 

conhecimento tácito e o explícito e cuja interação denominam de conversão. 

 

a)  Do tácito para o explícito: externalização – processo perfeito de criação do 

conhecimento; gera o conhecimento conceitual. 

 

b)  Do explícito para o tácito: internalização, relacionada à aprendizagem 

organizacional; gera o conhecimento operacional. 
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c)  Do tácito para o tácito: socialização, relacionada aos processos de grupo e cultura 

organizacional; gera o conhecimento compartilhado. 

 

d)  Do explícito para o explícito: combinação, com raízes no processamento das 

informações, gera o conhecimento sistêmico. 

 

As conversões de conhecimento geram conteúdos que se interagem, podendo o conhecimento 

compartilhado transformar-se em conhecimento conceitual por meio da combinação entre a 

socialização e a externalização. Esse, por sua vez, pode transformar-se em conhecimento 

operacional por meio da internalização. O conhecimento operacional, baseado na experiência, 

pode dar origem a um novo ciclo na criação do conhecimento. A interação entre o 

conhecimento tácito e explícito terá uma escala cada vez maior à medida que sobe no âmbito 

individual para o âmbito do grupo, da organização para interorganização. Esse modelo de 

criação de conhecimento, estabelecido por Nonaka e Takeuchi, é denominado: “Espiral de 

Criação de Conhecimento Organizacional”. 

 

O conhecimento tácito social ou coletivo está relacionado à capacidade de aprender, podendo 

estar escondido atrás da atuação dos indivíduos, porém acessíveis por meio da interação 

destes. O conhecimento tácito individual, ou automático, é o que pode ser verificado pela 

performance das pessoas e de profissionais. 

 

2.1.2 Conhecimento Explícito 

 

Spender (2001) adiciona à classificação de Polanyi (1962), entre tácito e explícito, outros dois 

níveis: o individual e o coletivo. O conhecimento explícito individual, ou consciente, é aquele 
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que está disponível ao indivíduo na forma de fatos, conceitos e registros. Estes podem ser 

armazenados e recuperados.  

 

O conhecimento explícito social, ou objetivado, representa o conhecimento resumido, 

compartilhado, considerado como a mais avançada forma de conhecimento. (comunidades 

científicas). 

 

No conceito de Spender (2001), o conhecimento consciente e o automático são conhecimentos 

do indivíduo, sendo relevantes para a obtenção do conhecimento coletivo, o mais seguro e 

estrategicamente mais importante para as organizações. O conhecimento técnico denomina-se, 

assim, por um atributo da empresa como um todo e não reduzido ao que cada um sabe. 

 

2.2 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

Na relação entre os diversos autores, as definições de conhecimento têm um forte 

embasamento no fato de que o conhecimento, algo abstrato, pode ser reconhecido quando 

dividido, transferido, replicado ou compartilhado. A consideração da organização como um 

contexto coletivo e não individual que não pode inovar-se sem conhecimento, remete ao fato 

de que a transferência do conhecimento acontece nas organizações a todo o momento, por 

vezes de forma tácita, por vezes de forma explícita, sob a luz das estratégias ou por meio de 

rotinas organizacionais. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que a criação do conhecimento organizacional é uma 

interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, sendo 

que o conteúdo do conhecimento criado por cada modo de conversão é diferente. 
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Na análise da afirmação de Nonaka e Takeuchi (1997) sobre o conteúdo do conhecimento 

criado ser diferente em função do modo de conversão, encontram-se as afirmações de Dixon 

(2000), cujo modelo baseia-se em três pilares: quem é o receptor para o qual se pretende 

transferir o conhecimento (quanto há similaridade de contexto e da tarefa); qual a natureza da 

tarefa em questão (rotina ou não); qual o tipo de conhecimento que se está transferindo (tácito 

ou explícito). 

 

As competências do receptor, a natureza da tarefa e o tipo de conhecimento impactam em 

como o processo de transferência do conhecimento ocorrerá (DIXON, 2000). Nas situações 

em que a equipe fonte do conhecimento e o grupo ao qual se quer transferi-lo têm tarefas 

muito similares em contextos similares, como a estudada no caso da instalação do posto 

avançado de suprimentos da Sandvik no cliente “A”; o gerente do posto de serviços, ou fonte 

(LEONARD-BARTON, 1998), não precisaria perguntar para o gerente da filial, ou receptor, 

o que ele estaria fazendo para gerenciar e por quê. Nos casos, porém, em que a equipe fonte e 

a receptora têm tarefas diferentes e em contextos diferentes, o processo de transferência de 

conhecimentos sofrerá o impacto da capacidade de absorção do receptor que, para assimilar 

um novo conhecimento, precisará ter ao menos um conhecimento, ainda que relativo, sobre o 

tema (DIXON, 2000). 

 

Para Dixon (2000), a natureza da tarefa pode também impactar na efetividade do processo de 

transferência de conhecimento. Algumas tarefas são repetitivas e aqui se pode atribuir a elas a 

metáfora de rotinas. Outras, porém, acontecem na decorrência de um fato como a necessidade 

do auxílio de um técnico para o conserto de um problema ocorrido no sistema de ar 

condicionado e, neste caso, Dixon (2000) atribui a denominação de não-rotina, o que não será 

objeto de estudo na presente pesquisa. 
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O tipo de conhecimento que está sendo transferido faz diferença no método de transferência 

de melhores práticas. Dixon (2000) sugere uma reflexão no tipo de conhecimento como uma 

linha vinda do explícito para o tácito. Em uma ponta tem-se um conhecimento que está 

registrado em livros, procedimentos, regras e instruções, o conhecimento explícito. Na outra 

ponta da linha, o conhecimento que está embutido na cabeça das pessoas, o conhecimento 

tácito. Quanto maior e diversificada a estrutura organizacional para a qual o conhecimento 

está sendo transferido, tanto maior será a complexidade da transferência (DIXON, 2000). 

 

Para escolher um caminho mais eficaz de transferência de conhecimento, Dixon (2000) 

utiliza-se de um modelo baseado nos critérios de quem é o receptor pretendido, qual a 

natureza da tarefa e qual é o tipo de conhecimento a ser transferido, desenvolvendo cinco 

categorias de transferência de conhecimento nas quais cada qual requer diferentes roteiros 

para fazer a transferência com sucesso. 

 

Os estudos de Dixon têm duas idéias fundamentais: - a existência de várias e diferentes 

formas de se transferir o conhecimento; a efetividade da transferência do conhecimento de 

maneira compactada. A autora menciona que a importância de seu estudo está no fato de que 

ele pode servir como um check list para grupos que tenham como responsabilidade construir 

sistemas de transferência de conhecimento. 

 

Os cinco tipos de transferência de conhecimento pontuados por Dixon (2000) estão descritos a 

seguir como importante base teórica para este estudo. As palavras utilizadas como adjetivos 

que categorizam os cinco tipos de transferência, Serial, Próxima, Distante, Estratégica e 

Especializada, são emprestadas da linguagem comum para definir a tipologia teórica para 

cada modalidade de transferência.  
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2.2.1 A Transferência Serial 

 

A primeira categoria apontada por Dixon (2000) é a Transferência Serial, caracterizada por 

times que fazem uma tarefa e a repetem em contextos diferentes. Neste tipo de categoria o 

time receptor e o time fonte são o mesmo. A natureza da tarefa é frequente e não é uma rotina. 

O tipo de conhecimento contido na tarefa é explícito e também tácito e as diretrizes desta 

transferência são evidenciadas em reuniões regulares na quais todos os envolvidos na tarefa 

também participam das reuniões, evitando repetição de erros e custos. Como uma ilustração 

prática, tem-se o trabalho de uma equipe para a instalação de um software no computador 

utilizado para auxiliar determinada fase da produção de itens de uma indústria de produtos 

químicos; o mesmo time, em outra ocasião, fará a instalação do mesmo software em outro 

computador, agora em outro local, em uma refinaria. A equipe utilizará do conhecimento 

adquirido quando da instalação na indústria química para a instalação em um ambiente com 

características diferentes, a refinaria. Cada membro do time carrega consigo observações 

feitas durante a execução da tarefa que faz com que a tarefa do time como um todo represente 

mais do que a soma das tarefas de cada membro. Há aqui uma importante transferência de 

conhecimento do indivíduo para o grupo. Dixon não considera esta tarefa uma rotina pelo fato 

de existirem muitos elementos diferentes como o novo local de execução, diferente tamanho 

de estrutura, idade do equipamento, contrato de acordos, assuntos legais diferentes que regem 

cada segmento de mercado e isto torna cada nova instalação variável. Considera existir neste 

processo os dois tipos de conhecimento: o explícito, contido nos relatórios e procedimentos 

escritos e o tácito, existente nas mentes dos elementos do time que são endereçados para a 

nova situação. Cada membro do time é considerado independente, mas todos trabalham com o 

mesmo objetivo, a instalação perfeita do software. As informações de cada membro são 

necessárias para formar o todo. Um membro deverá complementar sempre a idéia do outro 
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para que o todo se realize. Algumas barreiras encontradas para este tipo de transferência de 

conhecimento podem estar no engajamento da equipe, no comprometimento dos membros ou 

ainda na dispersão do time antes do término do projeto. 

 

2.2.2 A Transferência Próxima 

 

Nesta segunda categoria o time fonte e o time receptor fazem tarefas similares em contextos 

também similares, porém, em locais físicos diferentes. É aplicável quando um time tem um 

conhecimento absorvido de suas experiências, o qual a organização gostaria de replicar para 

outro time que executará trabalhos similares. O termo “próxima”, definido por Dixon (2000), 

não tem relação com proximidade física e sim com a similaridade de tarefa ou de contexto 

entre o time fonte e o time receptor do conhecimento que está sendo transferido. A 

transferência de conhecimento ocorre entre dois times similares que estão localizados, 

fisicamente, em lugares diferentes (DIXON, 2000).  

 

O conhecimento explícito ganho por um time por fazer frequentes e repetidas tarefas e, ainda, 

usado por outros times que fazem tarefas similares pode ser traduzido em transferência 

próxima (DIXON, 2000). A tecnologia da informação é um caminho efetivo de disseminação 

do conhecimento comum explícito, lembrando que Dixon (2000) define “comum” como 

práticas similares, apesar de que o trabalho não pode ser feito sozinho. Há uma efetiva 

combinação entre tecnologia e contato pessoal que garantem o conhecimento e, na sequência, 

uma parcela de conhecimento não articulado. As organizações descobrem neste processo a 

transferência de melhores práticas e um potencial de economia de custos frequente e rotineiro. 

Para identificar este tipo de transferência, Dixon questiona quão similares são as tarefas e o 

contexto do time receptor e do time fonte. Há, certamente, variações em algumas tarefas, mas 
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as tarefas são similares em toda parte em que forem executadas. O contexto do negócio é 

também similar.  

 

O outro ponto a ser verificado tem relação com a capacidade de absorção do time receptor, em 

assimilar a tarefa específica, ou seja, a experiência, o conhecimento teórico e a linguagem 

comum para implementar o que o time fonte quer desenvolver. As atividades são 

consideradas rotinas com uma variação quase nula nos procedimentos; os processos básicos 

de cada atividade são considerados standard. Neste contexto, uma quantidade de 

conhecimento explícito está sendo transferido, porém há uma pequena parte de conhecimento 

tácito também envolvido. O conhecimento aparece automaticamente independente dos 

usuários estarem pesquisando por ele ou não. Na Transferência Próxima, objetivos são 

determinados e monitorados. A pressão pelo atingimento dos objetivos encoraja a equipe 

tanto a adotar o que é definido como melhores práticas como também a ofertar  novas idéias e 

melhores práticas.  

 

A globalização e a competitividade que engendram os movimentos por busca de qualidade e a 

ênfase no gerenciamento do conhecimento têm levado as organizações à necessidade de 

encontrarem caminhos mais rápidos, com menores custos, que lhes permitam atingir os 

objetivos propostos, tornando-as mais eficazes no mercado. A transferência de conhecimentos 

tem surgido como um recurso para tal propósito. 

 

O que chama a atenção da organização na busca da transferência de conhecimentos é o 

destaque, em termos de eficiência e eficácia, da tarefa que um determinado time da empresa 

executa. Dixon (2000) ainda complementa que este conhecimento comum, já definido 
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anteriormente, pode ser traduzido em um conjunto de complexos procedimentos que 

melhoram a eficácia de forma competitiva.  

 

O Quadro 1 sumariza as diretivas da identificação da Transferência Próxima, que associa a 

teoria ao cenário de estudo deste trabalho. 

 

  Quadro 1: Diretivas identificação da Transferência Próxima 

Definição do Conhecimento 

Conhecimento explícito adquirido por um time por fazer tarefas 
frequentes e repetitivas e este conhecimento ser reutilizado por outro 
time com tarefas e contextos similares. Há um conhecimento tácito 
envolvido. 

Similaridade da Tarefa e do 
Contexto 

O time receptor tem uma tarefa similar ao time fonte, em contextos 
similares geograficamente diferentes. 

Tipo de Conhecimento Explícito e sutil presença de conhecimento tácito 

Características 

O conhecimento explícito é disseminado eletronicamente. 
A disseminação é suportada por interação pessoal (tácito) 
Os usuários especificam o contexto e o formato 
O conhecimento é movido para frente de forma natural 
O uso e os objetivos do negócio são monitorados 
Os dados são planejados 
É uma rotina 

  Fonte: Adaptado pelo autor (DIXON, 2000, p. 76) 

 

Na Transferência Próxima, a divisão do conhecimento explícito acontece entre dois times com 

tarefas e contextos similares e a interação pessoal identifica um componente de conhecimento 

tácito existente. 

 

2.2.3 A Transferência Distante 

 

A terceira categoria, Transferência Distante, caracteriza-se pela transferência de 

conhecimento, mais tácito do que explícito, da fonte para o receptor e do receptor para a fonte 

em atividades que não sejam consideradas rotinas. Dixon menciona que este tipo de 
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transferência de conhecimento tem grande similaridade com a transferência próxima, porém o 

que enfatiza neste caso é o tipo de conhecimento transferido e a frequência da execução da 

tarefa. Para complementar e ilustrar a definição de Dixon, pode-se imaginar um projeto 

específico a ser desenvolvido e implementado em uma organização cuja tarefa é delegada a 

um grupo que seus membros são selecionados levando-se em consideração o conhecimento 

sobre o objeto de estudo, experiências e envolvimento com a atividade em pauta. Cabe ao 

grupo que, em sua maior parte, tem uma característica multifuncional, desenhar o projeto, 

elaborar o planejamento estratégico, levantar custos e discutir as possibilidades. Durante todo 

o processo de planejamento, nas discussões e reuniões, haverá a transferência de 

conhecimento do grupo para outro grupo, do indivíduo para o grupo e do grupo para o 

indivíduo. O grupo pode trabalhar por um período longo de tempo e, ao ser implementado, 

obtém-se como resultado não somente o atingimento do objetivo fim do projeto, mas como 

também uma equipe preparada para novos e similares desafios em locais geograficamente 

diferentes. Um projeto pode levar até dois anos para ser finalizado e cada fase deste pode 

envolver diferentes grupos ou indivíduos. Como é considerado um trabalho exploratório de 

estudos, não há características para ser considerado como uma rotina, pois a exploração nunca 

será feita duas vezes da mesma maneira.   

 

2.2.4 A Transferência Estratégica 

 

A quarta categoria, Transferência Estratégica, refere-se à transferência de um conhecimento 

muito complexo e vital para a organização como o lançamento de um novo produto ou uma 

grande aquisição; ações que envolvam valores significativos para a organização; não é uma 

tarefa frequente nem rotineira, mas crítica para toda a organização. Novamente pode-se tomar 

o exemplo de um projeto, porém, diferente daquele mencionado na Transferência Distante 
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que terá uma complexidade de âmbito muito maior, como uma grande aquisição ou da entrada 

de uma organização em mercado internacional. Este conhecimento se faz presente na 

memória coletiva da organização. Há que se considerar também a amplitude geográfica, 

presença de diferenças culturais, diferenças tecnológicas e diferenças de competitividade de 

mercado. Ocorre neste tipo de transferência a presença de ambos, conhecimento tácito e 

explícito. Exemplos que ilustram podem ser citados como os joint ventures, entrada em novos 

mercados e criação de novos canais de comercialização, entre outros. 

 

A transferência estratégica cria os chamados ativos de conhecimento nos quais o objetivo é a 

síntese de conhecimento derivado de múltiplos exemplos em torno do mundo. Os ativos de 

conhecimento incluem o contexto do negócio, diretrizes, links com muitas pessoas, artefatos e 

registros de relevância, etc. Em grande parte, a transferência de conhecimento estratégica 

segue alguns passos ambiguidade, tais como planejamento, pesquisa, interpretação, registro 

dos dados, validação, disseminação e publicação. Ela está relacionada com o futuro e a missão 

da organização. 

 

2.2.5 A Transferência Especializada 

 

A quinta e última categoria é a Transferência Especializada, que trata do conhecimento 

especializado, “expertise”, normalmente presente em contextos em que a tecnologia está 

fortemente presente; trata do conhecimento explícito, não frequente, porém rotineiro 

(DIXON, 2000). O exemplo típico é a utilização de ERPs (Enterprise Resource Planning), 

sistemas de computação que detêm os principais processos de administração de uma 

organização, sistemas que auxiliam na produção, comercialização e contabilização de dados. 

Este é o caso de empresas multinacionais com subsidiárias em diversas partes do mundo cujo 
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sistema de tecnologia de informação é único e utilizado por todos. O conhecimento de 

utilização do sistema é transferido por especialistas em treinamentos, documentos e por meio 

do próprio sistema que auxilia na operacionalização, permitindo ao usuário fazer questões e 

receber respostas do próprio sistema em tempo real. Os contextos nos quais a transferência 

ocorre são similares e o time fonte é formado por pessoas que detêm o expertise. O tipo de 

conhecimento transferido é basicamente o conhecimento explícito, registrado nos manuais ou 

no próprio sistema que por tópicos leva o usuário à sua plena utilização. 

 

2.3 AS BARREIRAS SEGUNDO SZULANSKI 

 

Szulanski (1996), em seu artigo para o Strategic Management Journal, explora o que 

denomina de “barreiras internas que impedem a transferência de melhores práticas dentro das 

organizações”. Em estudos anteriores a Szulanski, Leonard-Barton (1900), Teece, (1997) e 

Rogers (1983), sugerem quatro conjuntos de características que dificultam a transferência de 

conhecimento: característica do conhecimento transferido, característica da fonte do 

conhecimento, característica do receptor do conhecimento e característica do contexto que 

está sendo considerado para a transferência do conhecimento.  

 

Alguns pesquisadores colocam ênfase quase que exclusivamente nos atributos do 

conhecimento transferido (ZANDER; KOGUT, 1995; WINTER, 1987). Outros estressam as 

características da situação na qual a transferência ocorreu (ARROW, 1969).  

 

Szulanski, porém, considera que os quatro fatores podem ser usados juntos a um modelo que 

permite medir sua relativa influência no processo de transferência de conhecimento. 
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Neste estudo ater-se-á às barreiras definidas por Szulanksi (1996) como resultado do modelo 

que aplicou em 8 empresas para 122 melhores práticas que auxilia explicar uma aderência do 

conhecimento explícito menor de 100% nos processos de transferência de conhecimento e, em 

específico nesse trabalho, no posto de serviços da Sandvik dentro de seu cliente “A”. 

 

Os fatores estudados por Szulanski (1996) podem explicar tanto fatores explícitos como 

tácitos. Ele ajuda a compreender que, mesmo quando a transferência do conhecimento é 

pautada por regras, normas e diretrizes, ainda assim, existem fatores que podem impedir a 

transferência total e completa. 

 

Ele, contrariamente à sabedoria convencional que atribui os problemas para a transferência do 

conhecimento a fatores motivacionais, procura mostrar que as maiores barreiras para a 

transferência do conhecimento dentro das organizações estão relacionadas a outros 

importantes fatores como: 

 

a. Falta de capacidade de absorção do receptor: as pessoas não reconhecem o valor 

do novo conhecimento ou, ainda, que necessitam de habilidades, da linguagem e 

experiência necessárias. Superar esta barreira parece simples. Estratégias-chave 

incluem investimentos em treinamentos e desenvolvimento para que os membros de 

uma unidade receptora tenham as habilidades necessárias, assim como a competência 

técnica e gerencial.  

 

b. Ambiguidade causal: não é atribuída à característica da fonte nem à do receptor, 

mas sim ao conhecimento transferido. Não se sabe com total segurança o que está 

gerando um desempenho excepcional e como essas forças iriam interagir entre si em 
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outras unidades. Mesmo que não se consiga eliminar a ambiguidade causal, é 

possível cavar mais fundo para descobrir por que uma prática bem sucedida funciona 

tão bem. Da mesma forma que o conhecimento não codificado e as rotinas 

organizacionais tácitas, a ambiguidade causal implica na dificuldade de rastrear, a 

partir de uma posição competitiva, qual recurso sustenta aquela posição.  

 

c. Árdua relação entre a fonte (origem) e o destino (receptor) como característica do  

contexto e também explicada por Dixon (2000) no conceito de transferência 

próxima, ou seja, a transferência de conhecimento em cujos ambientes há uma forte 

similaridade de tarefas e contexto e por assim dizer a forte presença de 

relacionamentos íntimos, ainda que em ambientes fisicamente diferentes. Para Arrow 

(1974), o sucesso das trocas depende de algumas facilidades de comunicação e da 

intimidade de toda relação entre a unidade fonte e a unidade receptora de 

conhecimento  

 

2.4 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

 

Cohen e Levinthal (1990) definem a capacidade de absorção de uma organização como a 

habilidade de reconhecer e utilizar o conhecimento externo à firma e o reconhecimento 

acontece em função do nível de conhecimento já estocado anteriormente.  

 

Zahra e George (2002) reconceitualizaram o constructo como um conjunto de rotinas 

organizacionais e processos estratégicos pelos quais a firma adquire, assimila, transforma e 

aproveita (exploit) (POPADIUK, 2007) o conhecimento para produzir uma capacidade 

organizacional dinâmica. A Figura 2 sumariza as dimensões da capacidade de absorção. 
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Figura 2 - Dimensões da Capacidade de Absorção  
Fonte: Adaptado pelo autor de Zahra e George (2002) 

 

Na Figura 2, a aquisição é definida como a habilidade de reconhecer e adquirir o 

conhecimento externo que é crítico para as operações da organização (ZAHRA; GEORGE, 

2002). A assimilação refere-se à capacidade de absorção do conhecimento externo pela 

empresa. Pode também ser definido como as rotinas e processos que permitem à empresa 

entender, analisar, interpretar e incluir informações de fontes externas (SZULANSKI, 1996; 

ZAHRA; GEORGE, 2002). A transformação refere-se à habilidade da empresa de 

desenvolver e refinar rotinas que facilitam a transferência e combinação do conhecimento já 

existente com um conhecimento já adquirido e assimilado. O principal objetivo desta 

habilidade é encontrar uma forma de reconhecer ou adaptar o novo conhecimento para atender 

as necessidades específicas da organização (ZAHRA; GEORGE, 2002). O aproveitamento 

refere-se à habilidade da empresa de aplicar comercialmente o novo conhecimento externo 

para atingir os objetivos organizacionais (BRESSER-PEREIRA, 2005). Pode também referir-

se às rotinas que permitem a empresa refinar, estender e influenciar competências existentes 

ou, ainda, criar novas rotinas pela incorporação do conhecimento adquirido e transformado 

dentro das operações (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 

1.AQUISIÇÃO 3.TRANSFORMAÇÃO 2.ASSIMILAÇÃO 4.APROVEITAMENTO 

2.Rotinas 
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2.5 ROTINA ORGANIZACIONAL 

 

2.5.1 Definição 

 

Nelson e Winter (1982) afirmam que “o comportamento das firmas pode ser explicado pelas 

rotinas que elas empregam. Descrever a organização significa ‘descrever as rotinas e como 

elas mudam com o tempo’”. Tais afirmações remetem à necessidade de entendimento, ainda 

que geral, dos pilares de sustentação das Teorias Ortodoxa e Evolucionária, nas quais o termo 

rotina é introduzido. A literatura mostra que não é tarefa fácil definir com precisão o que 

resulta da teoria Ortodoxa e que é pela estrutura de alguns modelos que é possível se ter uma 

visão de seu conteúdo. 

 

Na teoria ortodoxa, as firmas são vistas operando um conjunto de regras de decisão que 

determinam o que fazem, por fatores externos (mercado) e internos (firma). As regras 

refletem o comportamento maximizador por parte das firmas (NELSON; WINTER, 1982). O 

comportamento maximizador baliza-se por aquilo que se quer maximizar (geralmente, os 

lucros) e como a firma sabe fazer as “coisas” (produção). As regras de decisão e as técnicas 

de produção são vistas como atividades muito diferentes. Está presente na teoria ortodoxa, a 

preocupação com condições de equilíbrio mais do que com processos de mudança (NELSON; 

WINTER, 1982) apoiada nas idéias e premissas matemáticas.  

 

Lawson (2005) contribui para o entendimento da teoria ortodoxa, sugerindo algumas teses que 

corroboram com as idéias de Nelson e Winter (1982), ou seja, rejeitando a noção de 

comportamento maximizador como explicação. A teoria ortodoxa é simplesmente aquela que 
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investiga os fenômenos usando o método matemático-dedutivo, não sendo apropriada para 

lidar com o caráter ontológico da realidade social e econômica (LAWSON, 2005). 

 

Segundo Bresser-Pereira (2005), o dedutivismo matemático que a teoria ortodoxa usa é 

incapaz de perceber a realidade ontológica dos sistemas econômicos por considerá-los 

fechados, previsíveis, incapazes de apreender a realidade ontológica dos sistemas econômicos, 

ou seja, estudar a natureza e estrutura da realidade econômica como ela é. Para os 

economistas ortodoxos, a realidade empírica não é relevante; o que se torna relevante é o 

modelo matemático deduzido logicamente. Porém, a realidade dos sistemas econômicos é 

outra, sistemas abertos que são dinâmicos ou processuais, cujos elementos são 

interconectados e orgânicos, estruturados em camadas, envolvem valores, sentidos e são 

polivalentes, de forma que a regularidade dos eventos não pode ser tão facilmente observada 

(BRESSER-PEREIRA, 2005). 

 

A insatisfação com o tratamento dado pela teoria ortodoxa aos processos de mudança 

tecnológica ou qualquer tipo de mudança que transforme o sistema econômico de maneira 

fundamental, desperta o interesse dos estudiosos para as teorias evolucionistas da mudança 

econômica. 

 

De modo a estabelecer os fundamentos conceituais de uma abordagem evolucionista, deve-se 

notar que certo número de tradições de pesquisa estão relacionadas e contribuem para essa. 

Considera-se, aqui, os precedentes Veblen (1898), Marshall (1890) e Schumpeter (1912, 

1942), que mostram a motivação e necessidade de desenvolver uma teoria evolucionista para 

a economia, com destaque para a contribuição da visão schumpeteriana que trata o 

capitalismo como uma máquina de mudança progressiva, embora teórico da racionalidade 
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limitada (METCALFE; SAVIOTTI, 1991). São centrais as preocupações ortodoxas com 

estados de equilíbrio mais do que com processos de mudança, juntamente com a exagerada 

dependência de um agente representativo (firma) por meio do que a teoria ortodoxa é 

articulada. (METCALFE; SAVIOTTI, 1991). Há também a tradição da pesquisa biológica na 

qual a teoria evolucionista foi aceita e explorada. A tradição biológica age como uma fonte de 

sugestão às áreas econômicas. Isto não significa, porém, que a estrutura dos problemas é a 

mesma na biologia e na economia. Baseado nestas tradições de pesquisa e seguindo o trabalho 

seminal de Nelson e Winter (1982), certo número de economistas e outros acadêmicos passam 

a articular a metáfora evolucionista em economia. 

 

Os estudos seminais de Nelson e Winter (1982) conceituam sob o ponto de vista da teoria da 

evolução biológica, as rotinas como unidades úteis de análise na avaliação e entendimento das 

mudanças econômicas.  

 

O conceito de Nelson e Winter (1982) se opõe às noções mais ortodoxas de aptidões (as 

técnicas que uma firma pode utilizar) e de escolha (a parte da maximização da teoria ortodoxa 

da firma) e as trata como características similares de uma firma. 

 

A capacidade da firma de fazer e escolher coisas não está restrita à organização somente e é 

útil à análise de alguns aspectos do comportamento individual pela razão óbvia de que o 

comportamento de uma organização está pautado no comportamento dos indivíduos que a 

compõem. Sob esta perspectiva, as rotinas podem ser entendidas como determinadas regras e 

procedimentos decorrentes do aprendizado e que são sedimentados por um código particular a 

uma dada empresa, ou seja, as rotinas ajudam a compor a memória da organização, 
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construindo um repositório de conhecimentos (METCALFE, 1991; HODGSON, 1998; 

NELSON; WINTER, 1982). 

 

O comportamento individual, relacionado ao termo rotina, recai sobre uma questão ligada ao 

termo habilidade. Nelson e Winter (1982) fazem algumas comparações entre rotinas e 

habilidades e afirmam que a compreensão do comportamento individual informa a 

compreensão do comportamento organizacional. O indivíduo exerce suas habilidades em sua 

função como membro da organização e neste caso a qualidade da capacidade organizacional 

está sendo afetada por quão habilidoso o indivíduo o é ou não (NELSON; WINTER, 1982). 

E, neste caso, por habilidade “entendemos a capacidade de ter uma seqüência regular de 

comportamento coordenado que, em geral, é eficiente em relação a seus objetivos, dado o 

contexto em que normalmente ocorre” (NELSON; WINTER, 1982, p.116-7). 

 

Na sequência regular de comportamento mencionada por Nelson e Winter (1982), está 

implícita a ação de repetir etapas sucessivamente, uma ao término da outra onde o indivíduo 

ou ator não está totalmente consciente dos detalhes de seu desempenho, embora o faça. Da 

mesma forma que não está totalmente consciente dos detalhes, lhe seria tarefa difícil relatá-

los. Por quê? “Porque sabemos mais do que podemos dizer” (POLANYI, 1967, p.4). 

 

As rotinas retratam um conjunto de habilidades individuais cuja parte operacional detém um 

conhecimento que não pode, em sua totalidade, ser articulado, mas que podem por meio das 

mesmas, representar a capacidade da organização. 

 

Polanyi (1967) aponta a existência de um conhecimento que não pode ser articulado e cuja 

importância é percebida no que chama de habilidade: o conhecimento tácito. Ser capaz de 
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fazer algo e, ao mesmo tempo, ser incapaz de explicar exatamente como é feito abordando 

cem por cento dos detalhes.  

 

2.5.2 Características     

 

A essência da definição de rotinas organizacionais pode ser encontrada muito mais em suas 

características e papéis que assumem nas firmas, do que propriamente em seu conceito. 

Alguns autores mostram essas características:  

 

a)  caráter de repetitividade – “sem repetição, uma rotina é inconcebível” (WINTER, 

1990; COHEN et al , 1996). A repetitividade é também mencionada por Feldman 

(2003) numa relação de que repetir pode significar estabilizar. 

 

b)  natureza coletiva – para Nelson e Winter (1982), “habilidades está para o nível 

individual e rotinas para o organizacional”. Daí pode-se inferir que as rotinas podem 

ser difundidas, o que significa que o conhecimento dos diferentes membros da 

organização não se sobrepõe completamente, sendo “difícil ou impossível, ter um 

panorama de todo o conhecimento dentro da organização”. Partindo do princípio de 

que as rotinas são um fenômeno coletivo, os autores advogam ser necessário buscar 

um equilíbrio entre hábitos individuais e rotinas organizacionais. Os hábitos mostram 

a performance dos indivíduos e as rotinas da organização. 

 

c)  dependência do contexto – as rotinas são estabelecidas em uma organização e sua 

respectiva estrutura sendo específicas a um contexto. A possibilidade de transferência 

das rotinas para outros contextos é limitada. A questão da limitação é referida em 
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relação ao aspecto de competitividade. Para que o concorrente copie uma rotina há 

necessidade de um grande conhecimento do contexto no qual ela está inserida. O que 

significa que, em contextos semelhantes, há uma aderência significativa das rotinas. 

 

No cenário organizacional, os diversos processos administrativos nos permitem a criação da 

árvore tipológica de rotinas, pela qual se caracteriza a unidade de análise deste estudo à luz da 

teoria. 

 

2.5.3 Tipologia  

 

A árvore da rotina para este trabalho foi criada com base em dois documentos: no artigo 

Agents, Artifacts, and Transformations: The Fundation of Knowledge Flows apresentado no 

Fórum de Gestão do Conhecimento em 2002 por Brian Newman e no artigo The Process of 

Organization and Management publicado na Sloan Management Review por David A. 

Garvin, em 1998. 

 

Brian (2002) evidencia a importância do fluxo do conhecimento afirmando que os 

comportamentos estão diretamente associados a todos os processos organizacionais que dão 

suporte ao fluxo e este capacita todos os processos de negócios. Ele trabalha com duas 

variáveis básicas: Agente e Artefato. Para os Agentes define duas categorias, Humanos e 

Tecnológicos. Para a categoria Humanos ainda define duas subdivisões, Individuais e 

Coletivos. Os Agentes são os componentes ativos, coletivos ou individuais. Indivíduos, 

grupos, organizações, empresas, sociedades são exemplo de Agente.  
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Garvin (1998) estuda o processo dentro de uma organização: processos comportamentais, de 

trabalho e de mudanças. Define processo como um conjunto de tarefas e atividades que juntos 

e somente juntos transformam os inputs em outputs. Esses inputs e outputs podem ser 

recursos, informações ou pessoas. Ilustra a definição mencionando que exemplos comuns de 

processos incluem desenvolvimento de novos produtos, serviços a clientes, alocação de 

recursos ou pessoas. Vamos utilizar o que Garvin define como processo de trabalho nas 

categorias operacional e administrativa e Brian classifica como individual e coletiva. 

 

Na contextualização dos dois autores associa-se o cenário desta pesquisa, ou seja, um 

ambiente organizacional estruturado para a prestação de serviços de uma grande empresa, 

para um grande cliente. Nesta estrutura, encontram-se diversos processos que são 

denominados de Rotinas e os processos que formam uma rotina de Atividades. 

 

Cada rotina categorizada como coletiva representa o que se pode definir como os processos 

organizacionais, os quais são formados por outras rotinas que, categorizadas na árvore com a 

denominação de individuais, representam as atividades que compõem cada rotina coletiva. 

 

A rotina operacional é definida por Garvin (1998) como um processo de trabalho que cria, 

produz e envia produtos e serviços que os clientes necessitam. O tipo de procedimento é 

teórico, logo com base num procedimento a priori, também denominada primária. 

 

A rotina administrativa é definida como a atividade que gera informação e planos usados por 

grupos internos, também denominada de secundária. 
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A Figura 3 representa a Árvore da tipologia de Rotinas definida para este estudo, por meio da 

qual é estabelecida a congruência da Árvore das Rotinas do ambiente de estudo. 

 

 
Figura 3 – Árvore da Rotina 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

2.5.4 Alguns papéis das rotinas nas organizações 

 

Para entendimento das rotinas, faz-se necessário conhecer a cultura e a memória do processo 

histórico de determinada empresa. Vale ressaltar a citação de Narduzzo, Rocco e Warglien 

(1997): “A heterogeneidade das rotinas persiste a despeito da homogeneidade ampla a que 

aspira uma certa organização”. Neste contexto é importante o conhecimento sobre alguns 

papéis que as rotinas assumem dentro das organizações como: 

ADMINISTRATIVA 

ROTINA ORGANIZACIONAL 

ÁRVORE DA  ROTINA 

               
OPERACIONAL 

COLETIVA 

INDIVIDUAL 

 

COLETIVA 

INDIVIDUAL 

Planejamento 
Orçamento 
Desempenho 
Gestão de pessoas 
Geram informação 
Planos para uso interno 
 

Novos produtos 
Logística 
Distribuição 
Produzem bens e serviços 
Visam transformações 
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a) coordenação e controle - as rotinas têm papel de coordenar de modo que as tarefas 

possam ser realizadas de maneira suave. Segundo Langlois (1992) o “comportamento 

da rotina é necessariamente mais fácil de monitorar e mensurar do que o 

comportamento da não rotina”. Dessa forma, tem-se que, com maior padronização, 

será mais fácil de comparar, e sendo mais fácil de comparar, será mais fácil controlar. 

 

b)  trégua – as rotinas deixam margem pequena a surpresas em termos de comportamento 

e conflito de interesses, proporcionando conformidade, uma trégua entre os 

colaboradores e os gestores da organização. Isso auxilia a entender as duas dimensões 

das rotinas – cognitiva (solucionadora de problemas) e motivacional (governança, ou 

controle). O monitoramento, assim, acontece de forma mais facilitada. 

 

c)  economia de recursos cognitivos – as rotinas podem diminuir gastos relativos ao 

gerenciamento/controle, pois como os processos são passíveis de se transformar em 

rotinas, os contratos se tornam cada vez mais desnecessários (LANGLOIS; EVERETT 

1994; LANGLOIS; ROBERTSON 1995). Em outras palavras, como as rotinas e 

hábitos aprendidos se tornam automáticos, os recursos mentais são liberados para 

tomadas de decisões mais complexas.  

 

d)  redução de incertezas - como as rotinas liberam os recursos mentais, elas contribuem 

indiretamente para que os atores/agentes lidem melhor com a complexidade e 

incerteza de certa situação, por exemplo, um grande fluxo de informações. Assim 

reduzem a complexidade das decisões individuais. Isso ocorre em virtude das rotinas, 

que ao fixarem certos parâmetros, introduzirem a noção de previsibilidade, diminuindo 

proporcionalmente as incertezas. 
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 Por outro lado, Becker (2002) frisa que as rotinas também possuem um papel de 

restrição, pois algumas vezes elas têm que “quebrar” algo, a fim de possibilitar a 

ocorrência de mudanças. As rotinas assim possuem uma dupla face – o de restrição e o 

do consentimento, autorização ou permissão que remete ao seu respectivo caráter de 

solucionar problemas e coordenar. 

 

e)  incorporação do conhecimento – para Nelson e Winter (1982) “a rotinização de uma 

atividade em uma organização constitui a mais importante forma de armazenamento 

de um conhecimento operacional específico da organização”. Vários estudiosos vêem 

as rotinas como repositório do conhecimento das empresas, no sentido de que elas 

representam soluções de sucesso para problemas particulares (DOSI; TEECE; 

WINTER, 1992; WINTER, 1987; LEVITT; MARCK, 1988; TEECE; PISANO, 1994; 

HOGSON, 1998; ZOLLO; WINTER, 2002). 

 

As rotinas incorporam, assim, o conhecimento tácito e explícito da organização sendo, 

portanto, imprescindíveis para a análise de como esse conhecimento é “armazenado”, 

aplicado, sofre decadência e se transforma. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A discussão teórica sobre os fatores que interferem no processo de transferência de 

conhecimentos pela rotina organizacional, assim como também os conceitos de conhecimento 

e rotinas relacionados ao contexto do processo de replicação das rotinas no cliente, remetem 

ao questionamento, base para este estudo: 

 

Como o conhecimento tácito contribui na interferência de adequação de transferência 

de conhecimentos dentro das Rotinas Organizacionais?  

 

Parte-se da hipótese de que o conhecimento tácito interfere na adequação de rotinas que 

tenham sido replicadas em contextos específicos e que ao serem utilizadas por um agente 

humano, estão sujeitas à influência de características tácitas desse agente. 

 

Desta forma a transferência de rotinas de um contexto para outro, denota a existência de dois 

tipos de conhecimento: o explícito e o tácito, que ao serem utilizadas representam um 

conjunto de duas partes: 

 

 

Rotina Conhecimento 
Explícito 

Conhecimento. 
Tácito 

Informal formal 
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Logo, a rotina, quando replicada, e integralmente transferida, levando-se em consideração as 

condições de infraestrutura adequadas, supõe-se que isso ocorra devido ao fator 

complementar do conhecimento tácito associado ao agente humano. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta pesquisa é conhecer o grau de aderência existente no processo de 

transferência de rotinas estrategicamente selecionadas, em ambientes fisicamente separados. 

Com base no contexto determinado para estudo, pretende-se verificar o quanto a estrutura-

fonte (Sandvik) se ajusta a estrutura receptora (“A”), levando-se em consideração a 

proximidade (DIXON, 2000), ou seja, a similaridade do contexto. 

 

Na matemática, figuras “iguais”, intuitivamente remetem às mentes humanas, figuras de 

mesmo tamanho e forma. Isto significa que por meio de movimentos as figuras se encaixam 

exatamente umas sobre as outras. Observa-se que a palavra “iguais” é usada de forma um 

tanto quanto imprópria já que o conjunto de pontos que formam cada uma das figuras são 

diferentes. Torna-se mais precisa a linguagem ao usar-se a expressão “figuras congruentes”. 
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A Figura 4 representa graficamente o cenário de estudo. 

 

 
Figura 4: Representação gráfica  do cenário de estudo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figuras congruentes são figuras tais que se podem fazer coincidir. Nesta representação gráfica 

há uma área de congruência entre os contextos Sandvik e o cliente “A” na qual estão 

embutidos o conhecimento explícito e o conhecimento tácito das várias atividades que fazem 

parte das rotinas organizacionais selecionadas. Com o suporte da literatura apresentada, as 

rotinas teriam a capacidade de transferir o conhecimento que não se pode articular uma vez 

que se compõem de habilidades e recursos que interagem com pessoas. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificação do que é conhecimento tácito e o que é conhecimento explícito dentro de 

uma atividade. 
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2. Encontrar no cenário de estudo o conjunto de rotinas organizacionais e atividades 

pelas quais a firma adquire, assimila, transforma e aproveita o conhecimento.  . 

 

3. Analisar a existência do conhecimento tácito nas atividades ou rotinas para as quais 

não há registro ou documentação formal. 

 

4. Identificar se os procedimentos formalizados e descritos cujo conhecimento explícito 

está fortemente identificado pela definição teórica, são seguidos em sua totalidade. 

 

5. Com a facilidade da execução do trabalho dada pela rotina, estudar se isto ocorre por 

suas características propiciarem condições ideais para a transferência do conhecimento 

tácito. 

 

6. Identificar o grau de clareza entre causa e efeito no processo de transferência de 

conhecimentos.  

 

7. Identificar como são as relações pessoais dos entrevistados e como podem influenciar 

no processo de transferência de conhecimentos presente nas rotinas organizacionais. 

 



 

 

49 

3.3 TIPO DE PESQUISA: ESTUDO DE CASO 

 

Para Sekaran (1992), existem três tipos de estudo: o exploratório, o descritivo e o 

experimental (teste de hipóteses). O exploratório é um estudo baseado em obter uma 

compreensão melhor da natureza do problema que se tem em mãos, a partir de outros estudos 

que já tenham sido conduzidos sobre o fenômeno que se necessita entender. O descritivo tem 

a pretensão de descrever e compreender características de variáveis de um estudo, entender as 

características de organizações que seguem práticas comuns. 

 

Este trabalho utilizou o tipo de pesquisa exploratório e descritivo, uma vez que se pretendeu 

estudar um fenômeno existente cujo contexto é previamente conhecido. Normalmente os 

estudos de caso essencialmente descritivos são ateóricos e não se guiam por hipóteses 

genéricas. São considerados importantes na medida em que apresentam informações sobre 

fenômenos pouco estudados. Frequentemente formam uma base de dados para futuros 

trabalhos comparativos e de formulação de teoria. 

 

3.4 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

Para Yin (2005), o Estudo de Caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 

A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório. De acordo com Godoy (2006), esse tipo de 

pesquisa é o mais adequado quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos, que 

têm finalidade descritiva os quais a busca tem base no entendimento do fenômeno como um 



 

 

50 

todo. É o tipo mais indicado de pesquisa quando o pesquisador deseja compreender as inter-

relações sociais e culturais que se estabelecem no interior das organizações. 

 

A escolha de Estudo de Caso como estratégia de pesquisa teve como base o modelo proposto 

por Yin (2005) que consiste em analisar o tipo de questão de pesquisa (como, por que), o 

controle do pesquisador sobre eventos comportamentais que ocorrem no contexto da pesquisa 

(não exige controle sobre eventos comportamentais) e no grau de enfoque em acontecimentos 

históricos diante dos acontecimentos contemporâneos (focaliza acontecimentos 

contemporâneos). A diferença predominante entre o Estudo de Caso e outras modalidades de 

pesquisa é o foco do pesquisador e o fato de seu imediato processo de acontecimento, para 

que então se possa estudá-lo. Portanto, será definido um caso, determinar os dados relevantes 

que devem ser coletados e o que deverá ser feito com os dados após a coleta. 

 

3.5 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

A variável fundamental deste estudo é o conhecimento tácito como fator de interferência na 

adequação da atividade associada com a transferência de uma rotina. 

 

Assim, por um estudo prévio do contexto, baseado no Balanced ScoreCard da unidade fonte, 

foram identificadas as rotinas mais relevantes pelo grau de importância para o negócio que, 

portanto, merecem controle e medição. Essas rotinas, desdobradas em atividades, nortearam o 

desenvolvimento da coleta de dados.  

 

As seguintes rotinas foram selecionadas como significativas para o estudo: Administração 

física dos estoques, Compras, Reposição de estoques e Faturamento. Cada rotina desdobrou-
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se em um número de atividades que as compõe e um indicador de controle pelo qual são 

medidas.  

 

O Quadro 2 demonstra os indicadores, as metas e o resultado para cada rotina: 

 

Quadro 2: Principais rotinas do Posto avançado de suprimentos 
 

ROTINAS ATIVIDADES INDICADOR META RESULTADO 
2008 

Administração Física 
dos estoques 

Receber  

Conferir 

Guardar  

Selecionar 

Distribuir 

Inventário 

1.) % Ajuste de Estoque 
baseado no Inventário 
rotativo 

2.) %  de material 
obsoleto 

 

5,0% 

 

 

5,0% 

 

1,5% 

 

 

3,1% 

Compras 

Gerar o relatório de 
reposição 

Analisar pontos de 
encomenda 

Colocar pedido 

Follow-up 

Lançamento N/F de 
compra 

Cadastro de itens e 
fornecedores 

Análise dos itens 
obsoletos 

1.)Prazo de entrega do 
fornecedor 

2.) DPO – Days Purchase 
Order – Prazo de 
Pagamento ao fornecedor 

 

 

 

98,0% 

 

35 dias 

 

 

 

97,4% 

 

35 dias 

 

Suprimento às 
Linhas de Produção 

Impressão da 
requisição 

Conferência e baixa no 
sistema AutoTas 

Separação do Material 

Conferência Física 

Entrega no W1 

Entrega na fábrica do 
cliente 

1.) T/O –Stock Turnover- 
Giro de Estoque 

 

 

 

7,5      

vezes 

 

 

 

 

7,7 

vezes 

 

Faturamento 

Cadastro do pedido no 
Sopic 

Conferência de preços 

Emissão de Proforma 

Emissão de N/F pelo 
Sopic 

1.) % Crescimento das 
vendas comparado com o 
ano anterior 

2.) Credit Days – 
quantidade de dias de 
crédito 

 

12,2% 

 

 

35 dias 

 

13,2% 

 

 

28 dias 

Fonte: Documento elaborado pelo autor. 
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O critério utilizado para a seleção das rotinas levou em consideração dois pontos, quais sejam: 

o primeiro que as atividades relacionadas no Quadro 3 representam 70% do total das 

atividades que compõem a unidade de estudo; o segundo ponto considerado foi que essas 

rotinas são parte integrante dos fatores definidos pela organização, como fatores importantes 

de medição e resultado. 

 

Os fatores demonstrados no Balanced ScoreCard aos quais as rotinas selecionadas tem 

importante relação são: o percentual do Top Growth e percentual do Net Working Capital. O 

% Top Growth é definido pelo faturamento, ou seja, comparação do faturamento total em 

Reais do período acumulado até a data, dividido pelo faturamento total em Reais estabelecido 

no Target anual. O Posto avançado de suprimentos dentro do cliente “A” é uma parte do 

faturamento total da organização, cuja representatividade gira em torno de 9%. 

 

O Net Working Capital é uma figura composta pela equação: 

 

                     NWC = Estoques + Contas a Receber – Contas a Pagar  
                                                         Faturamento 

 

Neste caso as variáveis de controle são o estoque, o contas a receber e o contas a pagar. O 

estoque é medido pelo giro do estoque e pelo percentual de material obsoleto; o contas a 

receber pela quantidade de dias de crédito que é dado ao cliente; e o contas a pagar que leva 

em consideração o número de dias que a filial paga os fornecedores que suprem as 

necessidades do cliente. Cada indicador, giro de estoque, percentual de material obsoleto, dias 

de crédito e dias de contas a pagar, têm um método específico de apuração, os quais não são 

descritos nesse estudo por serem calculados automaticamente pelo sistema ERP da fonte, sem 
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margem para quaisquer possibilidades de aderência diferente de 100%, quando replicados 

para a unidade receptora; são totalmente construídos por conhecimento explícito.  

 

O que é imprescindível para o estudo são as atividades fins, ou seja, os processos operacionais 

que produzem os indicadores, cuja composição é estruturada por uma parcela de 

conhecimento explícito e por parcela de conhecimento tácito. 

 

A descrição detalhada de cada atividade que compõem cada rotina foi o pano de fundo, ou a 

base para o desenvolvimento da entrevista, portanto, minuciosamente descrita.  

 

3.6 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Segundo Godoy (2006), a definição da unidade de análise, nada mais é que o estabelecimento 

das fronteiras do interesse do pesquisador. Como cada caso traz consigo uma série de espaços, 

eventos ou atividades a serem observados, pessoas a serem entrevistadas e documentos a 

serem examinados, as respostas às perguntas propostas por Godoy (2006), levam a melhor 

delimitação da unidade de análise. 

 

Assim: 

 

- Onde observar? 

Considerando-se o objeto deste estudo a transferência do sistema administrativo da empresa 

Sandvik para e no espaço físico de seu cliente “A” a unidade de análise foi o grupo 

estruturado em “A”.  
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- Quando observar? 

Em qual período a observação deverá ocorrer não é fator predominante, pois o caso está 

acontecendo desde 2002 e, a qualquer momento poderá ser efetuada. Ficou a critério do 

roteiro do pesquisador 

 

- Quem observar? 

Indivíduos do grupo do posto avançado de suprimentos dentro do cliente que tiveram uma 

relação com as atividades de administração física dos estoques, compras, suprimentos às 

linhas de produção e faturamento, rotinas selecionadas para esse estudo. As pessoas 

entrevistadas foram dois compradores, quatro almoxarifes e um coordenador administrativo. 

 

- O que observar? 

O pesquisador observou a prática de cada atividade-chave estabelecida para o estudo tendo 

em mãos a descrição detalhada de cada rotina e modelo mental estabelecido partindo das 

barreiras de Szulanski e definição do conhecimento tácito de Nonaka e Takeuchi. 

 

- Como observar? 

O pesquisador assume uma variedade de funções dentro do caso e participa dos eventos que 

estão sendo estudados como observador-participante (GODOY, 2006). Manteve-se uma 

perspectiva de totalidade, porém com claros focos de interesse, evitando a coleta de 

informações irrelevantes. O conteúdo da observação-participante envolveu uma parte 

descritiva, o que ocorreu na prática, e uma parte reflexiva, comentários do pesquisador. 

Anotações foram feitas para que não se fossem perdidas informações relevantes. 
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3.7 MÉTODO DE COLETA E MENSURAÇÃO DOS DADOS 

 

Para Yin (2005), a coleta de dados no estudo de casos pode ser feita por meio de seis fontes: 

documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos. 

 

Nesse estudo, foram utilizados recursos de observação-participante, como descrito 

anteriormente em entrevistas semi-estruturadas. 

 

A entrevista semi-estruturada quer compreender os significados que os entrevistados atribuem 

às questões e situações relativas ao tema estudado. Neste caso a entrevista recolheu dados 

descritivos na linguagem do entrevistado. Essas entrevistas semiestruturadas orientaram-se 

ainda por um roteiro de tópicos que forneceu um direcionamento lógico para as perguntas 

formuladas. O registro da entrevista foi feito por meio de gravação e anotação (GODOY, 

2006). Neste estudo, o roteiro de tópicos foi balizado pela definição das rotinas-chave 

descritas no estudo de caso deste trabalho. 
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4 RELATÓRIO DE CASO DO POSTO AVANÇADO DE SUPRIMENTOS NO 

ESPAÇO FÍSICO DO CLIENTE 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO CASO 

 

4.1.1 O ambiente de estudo 

 

A Sandvik, pioneira na produção de aço, é uma empresa multinacional sueca, fundada em 

1858, por Goran Frederik Goransson. Como a areia é parte integrante da matéria-prima do pó 

de metal duro e o nome da cidade na Suécia, Sandviken, que significa porto de areia, é 

fundada a siderúrgica denominada Sandvik. A laminação e trefilação de arames começaram 

em 1876 e a fabricação de aços inoxidáveis em 1920. Em 1942, a Sandvik passa a fabricar 

carbonetos sinterizados e, em 1949, funda a subsidiária, no Brasil, denominada Aços Sandvik 

Ltda. As atividades da empresa, nesta ocasião, restringiam-se à importação e distribuição de 

brocas para perfuração de rocha, mercado em franco desenvolvimento na ocasião, o da 

construção civil. Em 1962 constrói a fábrica que passa a representar a Sandvik no Brasil, 

denominada, desde 1965, Sandvik do Brasil S.A. Indústria e Comércio. 

 

Os negócios da empresa estão mundialmente concentrados em três áreas: Tooling 

(Ferramentas), Mining & Construction (Mineração e Obras) e Material Technology 

(Tecnologia de Materiais). 

 

A área de negócios, Tooling, inclui a unidade de negócios Coromant, contexto deste estudo, e 

que produz e comercializa ferramentas de corte de metal duro e sistemas de ferramentas para 

usinagem de metais como aço, aço inoxidável, ferro fundido e materiais compostos. É líder de 



 

 

57 

mercado como principal fornecedor de ferramentas de metal duro para indústrias automotivas 

em todo o mundo. A matriz da empresa situa-se na Suécia com sua principal fábrica em 

Gimo. Possui 68 subsidiárias em 60 países, sendo 37 unidades de produção, 16 centros de 

treinamento. 

 

A Sandvik possui quatro macro-estoques de distribuição, localizados na Suécia, Holanda, 

Japão e Estados Unidos que suprem de imediato várias partes do mundo. A fábrica no Brasil 

com expansão de sua capacidade está qualificada para produzir ferramentas de última 

geração, exportando atualmente para os mercados norte-americano, latino-americano e 

Suécia. 

 

Kotler (1998) afirma que muitas empresas supunham que o vínculo com o cliente estava 

garantido. Por não possuírem muitas alternativas, fornecedores mostravam deficiências no 

atendimento de um mercado que crescia rapidamente e no qual a satisfação com o cliente não 

era ponto de relevância (KOTLER, 1998). Porém, como destaca o autor, as mudanças do 

cenário econômico trouxeram consigo uma competitividade de mercado que mostra um 

cliente muito mais exigente, difícil de ser agradado, consciente dos preços e abordado por um 

número de fornecedores muito maior com melhores ou iguais ofertas. Desta forma, deixar o 

cliente satisfeito já não é privilégio do líder de mercado, mas de outros concorrentes também. 

O desafio maior é conquistar a fidelidade do mesmo (KOTLER, 1998).  

 

Na liderança do mercado há mais de 50 anos no Brasil, a Sandvik, além de se preocupar com 

a satisfação do cliente, tem focado principalmente o seu sucesso caracterizando-se como uma 

organização que fornece produtividade não somente por meio da melhor ferramenta de corte 



 

 

58 

de metal duro do mercado, como também pelos serviços de apoio técnico e logístico que 

disponibiliza a estes. 

 

4.1.2 O Negócio  

 

Dentre outras estratégias, a empresa estudada busca fornecer seus produtos e serviços 

eliminando as ocorrências derivadas de tempo e distância com um processo de replicação de 

rotinas, transferência de melhores práticas. 

 

O processo de replicação é um escritório da Sandvik dentro da planta do cliente. Essa 

estratégia oferece uma solução completa de logística e gerenciamento de ferramentas de corte 

e contribui para resoluções rápidas e eficientes. 

 

O cliente busca soluções completas de fornecimento adequadas às suas necessidades com mão 

de obra especializada em planejamento de processos de usinagem, projetos, compras, 

garantindo a redução do tempo de setup de máquinas, oferecendo produtos e soluções que 

aumentem a produtividade, com o menor custo. 

 

Na estrutura organizacional da Sandvik Coromant, este processo está subordinado à gerência 

de vendas com um supervisor de área que atua diretamente nos processos do posto avançado 

de suprimentos em sinergia com a gerência de Marketing que estuda as possibilidades de 

acordos de serviços. A localização deste processo na estrutura da empresa sueca é mostrada 

na Figura 5, em vermelho. 
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Figura 5: Organograma da Sandvik Coromant 
Fonte: Documento Sandvik 

 

A implantação de um Posto Avançado de Suprimentos “on site” consiste na constituição de 

um estabelecimento dentro da planta do cliente, geralmente movido pelo interesse do cliente 

em reduzir custos na cadeia produtiva, nas atividades administrativas, na redução do número 

de fornecedores e em eliminar custos com estoques. 

 

Um modelo completo de posto avançado de serviços é formado basicamente por quatro 

módulos: logística, afiação, preparação e engenharia de ferramentas. Na logística o fornecedor 

de ferramentas é responsável pela administração de estoque, compras e suprimentos de 

ferramentas de sua fabricação e outros fabricantes; os itens são entregues nas linhas de 

produção do cliente. Na afiação o fabricante de ferramentas emprega máquinas e 

equipamentos e mão de obra especializada para a manutenção do ferramental. Na preparação 

ou presetting a responsabilidade é pela montagem, regulagem e ajustagem do conjunto-
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ferramentas, empregando mão-de-obra especializada, procedimentos, logística interna e 

entregas JIT (just in time). Na engenharia de ferramentas o fornecedor atua com a engenharia 

do cliente na definição dos planos do ferramental, processos de usinagem, avalia custo 

benefício, gerencia o banco de dados do sistema de gerenciamento. 

 

Ao implantar um modelo completo de gerenciamento de ferramentas com instalação de um 

posto avançado de serviços, o cliente espera redução dos custos como resultado de um maior 

controle e um melhor aproveitamento do ferramental, nos processos de usinagem. Contudo a 

interferência, bem como a interação da atividade com as áreas correlatas da empresa cliente, 

poderá também resultar na melhoria do desempenho da organização como um todo 

 

O primeiro passo para implantação de uma posto avançado de serviços e/ou gerenciamento de 

ferramentas é conhecer o potencial e processos de fabricação do cliente, identificando suas 

necessidades e limites de produção. Para isso, a Sandvik elabora um estudo detalhado 

especificando conteúdo e seqüência do trabalho a ser realizado. O levantamento deve ser feito 

em conexão direta cliente-fornecedor, o que resulta uma relação de atividades e serviços 

referente a cada módulo de forma simples e direta. As melhorias e os ganhos oferecidos ao 

cliente, quais sejam, redução do número de fornecedores, redução de custos fixos, escolha de 

parceiros confiáveis, competitividade e redução de capital investido no estoque devem ser 

feitos com critério específico, utilizando método cientifico de forma a ser mensurado e 

apresentado periodicamente. A melhoria nos processos organizacionais com a implantação do 

posto de suprimento é mostrada no Quadro 3.  
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Quadro 3 - Melhoria nos processos organizacionais do cliente 
 

ROTINA PROCESSO MELHORIA 

Logística Compras 

Redução número de fornecedores 

Performance dos fornecedores 

Padronização dos pedidos 

 
Administração de 
Estoque 

Redução do custo de armazenagem 

Redução de obsolescência 

Fornecimento da ferramenta certa ao cliente, no local certo na 
hora certa. 

Engenharia de 
Processo 

Suporte Técnico 

Redução tempo de máquina parada por falta de ferramental 

Aplicação de controles precisos e detalhados de consumo de 
ferramentas 

Monitoramento da vida útil das ferramentas 

Apoio técnico à Engenharia de Produto e de Processo, no 
desenvolvimento de novos produtos 

Liberação do cliente para que esteja concentrado na solução 
de problemas ou melhorias em seu produto 

Melhoria de produtividade 

Elaboração de 
Relatórios 

 

Eliminação de redundância de informações 

Acesso rápido e fácil às informações. 

Fornecimento de informações e subsídios ao departamento de 
compras do cliente 

Demonstração de ganho em processo 

Fonte: Dados Sandvik 

 

Com base no levantamento, uma proposta comercial é apresentada ao cliente, contemplando 

todos os recursos necessários para funcionamento da filial, como instalações, equipamentos, 

mão-de-obra, encargos, investimentos em estoques, etc. a ser feito na implantação do posto de 

suprimentos. 

 

O cliente disponibiliza o espaço físico em sua planta, necessário para o desenvolvimento das 

atividades e, mediante contrato em regime de comodato, o cliente empresta o espaço físico 

por um tempo determinado (FORTES, 2006), no qual o fornecedor, no caso a Sandvik, 

constrói e organiza sua estrutura.  
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Além do contrato de comodato é necessário registrar no Contrato de Gerenciamento de forma 

clara e objetiva todos os módulos e serviços prestados pela filial, as responsabilidades dos 

ganhos e ônus resultantes das condições de trabalho adversas das máquinas e equipamentos 

que são de responsabilidade do cliente.  

 

A Sandvik Coromant inicia as atividades na planta do cliente somente após a constituição 

legal da Filial junto aos órgãos públicos (Registros, Jucesp, Receita Federal, Posto Fiscal, 

Prefeitura, INSS, FGTS, IPTU, Habite-se) e obtenção do CNPJ, Inscrição Estadual e 

Municipal. 

 

Nesta estrutura, serão gerenciados aproximadamente 5.900 itens do fornecedor Sandvik 

Coromant junto de aproximadamente 40 fornecedores, dentre eles os maiores concorrentes da 

mesma. Com os maiores fornecedores a transação comercial básica será efetuada por 

consignação mercantil a fim de se preservar o capital investido nos estoques.  

 

 
 

Figura 6: Organograma do Posto Avançado de Suprimentos 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Estrutura Organizacional – Posto Avançado de Suprimentos 
Suprimentos 
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Este estudo focou do Posto Avançado de Serviços, a equipe que trabalha com a coordenação 

das atividades de logística representada na Figura 3 pela posição do Coordenador e sua 

equipe. O coordenador, que acumula também a função de comprador, se reporta aos 

vendedores técnicos, os compradores ao coordenador e os almoxarifes que, por sua vez, 

reportam-se ao coordenador de logística dentro da planta do cliente “A“. 

 

 
Figura 7: Instalação do Posto avançado de suprimentos na planta do cliente 

 

O cliente “A” é uma indústria metalúrgica de origem alemã, produtora de motores para o setor 

automobilístico, que tem sua planta instalada em São Paulo desde 1953 sendo cliente da 

Sandvik Coromant desde 1956. 

No ano de 2002, a Sandvik, buscando recursos que se traduzissem em vantagem competitiva e 

garantindo-se como a posição de líder no mercado de ferramentas de corte, inicia o processo 

da réplica das rotinas estrategicamente selecionadas, instalando um Posto Avançado de 

Suprimentos na planta do cliente “A” (área de produção de motores para caminhões). 

A estrutura foi composta de um gerente regional, dois vendedores, especialistas de produto, 

dois técnicos, quatro almoxarifes, um coordenador administrativo e dois compradores, numa 

equipe formada por onze pessoas. Essas pessoas foram estrategicamente selecionadas dentro 

da estrutura da matriz. O que se buscava era a réplica das rotinas, melhores práticas, 

existentes na matriz e acomodadas num contexto físico diferente, formado por rotinas 

operacionais e rotinas administrativas. O processo tem o forte recurso de tecnologia de 
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informação, porém, suportado pelos times da organização, sem o qual não haveria a 

transferência do conhecimento. 

A Figura 8 mostra o fluxograma das rotinas do processo de replicação. 

 
Figura 8 – Fluxograma das Rotinas do processo de replicação 
Fonte: Documento Sandvik 

 

4.2 OS FUNCIONÁRIOS ENTREVISTADOS 

O perfil dos funcionários entrevistados está apresentado no Quadro 4. 

 
Quadro 4: Perfil dos Funcionários do Posto Avançado de Suprimentos 
Total dos 
Entrevistados 

 7 

Idade Média 30 anos 

Tempo médio 
de Empresa 

4 anos 

Entrevistados CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 

Idade  38 anos 22 anos 19 anos 34 anos 37 anos 22 anos 33 anos 

Escolaridade Pós-Graduação Universitário Universitário Universitário Universitário Universitário Universitário 

Tempo de 
Empresa 

6 anos 3 anos 1,5 anos 5 anos 0,6 anos 4 anos 7 anos 

Entrou em que 
função 

Comprador Jr. 
Auxiliar 
Almoxarife 

Auxiliar 
Almoxarife 

Almoxarife Almoxarife Almoxarife Almoxarife 

Função atual 
Coordenador de 
Logística 

Almoxarife Almoxarife Comprador Almoxarife Almoxarife Comprador Jr. 

cliente 

cliente 

cliente 

Fonte 

cliente 

sistema 

sistema 

Fonte 

sistema 

a Fonte recebe 

cliente 

 concorrente

Font
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Horário de 
trabalho 

8:00 ás 17:00 8:00 ás 17:00 8:00 ás 17:00 8:00 ás 17:00 8:00 ás 17:00 8:00 ás 17:00 8:00 ás 17:00 

Nota: Os códigos na linha “Entrevistados” referem-se à linha da “Função atual” e foram tratados no decorrer do 
estudo pelos respectivos códigos. 

 

4.3 AS ROTINAS COM AS QUAIS OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO ENVOLVIDOS 

 

A árvore das rotinas e atividades do posto de suprimentos foi elaborada à luz da teoria 

apresentada no referencial teórico da tipologia das rotinas deste trabalho, identificando no 

cenário de estudo as rotinas operacionais ou primárias, as administrativas ou secundárias, 

coletivas e individuais. Cada rotina e respectivas atividades estão descritas de modo a permitir 

a análise de conteúdo do material produzido pelas entrevistas. 

A pesquisa do trabalho foi feita pontuando somente as rotinas operacionais de logística e 

comercial. A Figura 1, reapresentada a seguir, mostra as rotinas para a pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRAS 

RELATÓRIOS 

ROTINAS 

ADM.FÍSICA 
DOS 

 ESTOQUES 
SERVIÇOS  

GERAIS 
LOGÍSTICA 

OPERACIONAIS ou 
PRIMÁRIAS 

 

FATURAMENTO 

SUPRIMENTO 
às LINHAS DE 
PRODUÇÃO 

ADMINISTRATIVAS ou 
SECUNDÁRIAS 

GESTÃO 
 DE 

 PESSOAS Movimento de materiais 
Receber 
Conferir 
Guardar 
Inventário 

Gerar relatório reposição 
Analisar pontos encomenda 
Colocar pedido  
Follow-up 
Lançamento NF de compras 
Cadastro de itens e fornecedores 
Análise dos itens obsoletos 

Impressão da requisição 
Conferência e baixa no AutoTas 
Separação do material 
Conferência física 
Entrega no W1 
Entrega na fábrica do cliente 

Cadastro pedido no Sopic 
Conferência  
Emissão de Proforma 
Emissão NF pelo Sopic 

Definir plano do ferramental 
Avaliação custo benefício  
Sugere substituição ítens 
Suporte técnico para o operador da máquina 

Controle  
de  
frequência 

Manutenção 
Segurança 
Faturamento 
IQTC 
CVF 
Giro de estoque 
% obsolescência 
Dias de crédito 
Dias contas a pagar 

COMERCIAL 

ENGENHARIA 
DE 

PROCESSOS 

 

INDIVIDUAIS 
 

COLETIVAS 
 

COLETIVAS 
 

INDIVIDUAIS 
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Figura 1 – Conjunto de Rotinas 
Fonte: Dados Sandvik 

 

4.3.1 Classificação das Rotinas - Tipo 

 

Tabela 1: Rotinas com as quais o entrevistado está envolvido 

Tipo Rotina CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total 

Operacional Administração física dos estoques 
Compras 
Suprimento às linhas de produção 
Faturamento 

1 
1 
 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
1 
 

 
1 
 
 

5 
6 
4 
1 

Administrativa Serviços Gerais   1   1  2 

 

A Tabela 1 apresenta em que rotinas operacionais e/ou administrativas cada entrevistado está 

envolvido. As rotinas operacionais criam, produzem ou enviam produtos e serviços para 

atender a necessidade do cliente. As administrativas, não produzem de forma direta o que os 

clientes necessitam, mas são necessários e importantes para a realização do negócio. Esta 

categorização encontra-se demonstrada na Figura 3, Árvore da Rotina, construída 

metaforicamente para este trabalho e definida com maiores detalhes no referencial teórico em 

Rotinas Organizacionais. 

 

4.4 DESCRIÇÃO DAS ROTINAS 

 

A descrição das rotinas foi elaborada com base na observação participativa do entrevistador, 

pesquisa nos documentos da organização, material utilizado em apresentações para clientes e 

visitantes; não foi encontrado registro formal descritivo ou manual de instruções específico. 
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4.4.1 Rotinas Operacionais ou Primárias 

 

• Administração física dos estoques 

A administração física do estoque caracteriza-se pelos processos de recebimento de 

ferramentas dos fornecedores, que também são os principais concorrentes, conferência do 

material, guarda do material nas prateleiras e inventário rotativo. 

 

• Recebimento de material 

A primeira ação é a conferência daquilo que se recebe com o pedido previamente colocado 

pelo comprador. Conferem-se as quantidades, os preços e os impostos na tela 423 do Sopic 

(Sandvik Order Processing and Inventory Control – Sistema global Sandvik), enquanto o 

fornecedor aguarda. Depois é feita a conferência das ferramentas com a nota fiscal. Estando 

tudo de acordo, o almoxarife assina o canhoto, libera o fornecedor e coloca as ferramentas na 

bancada com a nota fiscal para posterior guarda do material nas prateleiras. Em caso de 

divergência de produto, preço ou quantidade, registra-se em uma carta de correção. A 

devolução do material é a última alternativa como solução da divergência, para que a 

segurança de entrega ao cliente não fique comprometida. 

 

• Guarda do material 

As ferramentas deverão estar com os códigos do fornecedor e do cliente “A“. As prateleiras 

são identificadas com etiquetas com o código do fornecedor, código do cliente e local de 

guarda. As caixas com as ferramentas são armazenadas com as referências técnicas como 

geometria, medidas, classe e dados de corte para frente para facilitar a seleção do material. As 

embalagens deverão ser guardadas com o padrão que denominamos +5 ou -5 para que haja 

espaço na prateleira, assim, mesmo que as prateleiras comportem de 6 a 9 caixas, por 
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exemplo, que são empilhadas em número de 5 para que o espaço vazio seja adequado para o 

manuseio das mesmas. As caixas são de tamanho pequeno, médio e grande. As embalagens 

que sobrarem no empilhamento padrão serão colocadas à frente para facilitar futura retirada. 

A armazenagem de grandes quantidades, leva em consideração o sistema de estoque FIFO, 

first in first out. Cada caixa comporta 10 ferramentas e as caixas incompletas são armazenadas 

em posição contrária, ou seja, virada a frente para baixo na posição horizontal ou em pé na 

posição vertical, de acordo com o espaço disponível. As ferramentas pequenas são 

armazenadas em saquinhos plásticos codificados e dentro de caixas de poliondas montáveis, 

isto para evitar mistura, perda ou vazamento de óleo nas prateleiras. O armazenamento de 

grandes ferramentas é feito com a colocação das caixas lado à lado sempre identificadas e 

com espaço suficiente para manipulação. 

 

• Inventário 

O inventário verifica e confere as quantidades e valores dos estoques de produtos acabados,  

nacionais, importados ou comprados de outros fornecedores. Confronta o resultado da 

contagem física com os registros contábeis e fiscais com a finalidade de determinar o real 

ativo existente e o seu conseqüente impacto nos resultados operacionais. O posto avançado de 

suprimentos realiza inventários rotativos periodicamente e quando necessário efetuam ajustes, 

seguindo o mesmo critério do inventário anual. Os registros dos inventários rotativos ficam 

arquivados no Posto e possíveis ajustes, realizados durante o ano, ficam arquivados na área de 

Custos. O inventário rotativo é uma contagem física do material realizada semanalmente de 

parte do estoque selecionada aleatoriamente, por código de localização da prateleira. A 

contagem deve obedecer a critérios pré-estabelecidos no Sistema de Inventário, do SOPIC, 

pelas telas 420-1, 420-2, 420-3, 420-4, 420-35. O gestor do posto deve providenciar para que 

a área a ser inventariada seja previamente arrumada e ordenada, na qual os produtos similares 
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deverão estar agrupados, identificados, por códigos, modelos e guardados no local correto, 

cadastrado no sistema SOPIC. 

 

Todos os documentos referentes à movimentação dos estoques (requisições, ordens de 

produção, notas fiscais, etc.) devem ser lançados no sistema, ou cancelados, enquanto os 

materiais ainda estiverem disponíveis fisicamente em uma determinada alocação, porém 

sistemicamente em outra.  

 

Não pode haver nenhuma movimentação de estoque, seja física ou de sistema, durante o 

inventário dos produtos que serão objeto de contagem, até a liberação feita pelo responsável 

da equipe de inventário. Os passos a seguir expõem as atividades a serem executadas. 

 

1º.  Passo – Gerar o inventário no SOPIC tela 420-1. Preencher todos os campos com 

informações do estabelecimento inventariado. 

 

2º.  Passo – Gerar o relatório dos produtos a serem inventariados – SOPIC tela 420-2. 

 Preencher todos os campos, Empresa, Estabelecimento, Data e Local do estoque. 

Este relatório é visível no menu 400-91 do SOPIC, ou transformado em planilha de 

Excel, através da opção, tela 420-35, “Data Transfer”, utilizando Library/File 

dbsand01/inv001. 

 

3º.  Passo – Gerar o relatório para Atualizar Quantidades no Inventario – tela 420-3. 

Lançar no Sistema o resultado da contagem física, observando código e número de 

ficha do produto, identificando na tela, se é recontagem ou não. 
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4º.  Passo – Atualizar e gerar o relatório de diferenças do Inventario – tela 420-4. Este 

relatório é visível no menu 400-91 do SOPIC, e pode ser transformado em planilha 

de Excel, através da opção ‘’Data Transfer”, utilizando Library/File 

sop500c/inv008p. Analisar as diferenças, origem do produto, requisições pendentes 

etc. Atualizar as quantidades na tela 420-3, efetuar a recontagem. 

 

5º.  Passo – Recontagem - repetir a operação anterior, atualizar as quantidades na tela 

420-3 e gerar o relatório de diferenças do Inventario – tela 420-4. 

 

6º.  Passo – Consolidar o inventário na tela 420-5 e valores a serem ajustados na tela 

420-6. Caso o resultado do inventário necessite de ajustes de estoque para mais ou 

menos, a área de Custos prepara o relatório de diferenças, que devera ter autorização 

da Controladoria e Diretoria da área de negócios, matriz Sandvik, e enviado para o 

Departamento Custos para realização dos ajustes. Caso o inventário não seja fechado 

até o ajuste, deverá ser cancelado na tela 420-10. Os relatórios de inventários 

rotativos, realizados periodicamente pelo posto, são arquivados na próprio local; o 

relatório de diferenças de estoque para ajuste, é enviado para  o Departamento de 

Custos, na matriz, que efetua os ajustes e mantém o arquivo para eventual auditoria. 

 

• Compras 

As compras no posto de suprimentos têm um perfil diferenciado do processo tradicional, não 

há negociação de preços com o fornecedor. A negociação de preços é definida pelo cliente, no 

caso, o cliente “A”. Os preços são previamente estabelecidos com cada fornecedor. Para o 

comprador cabe a negociação dos prazos e os termos da consignação. A parte da logística não 

interfere na decisão do cliente “A” no que diz respeito aos preços negociados mesmo que a 
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Sandvik encontre melhores preços em outro fornecedor. Só podemos comprar de fornecedor 

homologado pela mesma. O AutoTas, sistema utilizado pelo posto de suprimentos gerencia 

todos os itens de estoque, informando níveis e necessidade de reposição.  

 

• Gerar o relatório de reposição: 

O relatório de reposição é gerado na tela 404.1 do Sopic, sistema de informação, com base na 

data informada pelo usuário. O relatório é gerado por item de produto. 

 

• Analisar os pontos de encomenda  

Com o relatório emitido pelo AutoTas, o comprador irá analisar item a item a sugestão com 

base no consumo de “A” que é obtido no mainframe da mesma instalado dentro do posto de 

serviços. A atividade de compras está divida entre três compradores. O coordenador dos 

serviços também exerce a função de comprador. Cada comprador fica responsável por dez 

fornecedores para compra do material. 

 

• Colocar o pedido 

Após a análise, um pedido de compras é gerado no AutoTas 9 Auto Tooling Administration 

Stock – Software de Administração Estoque)  e enviado para o Sopic (ERP da Sandvik) que, 

por meio do Notes, envia um email para o fornecedor colocando o pedido de consignação. 

 

• Follow-up 

Após a colocação do pedido junto ao fornecedor, um controle de follow-up é criado e cinco 

dias antes do prazo estabelecido para a entrega é enviado um email para o fornecedor, 

solicitando uma posição do prazo exato da entrega.  
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• Lançamento das notas de compras  

Depois da guarda física do material as notas de compras são lançadas no AutoTas e no Sopic 

na tela 404-1, para fins de geração dos livros fiscais e contabilização dos impostos. Para este 

lançamento é feito um batimento diário do estoque pelo IT ( Information Tecnology) da 

matriz. Após os lançamentos, as notas são enviadas pelo malote, devidamente protocoladas, 

ao departamento fiscal da matriz. 

 

• Cadastro de novos itens / fornecedores 

Ainda como função do comprador há o processo de cadastro de novos itens e novos 

fornecedores no Sopic e no AutoTas. Para os novos itens de estoque, o cadastro pode ser 

efetuado por meio de cópia de item similar. Entretanto, para o cadastro do fornecedor é 

essencial um conhecimento prévio sobre este no que se refere à atividade comercial, prazos de 

fabricação e entrega, para que não sejam gerados erros no momento de contabilização dos 

impostos ou ainda reposição indevida de estoques. 

 

• Análise dos obsoletos 

A análise dos itens obsoletos no estoque é feita pelo comprador, pois ele que é o responsável 

pela reposição do estoque. Por obsoleto entende-se o material em excesso no estoque que não 

significa material fora de linha ou em desuso. O suporte da matriz, responsável pela logística, 

acompanha os níveis de material obsoleto. Mensalmente é elaborado pelo analista de logística 

da matriz um relatório que aponta os itens obsoletos assim como os itens que se tornarão 

obsoletos nos próximos três meses e que é enviado por email ao posto de serviços. Por um 

contrato firmado entre a fornecedora do posto de suprimentos e o cliente, este compromete-se 

num período de 12 meses, a adquirir o excesso gerado, desde que, o excesso tenha sido 

originado por sua solicitação e não por eventual erro de reposição. 
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• Suprimento às linhas de produção 

O suprimento é caracterizado pela entrega das ferramentas no almoxarifado do cliente 

denominado W1  (Almoxarifado do cliente  “A” ) e depois na fábrica para o operador da 

máquina 

 

• Impressão das requisições 

Pelo mainframe do cliente “A”, as requisições são impressas para que o material seja 

separado. 

 

• Conferência e baixa no sistema AutoTas 

Com a requisição impressa o almoxarife entra no sistema AutoTas e verifica pelo código do 

cliente se há material no estoque e a localização do mesmo nas prateleiras. Se há material no 

estoque, o sistema AutoTas faz as baixas dos estoques. 

 

• Separação física do material 

De posse da requisição, separam-se as ferramentas localizando-as pelo código do fornecedor. 

O material e a requisição são colocados nas bancadas para que outro almoxarife faça a 

conferência. 

 

• Conferência física 

O material é conferido pela comparação do código e da quantidade da requisição, com o 

código da etiqueta da caixa. 

 

• Entrega no W1 (cliente) 
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Após a conferência, o material é entregue no almoxarifado do cliente denominado W1, onde é 

realizada nova conferência, neste momento, pelo funcionário do cliente. 

 

• Entrega na fábrica do cliente 

Após a conferência, o material é liberado e o almoxarife leva o mesmo para a fábrica, 

entregando o material para o operador da máquina. 

 

• Faturamento 

Com base nas requisições que foram atendidas durante o decêndio (período definido em 10 

dias para ocorrerem os faturamentos durante o mês) o faturamento é gerado. 

 

• Geração da Proforma 

No sistema Sopic é gerado uma proforma, um dia antes do faturamento oficial para a 

conferência antes do faturamento.  

 

• Conferência 

Uma conferência minuciosa é efetuada dos dados de quantidades, preços, impostos, descrição 

do material, prazo de pagamento. A proforma é o documento que antecede à fatura. No caso 

de surgimento de alguma divergência, esta é averiguada com o cliente e corrigida, por isto sua 

emissão é efetuada um dia antes do faturamento. Diante da proforma conferida, o funcionário 

responsável pelo faturamento está pronto para cadastrar um pedido (espelho da proforma) no 

sistema ERP Sopic. 

 

• Transferência das ferramentas consignadas 
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Antes da colocação do pedido no sistema Sopic, uma operação de transferência do estoque 

consignado para o estoque oficial deve ser feita na tela XXXX. Esta transferência, ao mesmo 

tempo em que disponibiliza itens no estoque para faturamento, também gera um pedido ao 

fornecedor para faturamento dos itens alienígenas. O estoque a ser transferido é proveniente 

de fornecedores terceiros, denominados na organização por “alienígenas”, por se tratarem em 

sua maioria de itens dos concorrentes. 

 

• Cadastro do pedido 

O pedido é processado na tela 404-1 do sistema Sopic da filial de acordo com os dados da 

Proforma. Após o pedido colocado no sistema, o faturamento é realizado na tela 406-15 do 

Sopic. 

 

• Emissão da nota fiscal 

A emissão da nota fiscal é feita na tela XXX do Sopic. As notas fiscais são impressas no 

posto de serviços e entregues no depto fiscal do cliente um dia após o faturamento, pois o 

mesmo tem incentivos fiscais com base no faturamento decendial. Vale lembrar que 

fisicamente todo material já foi entregue e utilizado pelo cliente durante o período (10 dias).  

 

4.4.2 Rotinas Administrativas 

 

• Serviços Gerais  

• Manutenção 

A manutenção no ambiente de estudo caracteriza-se pelo recolhimento dos cestos de lixo, 

devidamente selecionados conforme a categorização do conceito de reciclagem, papéis, 

plásticos, metais e geral. O recolhimento é feito todos os dias. 
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• Segurança 

A parte referente à segurança trata da abertura e fechamento da porta principal do posto de 

serviços com chave e cadeado e o desligamento dos equipamentos eletrônicos como 

computadores e máquinas calculadoras. O computador que acessa o mainframe do cliente 

Mercedez só é desligado na sexta-feira. Durante os outros dias permanece ligado para 

atendimento das solicitações que eventualmente ocorram durante o período noturno. 

 

4.5 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Com base em Bardin, 2007,  criou-se o Quadro 5, denominado Matriz de Amarração, que deu 

o rigor acadêmico à pesquisa ao cruzar os conceitos desenvolvidos no referencial teórico deste 

estudo às questões do protocolo de pesquisa e às unidades de registro encontradas durante as 

entrevistas. 

 

Os conceitos que deram sustentação à Matriz de Amarração foram as definições de 

Conhecimento (DAVENPORT E PRUZAK, 1998), Conhecimento Tácito (POLANYI, 1962), 

Conhecimento Explícito (SPENDER, 2001), Rotinas Organizacionais (NELSON E WINTER, 

1982 e KOGUT e ZANDER, 1992). Como complemento utilizou-se também definições de 

Capacidade de Absorção (ZAHRA e GEORGE, 2002).  

 

As barreiras de Szulanski, 1996 e as definições de Dixon, 2000 foram analisadas dentro do 

contexto pela similaridade de cenário constando também do Quadro 5.   
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Quadro 5 – Matriz de Amarração 
OBJETIVOS CONCEITOS AUTOR QUESTIONÁRIO UNIDADE DE 

REGISTRO 
1. Identificar o 
conhecimento tácito e 
o conhecimento 
explícito dentro de 
uma atividade 

Conhecimento : uma mistura de 
experiências, valores, 
informação que proporcionam 
uma estrutura para a avaliação e 
incorporação de novas 
experiências e informações. 

Davenport e 
Pruzak (1998) 

9)Descreva como 
desenvolve o seu trabalho 

 

Conhecimento 
explícito dentro das 
atividades de  
Adm.Física de 
Estoques 
Compras 
Suprimento à Produção 
Faturamento 

Componente explícito: O 
conhecimento explícito 
individual, ou consciente, é 
aquele que está disponível ao 
indivíduo na forma de fatos, 
conceitos, registros. Podem ser 
armazenados e recuperados  

Spender (2001) 16)O processo descrito é 
seguido à risca 100% ? 
Se não, por que ? 
10)O que é repetitivo e o 
que é ocasional? 

1. Sistemas de TI são 
seguidos 100% 
2. Rotinas 
 

Conhecimento  tácito 
dentro das atividades 
de Adm.Física de 
Estoques 
Compras 
Suprimento à Produção 
Faturamento 

Componente tácito: algo que 
não se pode explicitar e que nos 
permite saber mais de que 
podemos dizer. O como 
sabemaos mais está espalhado 
nas habilidades corporais que 
adquirimos sem explicá-las ou 
mesmo sem percebê-las. E 
mesmo quando somos capazes 
de explicá-las, essa explicação 
só se torna suficiente com a 
prática. 

Polanyi (1962) 17)Você consegue 
identificar fatores não 
cobertos pela descrição 
das rotinas e que 
facilitam o 
desenvolvimento de suas 
atividades ? 
 
 

1.Confidencialidade:o 
fornecedor é também o 
concorrente. 
2. Preservação do Capital 
empregado. 
3. Tratar cada fornecedor 
como se fosse único. 
4. Feeling 
5. Tratar o cliente como 
se fosse o mais 
importante 
6. Flexibilidade  

2. Encontrar no cenário 
de estudo o conjunto 
de rotinas 
organizacionais pelas 
quais a firma adquire, 
assimila, transforma e 
aproveita o 
conheicmento 

Capacidade de Absorção 
Zahra e George (2002) 
reconceitualizaram o constructo 
como um conjunto de rotinas 
organizacionais e processos 
estratégicos pelos quais a firma 
adquire, assimila, transforma e 
aproveita (exploit) 
(POPADIUK, 2007) o 
conhecimento para produzir 
uma capacidade organizacional 
dinâmica. 

Zahra e George 
(2002 

1) à 7 ) Perfil dos 
entrevistados 
 
 
8)Você teve algum 
treinamento para exercer 
sua função? Que tipo ? 
11)O que facilita e o que 
dificulta o seu trabalho? 

1. Grupo maduro, idade 
média 
2. Tempo médio de 
trabalho 
3. Mudança de função 
4. Repetitividade 

5. Com a facilidade da 
execu;ão do trabalho 
dada pela rotina, 
estudar se isto ocorre 
por suas características 
propiciarem condições 
ideais para a 
transferência do 
conhecimento tácito 

Rotina Organizacional: prática 
do uso do conhecimento onde 
há um componente tácito 
embutido parcialmente nas 
habilidades e nos arranjos 
sociais colaborativos 

Nelson e Winter 
(1982) e Kogut e 
Zander(1992) 

12)Quais sãos os fatores 
que contribuem para uma 
execução ótima do seu 
trabalho? 
13) Poderia a rotina ser 
um fator? Por que ? 
10)O que é repetitivo e o 
que é ocasional ? 

1. Relacionamento 
2. Rotinização 
Atitudes e decisões que 
se repetem 
espontaneamente 

6.Identificar o grau de 
clareza entre causa e 
efeito no processo de 
transferêcnia de 
conhecimento 

Ambiguidade causal: 
entendimento imperfeito de 
conceitos, incertezas. 
 
 

Szulanski,1996 18)Se você fosse 
promovido e tivesse que 
transferir suas atividades 
a outra pessoa, que 
conselhos daria? 
19)Que características 
são específicas do 
convívio que só seria 
percebido com o tempo? 

 

1.Todo mundo tem que 
saber tudo 
2.Atender o cliente 
3.Rotinas 
4.Treinando passo a 
passo, falando sobre os 
sistemas 

7.Identificar como são 
as relações pessoais 
dos entrevistados e 
como podem 
influenciar no processo 
de transferência de 
conhecimentos 
presente nas rotinas 
organizacionais 

Relação árdua: importante nos 
processos de transferência de 
conhecimentos onde há um 
componente tácito envolvido 
 

Szulanski,1996 
Dixon, 2000 

20)Como você 
caracteriza as relações 
entre o posto avançado de 
suprimentos e a matriz 
Sandvik? Há sinergia? É 
satisfatório? 

1.As relações de trabalho 
podem ajudar. 
2.Nossa relação com a 
Matriz é muito boa 
3.A sinergia ajuda 
4.Estamos alinhados com 
a matriz 
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As tabelas seguintes, de número 2 a 5 mostram  as atividades operacionais que compõem cada 

rotina da Tabela 1 e os entrevistados responsáveis pelas mesmas, cujas informações cruzadas 

com a descrição das atividades citadas acima, resultaram nas tabelas que identificam o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito dentro de cada atividade e que foram a base 

para a análise de conteúdo deste trabalho relativo ao objetivo específico 1: 

 

• Identificação do conhecimento tácito e conhecimento explícito dentro de uma 

atividade 

 

Tabela 2: Atividades da Rotina Administração física dos estoques 

Rotina Operacional CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total 
Receber   1   1 1  3 
Conferir  1   1 1  3 
Guardar  1   1 1  3 
Inventário  1 1 1  1 1  5 

 

Todas as atividades da rotina de Administração dos estoques são operacionais. Os 

compradores, C1 e C2, não estão envolvidos com nenhuma atividade desta rotina. Os demais 

dividem o trabalho participando igualmente de todas as atividades. O A2 tem 

responsabilidade somente no inventário, por conta do horário de trabalho, das 15:00 a 0:00 hr 

que possibilita melhores condições para o mesmo.  

 

Na Tabela 3, as atividades de gerar o relatório de reposição, colocar o pedido e lançar as notas 

de compras no sistema são atividades que embora não tenham registro formal escrito de como 

devem ser efetuadas, não exigem do entrevistado maiores análises, pois são atividades 

operacionais pautadas por um sistema de tecnologia da informação, seguem a sequência 

determinada pelo sistema onde o conhecimento aparece automaticamente independente dos 

usuários estarem pesquisando por ele ou não (DIXON, 2000). 
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Tabela 3: Atividades de Compras 

Rotina operacional CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total  
Gerar relatório de reposição 1   1   1 3 
Analisar pontos de encomendas 1   1   1 3 
Colocar pedido 1   1   1 3 
Follow-up 1   1   1 3 
Lançamentos das notas de compras  1 1 1   1 4 
Cadastro de novos itens de fornecedores    1 1  1 3 
Análise dos itens obsoletos 1       1 

 

Quase todos os entrevistados estão envolvidos nas atividades de compras. Somente o 

entrevistado A4 não tem nenhum envolvimento. Na análise dos pontos de encomenda o 

entrevistado tem consigo o conhecimento logístico de prazos de entrega do fornecedor, 

cruzados com o tempo de consumo do cliente frente aos níveis ideais de estoque. Notou-se 

durante as entrevistas que há embutido em cada entrevistado uma forte pressão na questão de 

preservar o capital empregado da organização por meio de uma utilização extremamente 

eficaz dos estoques, ainda que os entrevistados não demonstrem conhecimento profundo 

sobre a questão conceitual do termo “capital empregado”, quando questionados 

informalmente durante as entrevistas. Apesar disso sabem que o estoque é variável importante 

da equação. 

 

Na atividade do follow-up com o fornecedor, o que prevalece de forma acentuada e notada 

durante as entrevistas é a relação estabelecida entre cada comprador e o fornecedor. Os 

compradores desenvolvem seu trabalho, afirmando conhecer cada característica do 

fornecedor, o que embuti nessa relação fatores de exclusividade. 

 

Na atividade de cadastro de novos itens e fornecedores, a atividade tem o suporte de um 

recurso de tecnologia de informação, o sistema principal da organização, Sopic, cuja trajetória 

sequencial de telas a serem preenchidas garante a importância de o cadastro ser cem por cento 
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correto tanto de produto como de fornecedor. Foi mencionado durante as entrevistas que a 

assertividade do preenchimento garante a melhor reposição de estoque. 

 

A atividade de análise dos itens obsoletos, na Tabela 3 é exclusiva do coordenador e 

demonstrada conforme a transcrição da fala a seguir: “[...] Para acompanhar os níveis de 

obsolescência há um contato direto com a logística. O trabalho está no feeling construído com 

o contato da matriz.” (CC1) 

 

Somente o Coordenador está envolvido com esta atividade, o qual se utiliza de conhecimento 

pessoal para exercê-la. 

 

Ainda observando a quantidade de respondentes envolvidos em cada atividade, conforme 

sintetizado na Tabela 4 a entrega do material na fábrica do cliente compete a três almoxarifes. 

Pelas conversas durante a entrevista notou-se que o contato do almoxarife com o operador da 

fábrica do cliente para quem o material é entregue, é mais do que a simples ação de entregar o 

material na fábrica. Esta atividade está repleta de uma importância e urgência que sinalizam 

ao cliente que ele é “único”, o mais importante. Neste caso, há grande grau de influência do 

perfil pessoal do entrevistado neste contato.  

 

Tabela 4: Atividades de Suprimento às linhas de Produção 

Tipo Rotina CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total  

Individual Impressão da requisição   1 1  1 1  4 

Individual Conferencia e baixa no Autotas  1 1  1 1  4 

Individual Separação do material  1 1  1 1  4 

Individual Conferencia Física  1 1  1 1  4 

Individual Entrega no W1  1 1  1 1  4 

Individual Entrega na Fabrica do cliente  1   1 1  4 
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A forma como cada almoxarife realiza esta atividade é fruto de um conhecimento, não 

registrado formalmente, mas captado pela repetição do ato em si. 

 

A Tabela 5 traz informações sobre as atividades de faturamento cuja observação participativa 

permitiu notar a importância e cuidados especiais dedicados a esta rotina. O coordenador e os 

dois compradores estão envolvidos com ela. 

 

Tabela 5: Atividades de Faturamento 

Tipo Rotina CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total  

Individual Geração da Proforma 1   1   1 3 

Individual Conferencia 1   1   1 3 

Individual Transferir estoque consignado    1   1 2 

Individual Emissão da nota fiscal 1   1   1 3 

Individual Entrega da nota fiscal para o 
cliente 

   1   1 2 

 

Uma sintonia deve acontecer entre o cliente e o posto de serviços. Este é o momento de 

fechamento oficializado desta relação e reconhecimento de que todas as rotinas anteriores 

estiveram de acordo com as necessidades do cliente. Nota-se a presença de certa ansiedade 

entre os envolvidos em concluir o processo que só acontece concomitantemente com o 

fechamento do processo com o cliente. Podemos inferir que esta rotina carrega características 

comparáveis a uma importante negociação. O cliente neste momento aprova ou não a 

proforma, gerando o faturamento do posto de serviços cuja expectativa de atingimento de 

objetivo está sendo cobrado pela matriz. Tal fato conduz à percepção de um conhecimento 

existente principalmente na figura do coordenador que administra com maestria tal atividade.  

 

A Tabela 6 tem o objetivo de demonstrar que existem dentro das rotinas do posto de serviços, 

atividades administrativas, sem maior importância para a elaboração desta pesquisa, mas que 

constam da árvore de rotinas elaborada. 
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Tabela 6: Atividades da Rotina de Serviços Gerais 

Rotina administrativa CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total  
Manutenção   1     1 
Segurança   1   1  2 

  

Um aspecto considerado no protocolo da pesquisa foi o treinamento que os respondentes 

tiveram para o exercício de sua função e a forma como o treinamento foi ministrado, se 

formal ou informal. Considerou-se treinamento formal aquele ministrado em local específico 

reunindo certo número de participantes com um professor, orientador ou treinador 

devidamente capacitado. Como treinamento informal observou-se as atividades que foram 

passadas por meio de diálogo, documentados ou não. A Tabela 7 sintetiza esta informação e 

está associada ao objetivo específico 2: 

 

• Encontrar no cenário de estudo o conjunto de rotinas organizacionais e 

atividades pelas quais a firma adquire, assimila, transforma e aproveita o 

conhecimento. 

 

O objetivo específico 2 nos remete às definições de Cohen e Levinthal (1990) sobre a 

capacidade de absorção de uma organização. Eles a definem como a habilidade de reconhecer 

e utilizar o conhecimento externo à firma e o reconhecimento que acontece em função do 

nível de conhecimento já estocado anteriormente.  

 

Utilizando o processo de categorização (BARDIN, 2007), classificou-se as fontes de 

aquisição de conhecimento quanto a seu registro – com e sem registro. A Tabela 7 abaixo 

demonstra os treinamentos, formais ou não, obtidos pelos entrevistados para exercício de suas 

funções. 
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Tabela 7: Treinamento para exercer a função 

Registro Forma Fonte CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total de 
treinados 

Com 
registro 

Diálogo TI: sistemas Sopic, 
Autotas, Notes 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Sem 
registro 

Diálogo Conversa com os 
colegas 
(Pessoalmente) 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Sem 
registro 

Diálogo Conversa com o 
Coordenador 

   1    1 

Com 
registro 

Trein. 
Convencional 

Treinamento Básico 
de Usinagem 

 1    1  2 

Com 
registro 

Trein. 
Convencional 

Escolha de 
Aplicação de 
Ferramentas para 
Torneamento e 
Fresamento 

 1      1 

Total de eventos de treinamento por empregado 2 2 2 3 2 3 2 18 

 

Pelas análises efetuadas na Tabela 7, foram observados que só os sistemas relacionados à TI 

(Tecnologia de Informação), estão registrados formalmente (sistemas no computador) o que 

possibilita o treinamento dos respondentes acontecer por meio de diálogo. Aqui registra-se 

uma observação participante do entrevistado de que estes se encontram treinados pela 

habilidade com a qual navegam pelos sistemas existentes e que lhes permite cumprir com as 

responsabilidades nas atividades de sua função.  

 

As falas transcritas a seguir, dos respondentes A2, A3 e C1, reforçam os dados obtidos na 

Tabela 7.   

 

“[...] Só tive treinamento com o pessoal direto. Só aqui no ambiente de trabalho [...]” (A2 e 

A3). 

 

“[...] Treinamento nas rotinas da função aqui no posto de serviços com o coordenador e 

entrada de nota fiscal na matriz [...]” (C1). 
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Considerando-se a repetitividade como característica no conceito de rotina, consta do 

protocolo da pesquisa a questão de número dez, na qual, ao serem entrevistados, os 

respondentes consideraram que todas as atividades descritas são repetitivas. O ocasional está 

vinculado às ocorrências de menor frequência, transcritas nas falas a seguir:  

 

“[...] A reposição é repetitiva, mas a análise tem uma conotação diferente até por conta da 

crise econômica. Antes o que caía na reposição era comprado, sem grandes análises. Hoje a 

fábrica está parada. Não há parâmetros para análise ou mudança dos mesmos. Isto é 

ocasional” (CC1). 

 

“[...] Separar o material fisicamente é repetitivo. A frequência de erros é pequena, portanto, 

lidar com a diferença, é ocasional” (A4). 

 

“[...] Repetitivo é gerar a reposição no sistema. Ocasional é comprar num período de crise, 

historicamente diferente, como o que estamos passando agora. Nesta situação, questionamos o 

cliente da real necessidade, mesmo que o sistema esteja sugerindo a reposição” (C2). 

“[...] A análise de parâmetros hoje, devido à crise econômica, foge ao que é tradicional. 

Usamos muito do feeling e prática” (C1). 

 

Pelo protocolo de pesquisa na questão de número quinze, pode-se constatar durante as 

entrevistas que não existe registro formal das atividades do posto de serviços. Esta questão 

está relacionada ao objetivo específico 4: 
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• Analisar a existência do conhecimento tácito nas atividades ou rotinas para as 

quais não há registro ou documentação formal 

 

O que fica transparente é que, os únicos registros de descrição das atividades restringem-se às 

rotinas ligadas à Tecnologia de Informação, ou seja, na utilização dos sistemas de 

computador, Sopic, AutoTas e Notes. As telas são auto-explicativas direcionando o usuário 

no seu preenchimento. 

 

Alguns respondentes mencionaram ter anotações pessoais efetuadas por ocasião da conversa 

ou diálogo com o colega e por vezes com o coordenador que estava transferindo a tarefa. 

 

A fala a seguir, descrita de um dos entrevistados, caracteriza a forma pela qual as orientações 

para execução acontecem. 

 

“[...] Que eu saiba não existe registro. Somente nos sistemas Sopic, Notes e Autotas. Quando 

tenho que encontrar o material no estoque, por exemplo, não está escrito em nenhum lugar 

que deve ser feito pelo código do produto do cliente e não pelo código de nosso produto. O 

conhecimento é passado de um para o outro” (A2). 

“[...] Não existe descrição formal, só o dia a dia, a rotina” (A4). 

 

Ainda complementando a questão do registro das atividades e resgatando o terceiro objetivo 

específico: 
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• Identificar se os procedimentos formalizados e descritos cujo conhecimento 

explícito está fortemente identificado pela definição teórica, são seguidos em sua 

totalidade 

 

O protocolo abordou nas questões de número 16 e 17 este aspecto. Como o que existe de 

registro formal, está relacionado a área de sistemas e como estes são obrigatoriamente 

preenchidos de forma padronizada, só estes são seguidos 100% de acordo. 

 

“[...] O sistema é a parte que seguimos 100%. A rotina é seguida à risca, não tem como pular 

nenhuma etapa” (A3).  

 

“[...] O que se relaciona ao sistema de informática sim, o Sopic. A parte de entrada de 

materiais é seguida 100% pois não há como fazer diferente, é software. O faturamento é 

diferente. Hoje, é difícil de pegar se entregamos algum material que não tenha entrado na 

proforma. Só vamos identificar a diferença no inventário rotativo. É raro acontecer” (CC1). 

 

• Com a facilidade da execução do trabalho dada pela rotina, estudar se isto ocorre 

por suas características propiciarem condições ideais para a transferência do 

conhecimento tácito. 

 

Analisando-se a Tabela 8, sobre os fatores que facilitam o desenvolvimento do trabalho como 

um todo, nota-se que a Tecnologia da Informação é apontada como fator facilitador do 

trabalho por todos os respondentes pela facilidade de automatização e racionalização dos 

processos, para cuja atividade há registro formal e seguido cem por cento, ou seja o conteúdo 
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de conhecimento explícito contido em uma rotina organizacional está sendo transferido em 

sua totalidade. 

   

Tabela 8: Fatores que facilitam a execução do trabalho 

Fatores CC1 A1 A2 C1 A3 A4 C2 Total 
Rotinização  1 1 1 1 1 1 1 7 
Relacionamento 1 1 1 1 1 1 1 7 
Tecnologia da informação 1 1 1 1 1 1 1 7 

 

Ao analisar-se o fator rotinização, apontado com unanimidade na Tabela 8, como sendo um 

facilitador dos serviços do posto e adicionado à observação do entrevistador de que os 

entrevistados sabem o que fazem, consideram que o fazem bem embora tenham dificuldade 

de explicar como o fazem tão bem, encontrou-se a evidência dos enunciados de Nelson e 

Winter (1982) e Kogut e Zander (1992): definem rotinas organizacionais como a prática do 

uso do conhecimento onde há um conhecimento tácito embutido parcialmente nas habilidades 

individuais e nos arranjos colaborativos. Os arranjos colaborativos são também demonstrados 

na mesma tabela no fator relacionamento. 

 

Na sequência regular de comportamento (NELSON; WINTER, 1982), está implícito a ação 

de repetir etapas sucessivamente uma ao término da outra onde o indivíduo ou ator não está 

totalmente consciente dos detalhes de seu desempenho, embora o faça. Assim que, se não está 

totalmente consciente dos detalhes, lhe seria tarefa difícil relatá-los. 

 

A análise de conteúdo para o objetivo específico 6 que é: 

 

• Identificar o grau de clareza entre causa e efeito no processo de transferência de 

conhecimentos.  
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O grau de clareza entre a causa e o efeito no processo de transferência de conhecimento foi 

analisado frente a algumas expressões registradas nas questões de número 18 e 19 do 

protocolo de pesquisa e relacionados ao que Szulanski denominou de ambiguidade causal, 

entendimento imperfeito de conceitos, incertezas  Os depoimentos são fruto de uma suposta 

situação de mudança de função colocada aos entrevistados durante a pesquisa e como eles 

passariam ao novo contratado pontos importantes do trabalho, porém sem que existisse 

registro formal dos mesmos.   

 

“[...] Todo mundo tem que saber tudo. Hoje já treino uma pessoa. Já conheci pessoas com 

medo de ensinar o que sabem” (CC1). 

 

“[...] A prioridade é atender o cliente verificando as requisições e entregando o material no 

posto W1” (A1). 

 

“[...] Explicaria a estrutura e a composição das prateleiras. Depois a importância de atender a 

necessidade do cliente, impressão das refilins e depois a parte formalizada, os sistemas de 

computador” (A2). 

 

“[...] Rotinas de trabalho e o sistema como um todo” (C1). 

“[...] Processo de atendimento como a coisa mais importante” (A3). 

 

“[...] Como foi feito comigo, treinando passo a passo, falando, mostrando, falando sobre os 

sistemas” (A4). 

 

“[...] Começaria pelo que há documentado, os sistemas de informática” (C2). 
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“[...] Pensar no futuro, não ser limitado, trabalhar com disciplina, estudar formas de melhorar 

sempre” (CC1). 

 

“[...] Atenção na guarda dos materiais, pois os erros poderão gerar falta ao cliente ou 

reposição indevida e estoque é dinheiro” (A1). 

 

“[...] Atenção no código do cliente para localização dos itens” (A2). 

 

“[...] Processo de atendimento, ou seja, atenção às solicitações do cliente” (A3 e A4). 

 

“[...] Não deve haver comentários sobre valores e preços entre os fornecedores” (C2). 

 

“[...] Falar sobre os erros que tem probabilidade de acontecer” (C2). 

Para a análise de conteúdo do último objetivo específico do trabalho: 

 

• Identificar como sãos as relações pessoais dos entrevistados e como podem 

influenciar no processo de transferência de conhecimentos presente nas rotinas 

organizacionais.  

 

O objetivo 7 foi analisado diante das respostas da questão 20 do protocolo de pesquisa, cujas 

falas transcritas dos respondentes foram comparadas às definições de Szulanski (1996) e 

Dixon (2000) que pontuam a árdua relação entre a fonte e o receptor de conhecimento como 

fator importante nos processos de transferência de conhecimento no qual há um conhecimento 
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tácito envolvido. O relacionamento foi também citado na Tabela 8 como fator de facilidade 

para a execução das tarefas. 

 

“[...] As relações de trabalho podem ajudar e nossa relação com a matriz, que é muito boa, há 

sinergia, mas, eu gostaria de visitar a matriz com mais frequência” (A1). 

 

“[...] Nossa relação com a matriz é muito boa e na maioria das vezes conseguimos resolver os 

problemas por telefone” (C1). 

 

“[...] Temos grande suporte da matriz, que considero satisfatório” (A4). 

 

“[...] A sinergia sempre ajuda, facilitando os contatos” (C2). 

 

“[...] Estamos bem alinhados com a matriz. Nem todas as pessoas estão preparadas, mas 

pessoas chave sim. Os sistemas de informática ainda poderiam ser melhores. A proximidade 

com as pessoas da matriz fazem as coisas acontecerem. As informações bem alinhadas podem 

garantir o bom começo do negócio” (CC1). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A análise de dados foi baseada na análise de conteúdo de cada objetivo específico e para 

melhor visualização, foram pontuados novamente abaixo.    

 

• Quanto à Identificação do conhecimento tácito e conhecimento explícito dentro de 

uma atividade 

 

Com base nas definições teóricas de conhecimento tácito e conhecimento explícito deste 

estudo e frente aos dados obtidos na análise de conteúdo, foi identificado em cada atividade 

que compõe cada rotina, a presença do conhecimento tácito, demonstrado nas tabelas de 

número 9 à 12. 

 

Na rotina de Administração física dos estoques que é composta por quatro atividades, em três 

delas foi identificada a presença do conhecimento tácito, conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Presença do conhecimento tácito na Rotina Administração Física dos estoques 

Rotina Atividade Tácito Explícito 
Administração 
física dos estoques 

Receber 
Conferir 
Guardar 
Inventário 

1 
1 
 
1 

1 
1 
1 
1 

Total de Atividades das Rotinas 3 4 
 

A ação de Receber e Conferir o material está diretamente vinculada ao fato de que o 

fornecedor naquele momento, não é apenas o fornecedor, mas também o principal concorrente 

da Sandvik (item 4.4.1). Além do simples fato da conferência do material com o documento 

(NF), há a tratativa do entrevistado com os cuidados que deve ter na questão de 

confidencialidade de informações, tanto nos diálogos com o fornecedor quanto ao acesso do 
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mesmo a documentos pertinentes ao Posto, que contenham informações de preços, 

faturamento, e outras. Isto não está formalizado em nenhum documento, entretanto ele sabe 

como agir. 

 

No Inventário, o entrevistado ao seguir todos os passos descritos na atividade (Item 4.4.1), 

utilizou-se do conhecimento explícito. A presença do conhecimento tácito foi identificada na 

análise do resultado do inventário quando o entrevistado levou em consideração todos os 

eventos ocorridos durante o período, as características implícitas de cada produto, assim como 

também as características implícitas de cada fornecedor, que não estão registradas 

formalmente.  

 

 Nas atividades de Compras, que são em número de sete, o conhecimento tácito foi 

presenciado em quatro, conforme a Tabela 10 abaixo. 

 

Tabela 10: Presença do conhecimento tácito na Rotina de Compras 

Rotina Atividade Tácito Explícito 
Compras Gerar relatório de reposição 

Analisar pontos de encomenda 
Colocar pedido 
Follow-up 
Lançamento NFs de compras 
Cadastro de itens e fornecedores 
Análise dos itens obsoletos 

 
1 
 
1 
 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total de Atividades das Rotinas 4 7 

 

 Pode-se notar o conhecimento tácito na exteriorização do entrevistado sobre a importância da 

rotina de compras na preservação do capital empregado para geração do negócio. Mesmo 

tendo demonstrado durante as entrevistas não saber teoricamente o que significa, o 

entrevistado afirmou que capital empregado da organização é uma variável importante para 

sua decisão do que comprar, principalmente diante de uma situação econômica de crise a qual 

está vivenciando hoje. 
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Ao analisar os pontos de encomenda, o comprador não seguiu somente o relatório de 

reposição gerado pelo sistema, mas levou em consideração os últimos movimentos ocorridos 

dentro do cliente “A” como demissões, reduções de custos, comentários dos operadores das 

máquinas, etc. 

 

Outro ponto que explicita a presença do conhecimento tácito é o fato de cada comprador tratar 

cada fornecedor de forma exclusiva, presente quando da atividade de Follow-up. Se cada 

comprador tem mais ou menos dez fornecedores, e a tratativa para cada comprador com o 

fornecedor poder acontecer de forma exclusiva, cabe a inferência de que a exclusividade está 

ligada ao conhecimento que só cada comprador tem do seu fornecedor. Assim, o estilo 

pessoal do comprador pode fazer diferença nos resultados dos prazos de entrega dos produtos 

de estoque. 

 

A palavra feeling, presente na análise de conteúdo na atividade de análise dos itens obsoletos, 

traduzida à luz da teoria apresentada, permite a inferência de identificação do conhecimento 

tácito, um conjunto de informações embutidas na mente do comprador, num complexo tal 

qual lhe permite a análise e decisão a ser tomada.  

 

A Tabela 11 mostra o conhecimento tácito na Rotina de Suprimento às linhas de produção. 

 

 Tabela 11: Presença do conhecimento tácito na Rotina Suprimento às Linhas de Produção 

Rotina Atividade Tácito Explícito 
Suprimento às linhas de 
produção 

Impressão da requisição 
Conferência e baixa no 
AutoTas 
Separação do material 
Conferência física 
Entrega no W1 
Entrega na fábrica do cliente 

 
 
 
 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total de Atividades das Rotinas 2 6 
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A proporção de importância estabelecida entre o simples processo de entrega de material e o 

contato com o funcionário do W1, almoxarifado do cliente “A”, está permeado de diálogos e 

gestos que o entrevistado demonstra ao entregar o material certo, que será submetido à 

conferência do cliente. 

 

Após a conferência, o material é levado ao operador de máquina na fábrica do cliente “A”,  e 

esta ação tem uma conotação de “tarefa cumprida”, ou seja, material certo para a pessoa certa 

no tempo certo, tratando o cliente como se este fosse o mais importante, único.   

 

A importância e cuidados especiais dedicados à rotina de faturamento e associados à presença 

de conhecimento tácito em duas de quatro atividades, estão demonstrados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Presença do conhecimento tácito na Rotina Faturamento 

Rotina Atividade Tácito Explícito 
Faturamento Cadastro do pedido no Sopic 

Conferência  
Emissão da proforma 
Emissão NF pelo Sopic 

 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Total de Atividades das Rotinas 2 4 

 

O faturamento deveria ser, por definição geral, apenas uma rotina dos inúmeros processos  

que fazem parte de uma organização. Aqui, porém, no cenário de estudo, percebeu-se um 

momento de extrema importância no contato do entrevistado com o departamento fiscal do 

cliente “A” para o qual é apresentado pessoalmente a proforma previamente gerada antes da 

emissão efetiva da nota fiscal de faturamento. O fato do entrevistado levar pessoalmente a 

proforma, demonstra que as exigências do cliente “A” ultrapassam uma assertividade 

esperada de 100%, ou seja, há uma forte pressão distribuída entre acerto e tempo por parte do 

cliente que exigem do entrevistado uma flexibilidade no tratar, que só lhe é permitida por 

conta do conhecimento que tem a despeito das pessoas envolvidas (cliente “A”).  
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• Encontrar no cenário de estudo o conjunto de rotinas organizacionais e atividades 

pelas quais a firma adquire, assimila, transforma e aproveita o conhecimento. 

 

Ao analisar-se o perfil dos funcionários entrevistados apresentado no Quadro1, pode-se 

verificar um perfil de grupo relativamente maduro, demonstrado por dois fatores, que são, a 

idade média dos funcionários igual a trinta anos e o tempo médio de trabalho dos mesmos no 

posto, quatro anos. Pelo tempo médio de trabalho no local, pode-se ainda inferir que há um 

grau relevante de internalização dos conhecimentos contidos nas rotinas organizacionais 

frente à média do grau de formação do grupo, em sua maior parte, universitários.  

 

Todos os entrevistados já mudaram de função desde o início de suas atividades do posto como 

mostra o Quadro 1, o que permite inferir que uma forma de reconhecer ou adaptar o novo 

conhecimento para as necessidades específicas da organização (ZAHRA; GEORGE, 2002) foi 

encontrada. 

 

Considerando-se a frequência do uso da palavra repetitividade, nas falas transcritas dos 

respondentes A2, A3 e C1, cruzado com os dados da Tabela 7 que registram não ter havido, 

na maioria dos casos, treinamento convencional, diante das observações do entrevistador 

participante do cenário e dos indicadores financeiros de resultados, permite-se inferir que o 

cenário descrito no objetivo específico 2 foi encontrado.  
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• Analisar a existência do conhecimento tácito nas as atividades ou rotinas para as 

quais não há registro ou documentação formal 

 

Há evidências na análise de conteúdo ao referir-se a uma das falas de que o conhecimento é 

passado de indivíduo para indivíduo e que a rotina pode substituir a descrição formal. 

 

Verificou-se, também, nos entrevistados que, ao serem questionados sobre o fato dos registros 

existentes de suas tarefas, certo desconforto, ao ponto de um deles, alguns dias após o término 

das entrevistas, criar e enviar ao entrevistador uma descrição completa de sua tarefa anexando 

fotos de como o armazenamento dos itens deveria acontecer, mencionando, nesta ocasião, que 

percebeu a importância de um documento formal que registrasse tudo o que estava sendo 

realizado. O material produzido inserido no apêndice do trabalho e volta a ser citado na 

conclusão. 

 

• Identificar se os procedimentos formalizados e descritos cujo conhecimento 

explícito está fortemente identificado pela definição teórica, são seguidos em sua 

totalidade 

 

O que está registrado formalmente segue uma padronização de execução, sistemas de 

informática, que não tem, por regra, como ser diferente, são seguidos 100%.  

  

• Com a facilidade da execução do trabalho dada pela rotina, estudar se isto ocorre 

por suas características propiciarem condições ideais para a transferência do 

conhecimento tácito. 
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Identificou-se nas reflexões do entrevistador frente a análise de conteúdo referente à Tabela 8, 

dois pontos importantes que se misturam na prática: relacionamento e rotinização. A 

observação sistemática, atenta e criteriosa das atitudes e decisões que se repetem 

espontaneamente no desenvolvimento das atividades no posto avançado de suprimentos, 

evidenciaram que quanto maior a consolidação de um contexto de cooperação e espírio de 

equipe, sustentado por um ambiente amistoso e uma cultura de comprometimento com 

resultados, tanto maior será a contribuição do elemento tácito para a eficácia da 

implementação de uma rotina. 

  

• Identificar o grau de clareza entre causa e efeito no processo de transferência de 

conhecimentos.  

 

A observação participativa do pesquisador no estudo evidenciou que a transferência de uma 

rotina consolidada com êxito de um local para outro similar, porém distante geograficamente, 

sofre influência da presença do conhecimento tácito. Não se sabe com total segurança o que 

está gerando um desempenho excepcional e como essas forças poderiam interagir entre si em 

outras unidades.  

A investigação evidenciou que a presença do conhecimento explícito mesmo identificado 

100% nas atividades, não é suficiente para explicar que as atividades da rotina tenham sido 

transferidas a contento. 
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• Identificar como são as relações pessoais dos entrevistados e como podem 

influenciar no processo de transferência de conhecimentos presente nas rotinas 

organizacionais . 

  

As relações dos entrevistados com a Matriz e entre si são percebidas pela maioria dos 

entrevistados como um forte ponto positivo que os auxilia na execução de suas tarefas, num 

ambiente harmonioso. Esta relação cria sinergia e alinhamento com a Matriz.. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve por objetivo identificar o conhecimento tácito como fator complementar a 

adequação da transferência de rotinas estrategicamente selecionadas, em ambientes 

fisicamente separados e que resultou nas reflexões e conclusões relatadas a seguir. 

 

O registro sistemático de investigação de transferência de rotinas foi relatado. Durante a 

análise dos dados, a dificuldade de relato do conhecimento tácito e do conhecimento explícito 

dentro de uma atividade foi vivenciada. A identificação, porém, aconteceu na observação 

sistemática, atenta e criteriosa das atitudes e decisões que se repetiram espontaneamente no 

desenvolvimento das atividades no posto de trabalho. 

 

Para facilitar a visualização do resultado obtido, elaborou-se uma síntese demonstrada na 

Tabela 13. Através desta tabela, pode-se verificar que em uma rotina organizacional haverá 

maior quantidade percentual de conhecimento explícito do que tácito, e neste estudo, 

considerou-se que 100% das atividades apresentaram conteúdo explícito e 52% apresentaram 

também conteúdos tácitos. 

 

Tabela 13: Síntese da presença do conhecimento tácito nas Rotinas 

Rotina Tácito Explícito 
Administração física dos estoques 3 4 
Compras 4 7 
Suprimento ás linhas de produção 2 6 
Faturamento 2 4 
Total de Atividades das Rotinas 11 21 

 

A presença do conhecimento tácito em mais de 50% das atividades interferiu de forma 

positiva na transferência das rotinas organizacionais da matriz para o posto de suprimentos 

avançado. Pela análise dos dados, permite-se afirmar que foi encontrado no cenário de estudo 
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um conjunto de atividades pelas quais a organização adquiriu, assimilou e transformou um 

conhecimento. As atividades estão representadas no Quadro 2 como Rotinas. Pela  

comparação entre a Meta estabelecida e o Resultado percebe-se o grau de atingimento 

satisfatório alcançado. 

 

Para este estudo e neste cenário, a pesquisa mostrou que a rotina foi considerada um fator 

facilitador da execução das tarefas, transferindo e combinando conhecimentos já existentes 

com conhecimentos adquiridos e assimilados, que conduzidos comercialmente, puderam 

atingir os objetivos organizacionais propostos. Considera-se ainda que a ausência identificada 

de procedimentos formais de como executar cada atividade, reforçam o papel de facilidade 

que as rotinas desempenham nos processos organizacionais. 

 

Percebeu-se uma forte relação do registro formalizado com a importância do processo. Pode-

se concluir que é associado a todo material registrado formalmente uma importância atribuída 

ao processo, no sentido de assegurar que, neste caso, todos os procedimentos estão sendo 

seguidos cem por cento de acordo com as instruções registradas. Mesmo quando as tarefas 

estão sendo executadas de forma satisfatória, os respondentes não conseguiram, de maneira 

confortável, externalizar que o que sabem está espalhado nas habilidades corporais que 

adquiriram e têm o seu valor e vantagem competitiva.  Tanto isto ficou evidente que após o 

término do processo das entrevistas, um dos respondentes, declarou só ter percebido da 

importância do registro formal do que é executado, durante a pesquisa, e, elaborou um manual 

de procedimentos convertendo um conteúdo de conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, o que Nonaka e Takeuchi (1997) definiram como “externalização”, um módulo de 

conversão do conhecimento. 
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Embora não sendo objetivo do pesquisador intervir na realidade do fenômeno pesquisado, 

pode-se inferir que houve uma interação maior entre pesquisador e pesquisado, interação esta 

traduzida na elaboração do manual pelo entrevistado, mesmo quando esta tarefa não lhe foi 

solicitada. O conhecimento tácito foi além do conhecimento não escrito, houve um 

enriquecimento do ambiente pesquisado, fruto da afinidade percebida durante as entrevistas. 

O manual encontra-se no apêndice do trabalho como um dos anexos. 

 

Desta forma o conhecimento tácito pode estar escondido atrás da atuação dos indivíduos, mas 

pode ser acessado por meio da interação dos mesmos, dentro das rotinas organizacionais. Isto 

leva a inferência de que, a rotina pode ser metaforicamente considerada um recurso para que a 

transferência do conhecimento aconteça de forma eficaz, onde a eficácia da transferência pode 

estar proporcionalmente relacionada à capacidade dos gestores de enxergarem os 

procedimentos tácitos que facilitam o cumprimento de uma determinada tarefa, embutidos na 

rotina organizacional. 

 

Os elementos considerados nos estudos de Szulanski (1996): as características do 

conhecimento transferido, da fonte, do receptor e do contexto onde houve uma replicação de 

rotina, foram relatados neste estudo e  permitiram a elaboração de reflexões sobre as barreiras 

por ele definidas conforme abaixo mencionadas. 

 

Quanto à falta de capacidade de absorção do receptor, considerou-se não ter sido constituído 

como barreira da transferência de conhecimentos pelas rotinas neste estudo. Embora não 

tenha sido identificado a forte presença de treinamento formal, o conhecimento adquirido 

pelos entrevistados que lhes permitiu a execução satisfatória das tarefas, foi adquirido pela 
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troca de informações, convívio no grupo, contato com a matriz e por meio das próprias 

rotinas. 

 

No Quadro 2, encontram-se os indicadores que representam o desempenho da equipe do Posto 

avançado de suprimentos quanto aos objetivos estabelecidos para o ano de 2008. Com base 

nos resultados obtidos, e comparados com as metas estabelecidas, identifica-se uma situação 

satisfatória na preservação do Net Working Capital. Não se sabe, porém, com total segurança 

o que está gerando este resultado e como essas forças iriam interagir entre si em outras 

unidades. Permite-se inferir que o grau de clareza entre causa e efeito no processo de 

transferência de conhecimentos pode estar relacionado ao que Szulanski, 1996 definiu como 

ambiguidade causal. Tal inferência porém, sugere uma pesquisa bibliográfica mais 

aprofundada.  

 

A árdua relação entre a fonte e o destino do conhecimento transferido como característica do 

contexto também foi relatada durante a análise dos conteúdos da pesquisa, nas relações dos 

entrevistados entre si e com a matriz, o que para Arrow, 1974,  pode determinar o sucesso das 

trocas de conhecimentos entre unidade fonte e unidade receptora do mesmo. 
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7 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Uma das limitações deste estudo é o fato desta pesquisa ter sido aplicada a somente um posto 

de serviço avançado, ou seja, a apenas um cenário, cujas características específicas de 

transferência de rotinas foram associadas ao que Dixon (2000) definiu como Transferência 

Próxima. Esta limitação sugere como orientação futura, pesquisas em cenários similares ao 

pesquisado, conforme sugerido por Yin (2001) ou ainda em cenários com estruturas diferentes 

tais quais as apontadas por DIXON (2000) ao categorizar os cinco tipos de transferência de 

conhecimentos. 

 

Como o Estudo de Casos tem como uma de suas finalidades, gerar hipóteses para pesquisas 

futuras, este estudo de caso sugere as seguintes questões de pesquisa: 

 

- A confiança pode ser um fator significante presente em uma das barreiras proposta por 

Szulanski (1996) da árdua relação existente entre fonte e receptor do conhecimento?   

 

- O potencial de melhoria da transferência de conhecimentos explícitos pode estar relacionado 

à capacidade dos gestores de enxergarem e formalizarem os conhecimentos tácitos que 

facilitam o cumprimento de uma determinada atividade ? 

 

- Se a rotina facilita a execução do trabalho, propiciando eficácia no atingimento dos 

objetivos, a formalização em manuais e procedimentos pode ter uma conotação de geração de 

conhecimento conceitual?  (NONAKA E TAKEUCHI, 1997).  
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APÊNDICES 

 

Apêndice I – Modelo do Questionário 

 
 
  Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1. Nome: ________________________________________________________________ 
 
2. Idade:_________________________________________________________________ 

 
 
3. Escolaridade:___________________________________________________________ 
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa?____________________________________ 

 
 
5. Entrou em que função?___________________________________________________ 
 
6. Qual sua função atual?___________________________________________________ 

 
 
7. Sempre trabalhou na mesma função?________________________________________ 
 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento?____________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? Como faz? Por que faz? 
10. O que é repetitivo e o que é ocasional? 
11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho? 
12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho? 
13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê? 
14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? 
15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado? 
16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê? 
17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 

facilitam o desenvolvimento de suas atividades? 
18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 

contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? 
19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 

perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual? 
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20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? Como você caracteriza esta relação ? Há sinergia? Você 
considera satisfatória? 
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Apêndice II – Questionários preenchidos  
 
 

 
 
Entrevista dia 22/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 14:10 às 15:35 hrs. 

  
 Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1.Nome: A1 
 
2.Idade: 22 ANOS 
 
3.Escolaridade: 1o. ANO ENGENHARIA D MECATRÔNICA na Unicid 
 
4.Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 3 ANOS 

 
5.Entrou em que função? AUXILIAR DE ALMOXARIFE 
 
6.Qual sua função atual? ALMOXARIFE 

 
7.Sempre trabalhou na mesma função? NÃO  
 
8.Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento?_SIM. TBU E 
EAFT 

 
9.Descreva como desenvolve o seu trabalho:  

 
O que faz? CONTROLA O ESTOQUE: ENTRADA DE MATERIAIS, ALIMENTA O 
SISTEMA AUTOTAS E O SOPIC NAS TELAS 801.11-01 E 801.11-02 QUE É A 
ATUALIZAÇÃO FISCAL. GUARDA MATERIAL NAS PRATELEIRAS DE ACORDO 
COM O CODIGO SANDVIK E O CODIGO MARCEDES E SEPARA TAMBÉM 
MATERIAL DAS PRATELEIRAS PARA O CLIENTE DE ACORDO COM O PEDIDO. 
Como faz? QUANDO CHEGA O MATERIAL RECEBE, CONFERINDO COM O 
PEDIDO NO AUTOTAS. CONFERE A QUANTIDADE E A DESCRIÇÃO COM O 
PRODUTO, O PEDIDO E A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR QUE PODE SER A 
SANDVIK MATRIZ OU UM TERCEIRO. CONFERE OS PREÇOS E A PARTE 
FISCAL, IMPOSTOS. FAZ A ENTRADA DO MATERIAL NO SISTEMA AUTOTAS, 
CARIMBA A NF COM UM CARIMBO DE ENTRADA E GUARDA FISICAMENTE O 
MESMO NAS PRATELEIRAS DE ACORDO COM O CÓDICO. NO SISTEMA SOPIC 
FAZ A ENTRADA DAS QUANTIDADES NAS TELA 801.11-01 E A PARTE FISCAL 
NA TELA 801.11-02. 
MATERIAL PARA A MERCEDEZ: ENTRA NO SISTEMA MAINFRAME DA 
MERCEDEZ PELO COMPUTADOR ESPECÍFICO LOCALIZADO DENTRO DO 
POSTO DE SERVIÇO QUE SÓ ACESSA O SISTEMA DA MERCEDEZ, COM SENHA 
ÚNICA AOS USUÁRIOS SANDVIK E VERIFICA SE HÁ REQUISIÇÃO DE 
MATERIAL. SE O STATUS DA MESMA ESTIVER COMO REQUISITADO, 
IMPRIME A REQUISIÇÃO QUE É CHAMADA DE REFILI VAI NO AUTOTAS, 
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CONSULTA SE HÁ O MATERIAL, SEPARA O MATERIAL FISICAMENTE. APÓS A 
SEPARAÇÃO DO MATERIAL, VOLTA NA TELA DA REQUISIÇÃO E MUDA O 
STATUS PARA ENTREGUE E FAZ A BAIXA DO MATERIAL NO SISTEMA 
AUTOTAS. O MATERIAL É CONFERIDO POR OUTRO ALMOXARIFE ANTES DE 
SER ENTREGUE NO POSTO CHAMADO W1 DA MERCEDEZ.COM A 
REQUISIÇÃO SEPARA O MATERIAL PARA OUTRO ALMOXARIFE CONFERIR 
AINDA NO SISTEMA DA MERCEDEZ MUDA O STATUS DA REQUISIÇÃO PARA 
DEPOIS ENTRA NO SISTEMA AUTOTAS 
Por que faz? PARA O CONTROLAR O ESTOQUE E ATENDER O CLIENTE. 
10. O que é repetitivo e o que é ocasional ? OCASIONAL : O OCASIONAL É QUANDO 
POR EXEMPLO O MATERIAL NÃO CONFERE COM O PEDIDO OU QUANDO O 
MATERIAL CONSTA NO SISTEMA MAS NÃO É ENCONTRADO FISICAMENTE 
NA PRATELEIRA. 
11 O que facilita e o que dificulta o seu trabalho? A ROTINA BEM ESTABELECIDA 
FACILITA O TRABALHO PRINCIPALMENTE QUANDO NÃO TEMOS MANUAL 
PARA OS PROCESSOS. 
12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho?O 

SISTEMA AUTOTAS 
13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê? SIM. COMO JÁ FALEI 

ANTERIORMENTE NA QUESTÃO 11. 
14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? AUTOTAS FUNCIONA BEM 

MAS O SISTEMA SOPIC NÃO É MUITO VULNERÁVEL, NÃO TEM CRÍTICA, 
VOCE PODE LANÇAR UM CODIGO ERRADO QUE ELE ACEITA. 

15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser 
executado?NÃO.SOMENETE COM RELAÇÃO AO SOPIC, COMO UTILIZAR AS 
TELAS E TAMBÉM DO AUTOTAS. 

16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê?O 
SOPIC É SEGUIDO 100% NO QUE SE REFERE AS TELAS QUE TEMOS QUE 
UTILIZAR MAS PODEMOS ERRAR NO PREENCHIMENTO. O SISTEMA 
AUTOTAS E O NOTES. 

17.  Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 
facilitam o desenvolvimento de suas atividades? 

18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 
contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? A PRIORIDADE 
É ATENDER O CLIENTE VERIFICANDO AS REQUISIÇÕES E ENTREGANDO 
RAPIDAMENTE O MATERIAL NO POSTO W1 DA MERCEDEZ. 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual? ATENÇÃO NA GUARDA DOS MATERIAIS POIS OS ERROS 
PODERÃO GERAR FALTA AO CLIENTE OU REPOSIÇÃO INDEVIDA, E 
ESTOQUE É DINHEIIRO. 

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? SIM. Como você caracteriza esta relação? BOA Há sinergia? 
SIM. Você considera satisfatória?GOSTARIA DE VISITAR MAIS. 
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Entrevista dia 27/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 16:00 às 17:45 hrs. 

 
  Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1. Nome: A2 
 
2. Idade: 19 ANOS 
 
3. Escolaridade: 1o. ANO ENGENHARIA DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 

3.SEMESTRE- ANHANGUERA 
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 1 ANO E MEIO 

 
 
5. Entrou em que função? AUXILIAR DE ALMOXARIFE 
 
6. Qual sua função atual? ALMOXARIFE 

 
 
7. Sempre trabalhou na mesma função? WHITE MARTINS - FATURAMENTO 
 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento?__SÓ COM O 

PESSOAL DIRETO. SÓ AQUI NO AMBIENTE DE TRABALHO 
_________________________________________________________________________ 
 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? Como faz? Por que faz?ENTREI 

NO HORÁRIO NORMAL E AGORA ENTRO AS 15 ATE MEIA NOITE. USO 
ONIBUS DE “A” . MORO SANTO ANDRE. ESTUDO DE MANHÃ, SAIO, VOU 
PRA CASA ,ALMOÇO E VENHO PARA O TRABALHO.DIVIDE O TRABALHO 
COM O LEANDRO. FAÇO NOTAS FISCAIS, POIS NESTE HORARIO O 
MATERIAL JÁ FOI DISTRIBUIDO. A NOITE SÓ O QUE É MAIS URGENTE. 
ENTRADA NF NO NOTES E SOPIC. ENTRADA DO MATERIAL NO SISTEMA. 
SÓ FAÇO NO AUTOTAS QUANDO CHEGA MATERIAL DO FORNECEDOR. NO 
SOPIC USO A TELA PARA FECHAR O FISCAL PQ A ENTRADA JÁ FOI FEITA, 
SÃO AS NOTAS DE FATURAMENTO DO FORNECEDOR PARA A SANDVIK. 
USO O PROTOCOLO DAS NOTAS QUE O AIRTON JÁ MANDOU PARA O 
DEPTO DE  RECEBIMENTO DA SANDVIK. PEGA TODAS AS NOTAS QUE 
ENTRARAM NO DIA FAZ O PROTOCOLO A NOITE PARA ENVIO PARA O 
FISCAL. O ALMOXARIFE DA MANHA É QUEM MANDA OS DOCUMENTOS 
PROTOCOLÇADOS PARA A MATRIZ.O MATERIAL CHEGA NA NOTA DE 
CONSIGNAÇÃO. NÃO É TODO DIA QUE FAÇO ESTE TRABALHO. 
NORMALMENTE 3 VEZES POR MÊS ACOMPANHANDO O FATURAMENTO 
DA SANDVIK PARA A “A” DECENDIAL. IMPRIME AS REFILINS A NOITE , 
SEPARO O MATERIAL DE ACORDO COM O CODIGO DA MERCEDEZ, NO 
AUTOTAS FAZ A BAIXA, CONFIRO POIS NÃO TEM NINGUEM PARA 
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CONFERIR,DISPONOBILIZO NO SISTEMA DA MERCEDEZ E ENTREGO NO 
W1.ELES CONFEREM E SEGURAM PARA ENVIAR PARA O POSTO DA 
FABRICA DA MERCEDEZ. A NOITE QUASE NUNCA VOU NO POSTO DE 
TRABALHO. SÓ EM CASO DE EMERGENCIA, DAÍ EU VOU.QUANDO TEM 
UM CASO URGENTE E NÃO CONSIGO RESOLVER, LIGO PARA O 
COORDENADOR. A DIFERENÇA DO TRABALHO DA NOITE PARA O DIA É 
BASICAMENTE A QUANTIDADE, O VOLUME. NÃO ESTOU ENVOLVIDO 
COM O FATURAMENTO. INVENTÁRIO SIM, POIS O MOVIMENTO É MAIS 
TRANQUILO A NOITE. TEM O INVENTÁRIO DO AUTOTAS E O INVENTÁRIO 
ROTATIVO QUE É O VALIDADO PELA CONTABILIDADE DA SANDVIK.O 
INVENTÁRIO ROTATIVO NÃO É FEITO TODOS OS DIAS ATÉ PELA 
QUANTIDADE DE ITENS ESTOCADOS. AS DIFERENÇAS SÃO ANALISADAS 
JUNTO COM O COORDENADOR E SE NÃO HÁ EXPLICAÇÃO, O 
INVENTÁRIO É EFETUADO NOVAMENTE. APÓS A ANÁLISE EXAUSTIVA A 
DIFERENÇA É REPORTADA PELA MATRIZ. OS ITENS QUE TEM MAIS GIROS 
SÃO INVENTARIADOS COM AMIOR FREQUENCIA. JOGA O LIXO 
RECICLADO, APAGA TD E FECHA COM O CADEADO. EU TENHO MINHA 
CHAVE, TODOS TÊM SUA CHAVE. O COMPUTADOR MÃE NÃO É 
DESLIGADO, SÓ NO FINAL DE SEMANA. A IMPORTANCIA DO TRABALHO 
VEM DE ENCONTRO AS NOSSAS METAS COMO OS ERROS NO INVENTÁRIO 
É UMA DELAS E O 5S. NÃO SABE QUAL É A META DE ERROS PERMITIDA, 
LIGADO AO GANHO DE BONUS. 

10. O que é repetitivo e o que é ocasional? REPETITIVO TUDO O QUE FALAMOS 
ACIMA. REQUISIÇÃO DE MATERIAL URGENTE. SEI COMO RESOLVER , 
CASO NÃO CONSIGA ENTRO EM CONTATO COM O COORDENADOR. 

11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho? AUTOTAS FACILITA O TRABALHO. 
O QUE DIFICULTA É TER UM COMPUTADOR SÓ DA MERCEDEZ, ONDE 
TODOS USAM. TODOS USUARIOS DA FILIAL TEM ACESSO. A GUARDA DO 
MATERIAL CORRETO PODE FACILITAR OU COMPLICAR. QUANDO 
ENCONTRO MATERIAL FORA DO LUGAR CORRETO GERALMENTE NÃO 
COMUNICO, SÓ CORRIJO. 

12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho? 
GUARDA CORRETA DO MATERIAL FISICO. O RELACIONAMENTO, O 
AMBIENTE TAMBÉM AJUDA MUITO. ATITUDE POSITIVA. 

13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê? A ROTINA AJUDA, MAS TAMBEM 
PREJUDICA. VC TEM UM CAMINHO PRA FAZER O TRABALHO TD OS DIAS, 
ISTO AJUDA. PODEMOS IDENTIFICAR MELHORIAS. 

14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? AMBIENTE DE TRABALHO, 
CONDIÇÕES FÍSICAS. 

15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado?QUE EU 
SAIBA NÃO. SISTEMA SOPIC, NOTES E AUTOTAS. O COMO TENHO QUE 
ENCONTRAR O MATERIAL NO ESTOQUE NÃO ESTÁ ESCRITO 
FORMALMENTE QUE É PELO CÓDIGO DA MERCEDEZ (F). O 
CONHECIMENTO É PASSADO DE UM PARA OUTRO.  

16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê? 
17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 

facilitam o desenvolvimento de suas atividades?LOCALIZAÇÃO DO ITEM NO 
ESTOQUE, A SEPARAÇÃO E A GUARDA. 

18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 
contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? EXPLICANDO A 
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ESTRUTURA A COMPOSIÇÃO DAS PRATELEIRAS, A NECESSIDADE DA 
MERCEDEZ, REFILINS E DEPOIS O SISTEMA, A PARTE QUE ESTÁ 
FORMALIZADA. 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual?ATENÇÃO, O CÓDIGO DA MERCEDEZ PARA LOCALIZAÇÃO. 

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? Como você caracteriza esta relação? Há sinergia? Você considera 
satisfatória? NORMALMENTE NÃO TENHO CONTATO COM A MATRIZ. ÀS 
VEZES COM O EDINHO, SUPERVISOR DO ESTOQUE NA MATRIZ. 
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Entrevista dia 20/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 09:00 às 11:00 hrs. 

 
 Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1. Nome: A3 
 
2. Idade: 37 ANOS 
 
3. Escolaridade: CURSANDO ADM EMPRESAS SÃO CAETANO 
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 7 MESES 

 
 
5. Entrou em que função? AUXILIAR DE ALMOXARIFE 
 
6. Qual sua função atual? ALMOXARIFE 

 
 
7. Sempre trabalhou na mesma função? JOHNSON ESTAG. ADM. 
 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento?__SÓ COM O 

PESSOAL DIRETO. SÓ AQUI NO AMBIENTE DE TRABALHO 
_________________________________________________________________________ 
 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? Como faz? Por que faz? 

TRABALHO NO HORÁRIO DAS 8 AS 17 h. A BASE DO TRABALHO É 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERCEDEZ. COMO ENTRO AS 8, 
NORMALMENTE QUANDO CHEGO JÁ TEM MATERIAL SEPARADO NA 
BANCADA PARA CONFERENCIA E ENTREGA PARA A MERCEDEZ. DEPOIS  
ENTRA NO MAINFRAME DA MERCEDEZ E IMPRIMI AS REFILINS . DEPOIS 
DE CHECAR NO AUTOTAS, FAZ AS BAIXAS NO MAINFRAME DA 
MERCEDEZ. SEPARO FISICAMENTE OS MATERIAIS DE ACORDO COM OS 
CODIGOS DA MERCEDEZ. OUTRO ALMOXARIFE CONFERE E ENTREGO O 
MATERIAL NO W1. TAMBÉM FAÇO RECEBIMENTO DE MATERIAL. 
RECEBO O FORNECEDOR, VERIFICO AS NOTAS FISCAIS, A PARTE FISCAL, 
ATÉ PORQUE TENHO ALGUMA EXPERIENCIA DA OUTRA EMPRESA. 
ENTRO NO AUTOTAS PARA VER O PEDIDO E CONFIRO COM O MESMO. 
CONFIRO O MATERIAL FÍSICO COM O PEDIDO 

10. O que é repetitivo e o que é ocasional? A INTRODUÇÃO DE UM ITEM NOVO, 
CRIAÇÃO DO LOCAL. 

11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho? A ROTINA AJUDA 
12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho? UMA 

COISA QUE AINDA TENHO DÚVIDA É SOBRE OS ITENS NOVOS QUE SERAO 
INTRODUZIDOS 
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13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê?A ROTINA AJUDA PORQUE VOCE 
TEM A PRATICA E SABE COMO FAZER. O SISTEMA ÀS VEZES ENGESSA PQ 
VC NÃO PODE FAZER DIFERENTE A MESMA ROTINA. 

14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado?O CODIGO DE BARRAS 
FACILITA NOSSO TRABALHO. O CODIGO DE BARRAS É O AUTOTAS. A 
SINTONIA ENTRE AS PESSOAS. 

15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado?NÃO. SE 
EXISTE ELE NÃO SABE E NÃO VIU. 

16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê?O 
SISTEMA É A PARTE QUE SEGUIMOS 100%. A ROTINA É SEGUIDA À RISCA, 
NÃO TEM COMO PULAR NENHUMA ETAPA. 

17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 
facilitam o desenvolvimento de suas atividades?PROCESSO DE ATENDIMENTO, 
SEPARAÇÃO DO MATERIAL, PRATELEIRAS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 
NO SOPIC E AUTOTAS. 

18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 
contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? PROCESSO DE 
ATENDIMENTO 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual?PROCESSO DE ATENDIMENTO 

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? Como você caracteriza esta relação? Há sinergia? Você considera 
satisfatória? MAIS CONBTATO SERIA VIÁVEL. 
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Entrevista dia 27/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 08:30  às 09:50 hrs. 

 
  Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1. Nome: A4 
 
2. Idade: 25 ANOS 
 
3. Escolaridade: SUPERIOR CURSANDO 2º. ANO DE CIENCIAS DA 

COMPUTAÇÃO 
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 4 ANOS 

 
 
5. Entrou em que função? ALMOXARIFE 
 
6. Qual sua função atual? ALMOXARIFE 

 
 
7. Sempre trabalhou na mesma função? NÃO. MACDONALDS, WIND MILLER 
 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento?__SIM. SOBRE 

USINAGEM O TBU – TREINAMENTO BASICO DE 
USINAGEM.___________________________________________________________
______________ 

 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? Como faz? Por que faz? 

HORARIO DAS 6 AS. ABRO A LOJA. NUNCA HÁ MATERIAL SEPARADO DO 
DIA ANTERIOIR. ENTRO NO SISTEMA DA MERCEDEZ E IMPRIMO AS 
REFILINS. CONSULTO NO AUTOTAS PARA VER SE TEM O MATERIAL OU 
NÃO.SE TEM, BAIXO E COMEÇA A SEPARAR O MATERIAL COM O CODIGO 
DA REFILIN.JUNTA O MATERIAL FISICO COM A REFILIN E DEIXA NA 
BANCADA PARA CONFERENCIA. OUTRO ALMOXARIFE CONFERE. DEPOIS 
DE CONFERIDO O MATERIAL É ENTREGUE NO W1.DEPOIS DA 
CONFERENCIA NO W1 LEVAMOS PARA OS POSTOS. QUANDO CHEGA O 
MATERIAL DA SANDVIK OU DO FORNECEDOR E CONFERE O MATERIAL 
COM A NF. VOU NO SOPIC PARA VER O PEDIDO. O FORNECEDOR FICA 
ESPERANDO. TELA DO SOPIC 423.1NA TELA VEM TDS OS DADOS. ASSINO 
O CANHOTO E LIBERO O FORNECEDOR. SE O PEDIDO FICOU PENDENDETE 
. SE TIVER PROBLEMA NO PREÇO POR EXEMPLO, REGISTRO PARA CARTA 
DE CORREÇÃO. NÃO DEVOLVEMOS O MATERIAL PARA NÃO AFETAR A 
MERCEDEZ COM FALTA DE MATERIAL. SE A DIFERENÇA É GRANDE, 
ENVOLVEMOS O SUPERVISOR, AIRTON. GUARDA O MATERIAL FISICO NO 
ESTOQUE. ANTES DE GUARDAR DÁ ENTRADA NO AUTOTAS. DEPOIS DOU 
ENTRADA NA PARTE FISCAL. O SOPIC NÃO BLOQUEIA CASO A ENTRADA 
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TENHA ALGUM ERRO. É FEITO UM BATIMENTO DIARIO PELA MATRIZ, O 
JORGE DO IT. A PARTE DE ENHTRADA NO ESTOQUE É FEITA E FICA 
PENDENTE A PARTE FISCAL. TUDO TEM QUE SER RESOLVIDO ATÉ O 
FINAL DOMES. FAZ PROTOCOLO NOTA POR NOTA E ENVIA OS 
DOCUMENTOS PARA O EDSON DO FISCAL DA MATRIZ. O PROTOCOLO 
FICA ARQUIVADO EM PAPEL. O DANILO FAZ ISTO A NOITE. QUANDO O 
PROTOCOLO VOLTA TB É ARQUIVADO. NÃO FAZ FATURAMENTO. FAÇO 
INVENTÁRIO ROTATIVO. IMPRIME NO AUTOTAS E CONFERE O FISICO. 
PROCURAMOS DEIXAR O ESTOQUE REDODNFO POR NÓS MESMOS. A 
IMPORTANICA DO TRABALHO SE NÃO DOU ENTRADA CORRETAMENTE 
NÃO CONSIGUIMOS FATURAR. SE NÃO GUARDAMOS CORRETAMENTE 
NÃO TEMOS MATERIAL PARA ENTREGAR OU COMPRAMOS 
INDEVIDAMENTE.NESTE TEMPO QUE ESTOU NUNCA TIVEMOS NENHUM 
CASO GRITANTE DE DEIXAR O CLIENTE NA MAO. 

 
10. O que é repetitivo e o que é ocasional? SEPARAR O MATERIAL FISICAMENTE É 

REPETITIVO. FREQUENCIA DE ERROS É PEQUENA. O INVENTARIO É 
OCASIONAL. O OFICIAL É FEITO UMA VEZ POR ANO PELO MENOS. 

11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho? O SOPIC NÃO FACILITA MTAS 
VEZES POIS NÃO CALCULA OS IMPOSTOS PELOS FONECEDORES. 

12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho?SOPIC 
E AUTOTAS, MAIS O SOPIC. ELES TÊM QUE SER IGUAIS. O AIRTON FAZ A 
CONCLIAÇÃO ENTRE OS DOIS SISTEMAS. O RELACIONAMENTO FACILITA 
NOSSO TRABALHO. 

13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê?A ROTINA AJUDA A IDENTIFICAR 
O ERRO MAS AS VEZES ENGESSA PELLA AUTOMATIZAÇÃO 

14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? ARRUAMÇÃO FISICA, 
AMBIENTE FISICO, ESTRUTURA FISICA. 

15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado?NÃO. SÓ O 
DIA A DIA, A ROTINA. 

16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê? SOPIC 
17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 

facilitam o desenvolvimento de suas atividades? 
18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 

contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? COMO FOI 
FEITO COMIGO. TREINANDO PASSO A PASSO, FALANDO, MOSTRANDO. 
FALANDO DO SISTEMA E MOSTRANDO OS SITEMAS. 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual?PRESTAR ATENÇÃO NAS SOLICITAÇÕES DA MERCEDEZ. 

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? Como você caracteriza esta relação? Há sinergia? Você considera 
satisfatória?HÁ COLABORAÇÃO NOS CONTATOS QU TEMOS, JORGE DO IT, 
EDINHO DO ESTOQUE. TEMOS O SUPORTE DA MATRIZ. É SATISFATÓRIO. 
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Entrevista dia 27/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 08:30  às 09:50 hrs. 

 
  Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1. Nome: C1 
 
2. Idade: 34 ANOS 
 
3. Escolaridade: CURSANDO 3º. ANO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 5 ANOS 

 
 
5. Entrou em que função? ALMOXARIFE MAIS OU MENOS 3 ANOS 
 
6. Qual sua função atual? COMPRADOR MAIS OU MENOS 2 ANOS 

 
 
7. Sempre trabalhou na mesma função? NÃO 
 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento? SIM, 

ROTINAS DA FUNÇÃO NA FILIAL COM O COORDENADOR, ENTRADA DE 
NOTA FISCAL NA MATRIZ. 

_________________________________________________________________________ 
 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? Como faz? Por que faz?A BASE 

DE MEU TRABALHO ESTÁ NA ANÁLISE DOS PARÄMETROS DE ESTOQUE 
PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA MERCEDEZ. EMBORA A 
DISCUSSÃO DE PREÇOS FAÇA PARTE DA FUNÇÃO DO COMPRADOR, 
NESTE CASO OS PREÇOS JÁ SÃO PRE-DETERMINADOS PELA MERCEDEZ. 
SÓ HÁ ALGUMA DISCUSSÃO QUANDO SE TRATA DE UM NOVO 
FORNECEDOR, E CUJA PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO NÃO SEJA 
SIGNIFICATIVO. OS PEDIDOS DE COMPRAS COM OS FORNECEDORES SÃO 
COLOCADOS COM BASE NA ANÁLISE DOS PARÄMETROS E ALGUM 
FEELING, OU CONHECIMENTO QUE TEMOS PELO CONTATO QUE TEMOS 
COM O PESSOAL DA PRODUÇÃO DE QUE DETERMINADO ITEM POR 
EXEMPLO SERÁ NECESSÁRIO OU VAI AUMENTAR A PRODUÇÃO.  NÓS 
COMPRADORES ATUALIZAMOS OS PARÄMETROS NO AUTOTAS BASEADO 
NO CONSUMO E NA SEGURANÇA DE ENTREGA DO FORNECEDOR. O 
SISTEMA AUTOTAS FACILITA BASTANTE O TRABALHO. 

10. O que é repetitivo e o que é ocasional? CADASTRO DE PRODUTO E ANÁLISE É 
OCASIONAL. SOPIC É REPETITIVO. 

11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho?A ROTINA ESTABELECIDA NO 
SISTEMA AUTOTAS NOS AJUDA NA ANÁLISE DOS PARÄMETROS. 

12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho? 
SISTEMAS FORMAIS COMO O AUTOTAS, MAS TAMBÉM ALGUS FATORES 
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QUE PODEMOS CONSIDERAR QUASE QUE ABSTRATO, CONHECIMENTO 
DO AMBIENTE, DO PRODUTO, EXPERIËNCIAS, PRÁTICA QUE FACILITAM 
O TRABALHO. 

13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê?A ANÁLISE CLARA DOS 
PARÄMETROS GARANTE A PARTE DA EFICÁCIA E NESTE CASO A ROTINA 
PODE FACILITAR. 

14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? SISTMEA PODERIA SER MAIS 
ÁGIL. 

15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado?NÃO 
16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê? 

QUANDO TRATAMOS DO SISTEMA SIM, NÃO HÁ COMO MUDAR. 
17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 

facilitam o desenvolvimento de suas atividades?SIM, QUASE TUDO O QUE 
FAZEMOS DESCRVEMOS AQUI PELAS ROTINAS EMBORA NÃO 
FORMALMENTE REGISTRADO. 

18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 
contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? QUE O 
AMBIENTE, O ENVOLVIMENTO PESSOAL É MUITO IMPORTANTE PARA 
PERCEBERMOS PONTOS IMPORTANTES. 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual? SUPORTE QUE RECEBEMOS DO CHEFE, COLEGAS, DA 
MATRIZ É MT IMPORTANTE.   

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? SIM Como você caracteriza esta relação? BOA. Há sinergia? 
SIM. Você considera satisfatória? SIM. 
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Entrevista dia 22/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 10:00  às 11:35 hrs. 

 
  Perguntas para o roteiro de entrevista semi-estruturada  
 

1. Nome: C2 
 
2. Idade: 33 ANOS 
 
3. Escolaridade: CURSANDO CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA 
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 7 ANOS 

 
 
5. Entrou em que função? ALMOXARIFE 
 
6. Qual sua função atual?  COMPRADOR JR DESDE SET-08 

 
 
7. Sempre trabalhou na mesma função? NÃO 
 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? Que tipo de treinamento? NÃO 
_________________________________________________________________________ 
 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? Como faz? Por que 

faz?VERIFICO AS NECESSIDADES DO CLIENTE PARA GERAR A REPOSIÇÃO 
PELO AUTOTAS DIARIAMENTE. PELO CÓDIGO DO FORNECEDOR CONSIGO 
VER TUDO O QUE A MERCEDEZ PEDIU. A ATIVIDADE DE COMPRAS É 
DIVIDIDA COM O EDUARDO E O AIRTON. CADA UM TEM MAIS OU MENOS 
10 FORNECEDORES. PARA ANALISAR O QUE ESTÁ SENDO SUGERIDO, 
ENTRO NO MAINFRAME DA MERCEDEZ E FAÇO UMA ANÁLISE NO 
CONSUMO, ITEM POR ITEM. PRINCIPLAMENTE HOJE, DIANTE DA CRISE 
ECONÔMICA GLOBAL, ANALISE TUDO ANTES DE COMPRAR OU 
CONSIGNAR QUALQUER ITEM. HOJE, EXCEPCIONALMENTE, COMO 
MEDIDA PREVENTIVA, O FORNECEDOR DEVE NOS CONSULTAR ANTES 
DE QUALQUER ENTREGA. TAMBÉM TEMOS TIDO REUNIÕES COM O 
COORDENADOR PARA REDUÇÃO DOS PARÂMETROS DE REPOSIÇÃO DE 
ESTOQUE. O PEDIDO DE COMPRAS É CRIADO NO AUTOTAS QUE ENVIA 
PARA O SOPIC QUE MANDA PARA O NOTES E ENVIA AUTOMATICAMENTE 
PARA O FORNECEDOR 
O FOLLOW-UP É FEITO ENVIANDO-SE UM EMAIL PARA O FORNECEDOR 5 
DIAS ANTES DA ENTREGA SOLICITANDO UMA POSIÇÃO. SE HOUVER 
PROBLEMAS D POSSÍVEIS ATRASOS, ENVIA EMAIL PARA O FORNECEDOR 
E AVISA A MERCEDEZ. SE A MERCEDEZ NÃO ACEITA PASSA PARA A 
COORDENADOR. A NEGOCIAÇÃO É FEITA SÓ EM TORNO DE PRAZO E 
INVENTÁRIO DOS CONSIGNADOS. NÃO HÁ NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS. 
ESTES SÃO PREVIAMENTE TRATADOS COM O VENDEDOR DA COROMANT 
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QUE TRABALHA COM A FILIAL. DENTRO DAS ROTINAS TAMBÉM HÁ O 
CADASTRO DOS FORNECEDORES E CADASTRO DOS PRODUTOS. 

10. O que é repetitivo e o que é ocasional? REPETITIVO É GERAR A REPOSIÇÃO NO 
SISTEMA. OCASIONAL É COMPRAR POR EXEMPLO NUM PERÍODO 
HISTÓRICAMENTE DIFERENTE COMO O QUE ESTAMOS PASSANDO 
AGORA, CRISE.NESTE MOMENTO ALÉM DO SISTEMA ESTAR SUGERINDO 
A REPOSIÇÃO, QUESTIONAMOS O POSTO DA MERCEDEZ SE REALMENTE 
HÁ A NECESSIDADE. TAMBÉM O FORNECEDOR ESTÁ ORIENTADO A 
CONFIRMAR A ENTREGA ANTES DA MESMA.  

11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho?O SOPIC DIFICULTA NO 
CADASTRO DO PRODUTO ONDE TEM-SE QUE PREENCHER DE 5 A 6 
TELAS.PORÉM A ROTINA ACABA FACILITANDO O TRABALHO QUE PASSA 
SER REPETITIVO. 

12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu 
trabalho?SISTEMA AUTOTAS 

13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê?SIM, PELA REPETITIVIDADE. AS 
RELAÇÕES DE TRABALHO, O AMBIENTE DE TRABALHO TAMBÉM AJUDA 
MUITO. NOSSO TIME É MUITO COMPROMETIDO, PROATIVO E 
ENTROSADO. 

14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? NÃO 
15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado? NÃO 
16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? Se não, por quê? O QUE 

ESTÁ FORMALIZADO É SEGUIDO 100% E CONSEGUIMOS IDENTIFICAR 
QUANDO NÃO. 

17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 
facilitam o desenvolvimento de suas atividades? 

18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 
contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? COMEÇARIA 
PELO QUE HÁ DOCUMENTADO, OS SISTEMAS. 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual?NÃO DEVE HAVER COMENTÁRIO SOBRE VALORES, 
PREÇOS ENTRE OS FORNECEDORES. FALAR SOBRE OS ERROS QUE TEM 
PROBABILIDADE DE ACONTECER. 

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? Como você caracteriza esta relação? Há sinergia? Você considera 
satisfatória? A SINERGIA SEMPRE AJUDA FACILITABDO OS CONTATOS. 
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Entrevista dia 19/01/2009 
Local: Cliente A 
Horário: 10:30 às 12:15 hrs. 
 
 
 

1. Nome: CC1 
2. Idade: 38 ANOS 
3. Escolaridade: PÓS GRADUADO EM LOGÍSTICA PELO IMES E GRADUADO EM 

ECONOMIA 
4. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 6 ANOS 
5. Entrou em que função? COMPRADOR JR 
6. Qual sua função atual? COORDENADOR DE LOGÍSTICA 
7. Sempre trabalhou na mesma função? NÄO 
8. Você teve algum treinamento para exercê-la? SIM. Que tipo de treinamento? 

TREINAMENTO NO SISTEMA 
9. Descreva como desenvolve o seu trabalho: O que faz? A PARTE DA LOGISTICA 

COMPRAS: NÃO HÁ NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, SIM DE REPOSIÇÃO, 
CONSIGNAÇÃO. QUEM DETERMINA O FORNECEDOR É A MERCEDEZ. A 
PARTE DA LOGÍSTICA NÃO INTERFERE NA DECISÁO DA MERCEDEZ, 
MESMO QUE A SANDVIK ENCONTRE UM FORNECEDOR QUE VENDA COM 
MELHOR PREÇO. NÁO HÁ PRESPECÇÀO DE FORNECEDOR. SÓ PODEMOS 
COMPRAR DE FORNECEDOR HOMOLOGADO PELA MERCEDEXZ.PARA 
ACOMPANHAR OS NÍVEIS DE OBSOLESCENCIA HÁ UM CONTATO DIRETO 
COM O KENJI. O TRABALHO ESTÁ NO FEELING CONSTRUÍDO COM O 
CONTATO COM A MATRIZ. PODERIA SER BEM MELHOR SE ESTIVESSE 
FOCADO SÓ NESTE PONTO. ESTÁ SAINDO FORA DA ATIVIDADE DE 
COMPRAS PARA DEDICAR-SE A ANALISE. HOJE TRABALHA TENTANDO 
FOCAR MAIS ESTE ASPECTO. ESTAMOS TRABALHANDO COM OS 
POSSIVEIS OBSOLETOS DOS CONSIGNADOS. TRABALHO MANUAL ITEM A 
ITEM PQ ESES FORNECEDORES NÃO TEM COMO RASTREAR A NÃO SER 
ANALISANDO UM A UM USA O AUTOTAS PARA ANALISE JUNTO COM A 
LISTA DE CONSUMO DA MERCEDEZ. O RESULTADO É INFORMADO PARA 
A MERCEDEZ POIS O QUE É INFORMADO TORNAR-SE OBSOLETO A 
MERCEDEZ PELO CONTRATO SE COMPROMETE A COMPRAR.Como faz? Por 
que faz?HOJE FOCADO EM PRESERVAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO DA 
SANDVIK E A COORDENAÇÃO TOTAL DO FATURAMENTO.NÃO PODE 
HAVER ERROS OU FALHAS NA PROFORMA QUE SE TRANSFORMARÁ NO 
FATURAMENTO. 

10. O que é repetitivo e o que é ocasional? A REPOSIÇÃO É REPETITIVA MAS A 
ANÁLISE TEM UMA CONOTAÇÃO DIFERENTE ATÉ POR CONTA DA 
CRISE.ANTES O QUE CAIA NA REPOSIÇÃO ERA COMPRADO, SEM 
GRANDES ANÁLISES.HOJE A FÁBRICA ESTÁ PARADA. NÃO HÁ 
PARÂMETROS PARA ANÁLISE OU MUDANÇA DE PARÂMETROS. ISTO É 
OCASIONAL.PELO MENOS TRES MESES PARA A MUDANÇA DE 
PARAMETROS. MUDANÇA DAS NOTAS DE CONSIGNAÇÃO QUANDO HÁ 
ALTERA;ÁO DE PREÇOS. ESTA SITUAÇÀO É TÍPICA DA MERCEDEZ. COMO 
LIDAR COM ISTO, COMO FAZER DA FORMA CERTA? EM CIMA DA 
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REALIDADE CRIAR UM CAMINHO, DE ACERTO E ERRO COM A AJUDA DO 
IT. O SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO PRECISARIA SER MELHORADO, POIS HÁ 
UM GRANDE TRABALHO MANUAL ENVOLVIDO AINDA. 

11. O que facilita e o que dificulta o seu trabalho?O CONTATO COM A MATRIZ. A 
DECISÁO ACABA SENDO MAIS RÁPIDA. TD TRABALHO QUANDO VIRA 
ROTINA VC TEM CONDIÇÕES DE MELHORAR.UM EXEMPLO É A 
EVOLU;ÁO NA ELABORA;ÁO DA PROFORMA DE FATURAMENTO.COMEÇA 
A VER DE FORA DO PROCESSO PARA A MELHORIA. VIROU ROTINA CRIA 
UMA POSSIBILIDADE MELHOR DE ANÁLISE. UM EXEMPLO SÃO OS 
OBSOLETOS DA ISCAR, KENNA. ESTÁ TRABALHANDO HOJE DE UMA 
FORMA MAIS PROATIVA. A SANDVIK ESTÁ DOCUMENTANDO QUE UM 
ITEM ESTÁ EM EXCESSO, COMPROMETENDO NUMA POSSIVEL 
DEVOLU;ÁO OU FATURAMENTO. 

12. Quais são os fatores que contribuem para uma execução ótima do seu trabalho? 
MEHORIAS NO AUTOTASS, MELHORIAS LIGADA A SISTEMAS.ALGUMAS 
INFORMAÇÕES QUE HJ NÃO TEMOS.O MAIOR PROBLEMA HJ NA MINHA 
OPINIÃO SÃO OS OBSOLETOS.TEMPO USADO PARA ANALISAR OS 
OBSOLETOS, COM 5 PLANILHAS ABERTAS, 4 DA MERCEDEZ E UMA 
NOSSA. PERDE-SE MT TEMPO. 

13. Poderia ser a rotina um desses fatores? Por quê? 
14. O que funciona bem e o que poderia ser melhorado? 
15. Existe alguma descrição formal de como seu trabalho deve ser executado? NÃO, 

SOMENTE A QUESTÃO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PRINCIPAL QUE É 
PADRONIZADO. 

16. O processo descrito de modo formal é seguido 100% à risca? O QUE SE 
RELACIONA AO SISTEMA DE INFORMÁTICA SIM O SOPIC.A PARTE DE 
ENTRADA DE MATERIAIS É SEGUIDO 100% POIS NÃO HÁ COMO FAZER 
DIFERENTE, É PROCEDIMENTO DO GRUPO. O FATURAMENTO É 
DIFERENTE.HOJE É DIFÍCIL DE PEGAR SE ENTREGAMOS ALGUM 
MATERIAL E NÃO ENTROU NA PROFORMA.SO VAI SE PERCEBER A 
DIFERENÇA NO INVENTARIO. É RARO ACONTECER.ESTE PROCEDIMENTO 
NÃO ESTÁ ESCRITO EM NENHUM MANUAL.O INVENTÁRIO ROTATIVO É 
SEGUIDO COMO O DA MATRIZ. Se não, por quê? 

17. Você consegue identificar fatores não cobertos pela descrição das rotinas e que 
facilitam o desenvolvimento de suas atividades? 

18. Se você fosse promovido e tivesse de transferir suas atividades a uma pessoa recém 
contratada, que conselhos você daria além do formalmente descrito? HOJE JÁ ESTÁ 
TREINANDO UMA PESSOA PARA TRABALHAR EM COMPRAS. NA MINHA 
OPINIÃO, TODO MUNDO TEM QUE SABER TUDO. Como vc ve e faz isto 
tendo a certeza de que esta passando td que sabe?.HOJE JÁ TEM UMA PESSOA 
QUASE PRONTA, EDUARDO.ESTA VISÃO VEIO DA MINHA EXPERIENCIA 
DAS OUTRAS EMPRESAS.JÁ CONHECI PESSOAS COM MEDO DE PASSAR O 
SERVIÇO COM MEDO DE PERDER O EMPREGO. 

19. Que dicas ou características são específicas do convívio, que uma outra pessoa só 
perceberia com tempo, ou seja, o que o tempo lhe ensinou e que não está previsto em 
nenhum manual? TRABALHO DENTRO DA PRODUÇÁO PARA SE PRECAVER E 
NÃO FICAR COM O MATERIAL PARADO. TEM-SE UMA LIBERDADE 
CONDICIONADA DENTRO DA FABRICA. HÁ UMA RESTRIÇÃO PQ AS 
PESSOAS ACHAM QUE VC ESTÁ INVADINDO A ÁREA DELE. A MERCEDEZ 
PODOU DE CERTA FORMA. DISCIPLINA, PENSAR NO FUTURO, NA 
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CONSEQUENCIA, BENEFÍCIOS PARA O FUTURO, NÃO SER LIMITADA. TEM 
QUE ESTAR ESTDANDO UMA FORMA DE MELHORAR SEMPRE. EXEMPLO, 
NO OBSOLETO CHEGA UMA HORA QUE NÃO TEM MAIS COMO REDUZIR, 
DAÍ VC TEM QUE PENSAR NUM JEITO DE EVITAR. O MAIOR PROBLEMA 
DESTA FILIAL HOJE.O GIRO FECHOU COM 7,7 E O OBJETIVO 7 MAS A 
MEDIA 6,7.SE MEDIR PELA MEDIA, ESTA FORA. 

20. As relações de trabalho e convívio com a matriz ajudaram no sucesso deste posto 
avançado de serviço? Como você caracteriza esta relação? Há sinergia? Você considera 
satisfatória? NÓS ESTAMOS BEM ALINHADOS COM A COROMANT. NEM 
TODAS AS PESSOAS ESTÃO PREPARADAS MAS AS PESSOAS CHAVE SIM.O 
SUPORTE QUE TEMOS DA COROMANT É MT BOM, O CONTATO, A 
AMIZADE, A PROXIMIDADE É BOA. ONDE ENROSCA UM POUCO É NO IT, 
NA PARTE DO NOTES DE MANDAR ARQUIVO PARA O FORNECEDOR, ISTO 
É MEIO TRAVADO. ESTA PARTE NÃO ESTÁ BOA.A PROXIMIDADE COM O 
JORGE FAZ AS COISAS ACONTECEREM, MAS QUANDO NÃO SE TEM O 
CONTATO A PESSOA NÃO SABE QUAL É O PROBLEMA. NÃO SABE O 
IMPACTO DA AÇÃO. A INFORMAÇÃO TEM QUE ESTAR ALINHADA, NA 
FORMAÇÃO DE OUTRA FILIAL, CADASTRO DE PRODUTO, POR EXEMPLO. 
COPIA AS TELAS E OS ITENS E DEPOIS ALTERA. NÃO TEM COMO FICAR 
DIFERENTE. O SISTEMA DE INFORMAÇÃO BEM ALINHADO VAI 
GARANTIR O BOM COMEÇO DO NEGÓCIO, EVITANDO O EXCESSO DE 
MATERIAL NO ESTOQUE. 
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Apêndice III – Cronograma da Pesquisa 
 
Cronograma de atividades do mestrado: Sandra Pascuti 

2007 Atividades 
Fevereiro Início do mestrado 
Março-
Junho Aula 
Julho Férias dos professores 

Agosto-
Outubro Aula 
Novembro Aula; Definição do orientador 

Dezembro Aula; Definição do problema de pesquisa 

2008 Atividades 
Janeiro Início da elaboração do projeto de pesquisa 

Fevereiro-
Maio Projeto de pesquisa 
Junho Conclusão do projeto de pesquisa 
Julho Férias dos professores 

Agosto 
Defesa do Projeto de pesquisa; Elaboração do roteiro 
para entrevistas;Definição da tabela de pontuação para atividades   

Nov/14 

Levar o ítem 4 para o começo, “vender o trabalho” 
Explorar mais a rotina com caráter libertador (Feldman) 
Pesquisar mais sobre tipologia das rotinas 
Quadro das siglas 
Revisar as tabelas e quadros todos em português 
Relacionar conhecimento com rotinas 
Ler Dozi e Teece sobre tipologia das rotinas 
O que é tácito e como vai observar, para observar precisa ter um 
modelo mental, parâmetros 
Por que escolher a transferencia proxima sobre as demais 
Matriz de amarração 
Protocolo de Pesquisa 

Dezembro Início da Pesquisa de Campo  
2009 Atividades 
Janeiro Pesquisa de Campo  

Fevereiro/ 
Maio Análise dos dados e Relatório da pesquisa  
Junho  Entrega da dissertação  
Agosto  Elaboraçao do artigo  
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Apêndice IV – Manual desenvolvido pelo entrevistado após entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ARMAZENAGEM PADRÃO 

Posto Avançado de Suprimentos 

ÍNDICE 
• ESQUEMA PARA BUSCA DE FERRAMENTAS                      
• COMO ARMAZENAR PASTILHAS                                           
• PADRÃO PARA EMPILHAMENTO DE PASTILHAS                
• ARMAZENAGEM DE GRANDES QUANTIDADES               
• ARMAZENAGEM DE EMBALAGENS INCOMPLETAS        
• ARMAZENAGEM DE FERRAMENTAS PEQUENAS           
• ARMAZENAGEM DE FERRAMENTAS GRANDES             
• RESULTADO DE UM ESTOQUE PADRONIZADO 

RESULTADO DE UM ESTOQUE PADRONIZADO 

COM O ESTOQUE PADRONIZADO OBTEMOS ÓTIMA 
AVALIAÇÃO NO “5S”, UMA ESTÉTICA DE ESTOQUE 
AGRADÁVEL E AUTO CONTROLE NA MANIPULAÇÃO 
DAS FERRAMENTAS, EVITANDO DIVERGÊNCIAS 
FISICAS E DEMORA NA BUSCA DO MATERIAL QUE 
CAUSA ATRASO NO ATENDIMENTO AO CLIENTE.  

O PADRÃO DE ARMAZENAGEM DO POSTO NO CLIENTE “A” FOI FORMADO POR ANOS DE “VIVÊNCIA” NO 
ESTOQUE. CADA MÉTODO ADOTADO NO PADRÃO FOI FORMADO PELA SIMPLES MANIPULAÇÃO DIÁRIA, TENDO 
PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DESSE MÉTODO TODOS OS ENVOLVIDOS NO GERENCIAMENTO DO POSTONO 
CLIENTE “A” E COM BASE NO PADRÃO DE ARMAZENAMENTO MUNDIAL DO GRUPO SANDVIK. 
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Anexo I – Curriculum Vitae 

 

Sandra Cruz Moreira Pascuti 
 

Brasileira, 52 anos, Casada, 2 filhos 
Rua Siria, 415 – Tatuapé - SP 
03086-040       São Paulo 
Tel.: Res. (11) 2296 4938/ Cel.:  (11) 8354 6773 
E-mail: sandra.pascuti@sandvik.com 
 

 

Executiva em Finanças e Controladoria 
 

 

RESUMO 
 

� Experiência de 8 anos como executiva na área financeira e controladoria em empresas de grande 
porte, aliada à 15 anos de experiência financeira em empresas líderes no cenário mundial. 

� Especialmente habilitada para análise e reestruturação de negócios, elaboração de informes 
especiais para os gestores da empresa, análise e elaboração de demonstrações financeiras. 
Comprovada experiência na elaboração de planejamentos financeiros e controle de custos com 
geração de  economias significativas para a empresa.  

� Experiência internacional pela Sandvik do Brasil para implantação de projetos globais e reuniões 
estratégicas. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

SANDVIK DO BRASIL S/A Set/1985 até Atual 

 Business Controller – Gerente de Controladoria 

Responsável por garantir junto à Diretoria e à matriz na Suécia, a confiabilidade e consistência  das 
informações, bem como atuar como interface na avaliação das atividades prestadas pelas áreas 
corporativas da empresa. 

 
Principais Realizações 

� Organização e controle das atividades de administração da unidade de negócios, através da análise 
de procedimentos, informações e definição de prioridades, visando maior desempenho da unidade 
de vendas e produtiva. 

� Avaliação dos níveis de produção e logística, mediante a definição de parâmetros de produtividade 
e participação da definição de critérios para operacionalização do custo padrão; suporte à atividade 
de planejamento e controle da produção. 

�  Elaboração do orçamento anual (budget) da unidade, forecast, junto à Divisão de Economia e a 
Matriz, através do levantamento e análise de produção, vendas, custos e expectativas de mercado, 
bem como respectivas revisões (forecast), visando a otimização do planejamento estratégico; das 
unidades de Vendas e Produção 
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SINGER SEWING MACHINE COMPANY Set/1973 até Maio/1985 
 

Analista de Orçamento Financeiro 

Responsável  
 

Principais Realizações: 

� Planejamento Financeiro, Budget, Forecast relativo área Comercial; elaboração relatórios 
financeiros para a matriz nos Estados Unidos; análise financeira e follow up indicadores 
estratégicos. 

� Acompanhamento auditoria da matriz relativo aos resultados financeiros. 

 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Mestrado em Adm. Empresas – Linha Desenvolvimento Empresarial – Stricto Sensu 
Universidade Mackenzie, 2009 – março 
Pós Graduação em Controladoria – Lato Senso 
Universidade Mackenzie, 2002 
Graduada em Serviço Social 

Faculdades Metropolitanas Unidas, 1.979 

Curso de extensão universitária em Administração de Empresas. 

Faculdades Anhembi Morumbi, 1986 

 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Idiomas 
 

Inglês – fluente – Curso intercâmbio Inglaterra Brighton & Hove 
Espanhol - bons conhecimentos 
 
 
Atividades Docentes 

 
Unibero- Universidade Ibero Americana – 4 h aula - Projetos DataWarehouse e Balanced ScoreCard., 
graduação Adm de Marketing. - 2004 
 
Uniso – Universidade Sorocaba – 60 h aula – Sistemas de Informações Gerenciais – Pós-Graduação 
em Gestão de Rec. Humanos e Marketing – 3 turmas – 2005 
 
Centro Universitário Fundação Santo André – 60 h aula – Controle Estratégico na Gestão Empresarial 
– MBA Gestão de Finanças e Controladoria - 2009  
 
 
Curso Extra Curriculares 

 
• Treinamento para avaliadores, 2004 
• Desenvolvimento Gerencial – Amana, 2003 

• Seminário de Vendas, 2003 

• Preços de Transferência, 2002 

• Habilidades gerenciais para chefes e supervisores, 2002 
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• Seminário - Visão e objetivos futuros – 2000, Suécia 
• Líder em Ação, 2001 

• Desenvolvimento de Supervisores e Líderes, 2000 

• Curso Dale Carnegie, 1994 
 
 
Viagens Profissionais 
 
Chile, Estados Unidos, Suécia, Holanda, Inglaterra, Índia. 
 

 

 

 


